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1 . JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ I ÀMBIT DE LA NORMATIVA, 
CRITERIS METODOLÒGICS I OBJECTIUS 

El Consell Comarcal del Gironès promou la redacció d’aquest  Pla Especial amb 
l’objectiu de regular els usos del territori inclòs dins l’àmbit de l’Anella Verda. 
Es redacta a l’empara del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme així com del Decret 305/2006 de 
18 de juliol pel que s’aprovà el Reglament d’urbanisme. 
 
Aquest Pla Especial es redacta per ordenar tot l’àmbit de l’Anella Verda situat 
en sòl no urbanitzable, dins dels límits definits pels ajuntaments d’Aiguaviva i 
Vilablareix a partir de la classificació del sòl establerta en les seves respectives 
figures de planejament. 
 
Es tracta del sector sud-oest de l’Anella Verda de Girona, quin objectiu és 
garantir la connexió ecològica dels espais d’interès natural supramunicipals del 
volcà de la Crosa, Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres, amb la finalitat 
d’assegurar un corredor paisatgístic, ecològic i natural. 
 
El Pla ha estat objecte d’encàrrec mitjançant adjudicació del concurs convocat 
pel Consell Comarcal del Gironès amb aquesta finalitat. 
 
Les Administracions actuants són els Ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix amb 
la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, atès el caràcter plurimunicipal 
del Pla especial. 

1.1 OBJECTE, FINALITATS, ÀMBIT D’APLICACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

1.1.1 Objecte i finalitats 

L’objectiu final d’aquest document és l’establiment de les determinacions, 
criteris, previsions i normativa pel reconeixement de l’àmbit sud-oest de 
l’Anella verda de Girona i que ha de contribuir als objectius generals de 
l’ordenament del sòl no urbanitzable d’especial interès dels municipis de 
Vilablareix i Aiguaviva. D’aquesta manera, el document fixa les línies 
d’ordenació de l’àmbit de l’Anella Verda que podran també ser incorporades a la 
redacció de les normes de planejament previstes. 
 
A grans trets els objectius d’aquesta normativa de protecció del medi natural i 
del paisatge són:  
 
a) Definir el sòl que desenvolupa una funció de connectivitat ecològica i 
paisatgística entre els espais naturals protegits del volcà de la Crosa, 
Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres, inclòs dins els municipis d’Aiguaviva i 
Vilablareix. 
 
b) Establir un règim urbanístic que doti d’especial protecció aquests terrenys 
amb la finalitat de garantir el manteniment dels seus valors naturals i 
paisatgístics. 
 
c) Definir, articular i executar uns itineraris de passeig, observació i lleure, a 
peu i en bicicleta, en l’àmbit territorial del Pla especial. 
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d) Potenciar les activitats agràries i forestals existents a la zona per tal 
d’assegurar el seu manteniment en condicions naturals. 
 
e) Regenerar els espais fluvials inclosos a l’àmbit del Pla especial per 
potenciar-ne la funcionalitat ecològica i social. 
 
f) Definir mesures de permeabilització de les infraestructures existents i 
regular la seva execució i implantació. 
 
g) Definir i configurar un connector ecològic i paisatgístic d’importants 
dimensions i amplada suficient, als municipis d’Aiguaviva i Vilablareix, que, tot 
enllaçant amb els municipis de Bescanó, Salt i Fornells de la Selva, pugui 
integrar-se a l’anella verda de Girona. 
 
h) Articular els instruments de gestió i el règim d’ordenació i protecció de 
l’àmbit territorial del Pla especial. 

1.1.2 Àmbit 

L’àmbit d’aplicació d’aquest document és el sòl no urbanitzable dels municipis 
d’Aiguaviva i Vilablareix quins límits han estat definits pel Consell Comarcal del 
Gironès i pels ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix. 

1.1.3 Factors que justifiquen la redacció del Pla especial 

Els motius que justifiquen un nou tractament d’aquest àmbit es poden agrupar 
en factors de diferent naturalesa: 
 

- Factors d’actualització, amb la incorporació al planejament urbanístic 
de noves eines i figures aparegudes en els darrers anys. 

 
Així, cal destacar especialment l’aparició d’una nova normativa 
urbanística, tant a nivell estatal com autonòmic, que difereix de manera 
substancial de la normativa urbanística que es va utilitzar per redactar 
les actuals Normes Subsidiàries de planejament vigents als municipis 
afectats. Cal citar, a Catalunya, l’esmentat Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de Juliol i el seu Reglament de desenvolupament (Decret 305/2006 de 
18 de juliol) articulats sobre el principi del desenvolupament urbanístic 
sostenible i en els que es fixen directrius específiques pel planejament 
urbanístic de tots els municipis en ordre a protegir els sòls amb especials 
valors naturals, agrícoles, forestals i de connectivitat. 

 
La Llei d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 de desembre) que destaca 
l’important funció del sòl agrícola en ordre a mantenir l’equilibri 
territorial, així com la necessitat de la seva preservació; i la Llei 8/2005 
de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que reconeix la 
riquesa paisatgística com un patrimoni ambiental, cultural, social i 
històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i que assenyala 
que la varietat del paisatge en mosaic contribueix a la preservació de la 
biodiversitat. Ambdues són dos fites legislatives del Parlament de 
Catalunya que habiliten també per la redacció del present Pla especial. 
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Finalment cal esmentar, la memòria descriptiva i justificativa del medi 
natural i del paisatge; ja que es tracta d’una anàlisi prou detallada i 
actual del medi biòtic i abiòtic. Per tant, la redacció d’aquest Pla Especial 
la seguirà com a referència de treball per tal d’establir disposicions de 
protecció al sòl no urbanitzable. 
 

- Factors d’oportunitat. Es tracta dels factors lligats a l’aparició amb 
força de noves formes de protecció del sòl i de la seva relació amb 
l’organisme social, com també de la promoció del territori com a recurs 
turístic. 

   
En els últims deu anys el respecte i foment als valors patrimonials i 
culturals, i els possibles riscos, han provocat l’aparició de noves formes 
de protecció, que junt a la imatge i caràcter rural dels municipis han de 
projectar el seu futur. 
 

- Factors de ritme de creixement i de motivacions de noves 
localitzacions subjacents en les relacions de producció aparegudes en 
els darrers anys, que fan necessari la protecció dels sòls d’especial valor 
natural als efectes d’excloure’ls de qualsevol procés urbanístic. 

 
- Factors de contingut propositiu o metodològic en estreta relació amb 

els continguts epistemològics de l’ordenació territorial.  La necessitat de 
no considerar els espais naturals com a illes isolades que continguin els 
sectors de sòl amb major valor, sinó com a xarxes d’espais dotades de la 
imprescindible comunicació per fer factible l’equilibri dels diferents 
ecosistemes protegits.  En aquest sentit, els EINs de les Gavarres, Volcà 
de la Crosa i Muntanyes Rocacorba exigeixen l’articulació d’un corredor 
de sòl de suficient amplada que garanteixi la connectivitat ecològic i 
paisatgístic i la no ocupació, degradació i transformació urbanística 
d’aquests terrenys. 

1.2 BASES JURÍDIQUES 

1.2.1 Legislació i normativa habilitant per la formulació del Pla Especial 

La legislació urbanística contempla específicament la figura dels Plans especials 
urbanístics amb la finalitat d’establir normes de protecció i millora del medi 
natural i del paisatge. 
 
Així ho preveu el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol, al seu article 67. 
 
Per la seva banda, el Reglament d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 
18 de Juliol regula els Plans especials als articles 92 a 95 del seu articulat.  A 
l’article 92 es contempla expressament aquesta figura per establir 
determinacions de protecció del patrimoni cultural, del paisatge i dels valors 
ambientals, habilitant per a la utilització del Pla especial per l’establiment de 
limitacions d’usos i per ordenar la incidència i els efectes urbanístics i 
ambientals que les activitats i obres provoquen sobre el territori. 
 
Per la seva banda, l’article 54 del Reglament, en regular l’obertura, recuperació 
o condicionament de camins i dreceres en sòl no urbanitzable, contempla 
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específicament la possibilitat de la seva previsió mitjançant l’aprovació de plans 
especials urbanístics. 
 
La utilització de la figura del Pla especial urbanístic per la protecció del medi 
natural i del paisatge compta amb una àmplia tradició i trajectòria a 
l’ordenament urbanístic de Catalunya, fins al punt que els primers instruments 
de protecció ambiental utilitzats per a dotar d’un règim de protecció a espais 
naturals de Catalunya, com ho fou el cas del Parc natural del Montseny (aprovat 
definitivament l’any 1976), o Sant Llorenç de Munt i la Serra de l’Obac (1982), 
o el Pla especial del Parc Natural del Garraf (1986), entre d’altres, foren Plans 
especials de caràcter plurimunicipal impulsats per la Diputació de Barcelona. 
 
Essent destacable també la més recent aprovació del Pla especial del Montnegre 
i el Corredor (Serralada de Marina) del 27 d’abril de 1990.  Els  objectius 
prioritaris establerts a la Memòria d’aquest darrer Pla especial juntament amb 
els tres citats eren  consolidar un sistema o anell d’espais naturals al voltant de 
la conurbació de Barcelona, protegir el medi físic i el paisatge d’àmbits 
territorials que es consideraven rellevants des del punt de vista ecològic i 
paisatgístic. 
 
L’instrument legal utilitzat per portar a terme aquest objectius és el Pla especial 
que ja apareixia definit a l’article 17 de l’antiga Llei estatal del sòl de 1976 i a 
l’article 76.3 de l’antic Reglament de planejament, havent quedat reafirmada 
també la potència d’aquesta figura com a instrument específic per la protecció 
d’espais d’interès natural per l’article 5 de la Llei d’espais naturals de 
Catalunya.  
 
Cal indicar també que en cap cas el Pla especial pot substituir el pla d’ordenació 
urbanística municipal o a les Normes Subsidiàries de planejament en la seva 
funció d’ordenació integral del territori, no podent alterar la classificació del 
sòl. 
 
És per això que l’objectiu del Pla és la incorporació de determinacions 
urbanístiques específiques per a la millora de la preservació del sòl no 
urbanitzable amb especials valors naturals i de connectivitat, tot introduint un 
règim d’usos i incorporant un règim d’ordenació de les diferents claus del sòl no 
urbanitzable inclòs en l’àmbit territorial que configura el connector natural de 
l’Anella Verda de Girona.  Aquest connector persegueix assegurar la conservació 
i manteniment dels terrenys que permeten lligar els espais d‘interès natural de 
les Gavarres, Muntanyes de Rocacorba i el volcà de la Crosa. 

1.2.2 La importància de la connectivitat natural 

La recent Llei estatal del Patrimoni natural i la biodiversitat (Llei 42/2007 de 13 
de Desembre), al seu article 20 estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques de preveure, en la planificació, mecanismes per aconseguir la 
connectivitat ecològica del territori, establint corredors, en particular entre els 
espais protegits i entre els espais naturals de singular rellevància per a la 
biodiversitat. 
 
El propi precepte, confereix un paper prioritari als cursos fluvials, les vies 
pecuàries i altres elements del territori lineals i continus o que actuïn com a 
punts de lligam. 
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Per la seva banda, l’article 46 de la Llei 42/2007 de 13 de Desembre disposa 
també que correspon a les polítiques mediambientals i d’ordenació del territori, 
fomentar la conservació de corredors ecològics i la gestió d’elements del 
paisatge i de les àrees territorials que tinguin importància per assegurar 
l’intercanvi genètic entre poblacions d’espècies de fauna i flora silvestres. 
 
Resulta indiscutible doncs l’obligació que correspon a totes les Administracions 
de procurar impedir la urbanització dels corredors biològics i de garantir la seva 
protecció, manteniment i conservació, tot preservant-los de qualsevol causa de 
degradació. 
 
Aquesta obligació deriva, entre d’altres, també de la Llei Catalana d’espais 
naturals, Llei que ordena als poders públics a preservar, en general, els 
ecosistemes i el seu equilibri territorial. Estableix també que els corredors són 
peça clau per desenvolupar aquesta funció.   
 
En particular, l’article 3 de la Llei d’espais naturals, adreça un manament 
específic a totes les Administracions Públiques de protegir els espais naturals, 
la seva gea, les espècies vegetals i animals que hi viuen així com “el 
manteniment de la viabilitat dels equilibris i en general la defensa de llurs 
ecosistemes i recursos naturals de totes les causes de degradació que els poden 
amenaçar”.   
 
Aquest fet també ve establert pel  Decret legislatiu 1/90 de 12 de Juliol pel que 
s’aprovà la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme, 
quin article 117 obligava a classificar com a sòl no urbanitzable els terrenys 
amb valors naturals o d’interès per la defensa de la fauna, la flora o l’equilibri 
ecològic.  I justament els connectors tenen la finalitat i la funcionalitat de 
garantir aquest equilibri ecològic, de manera que existeix el deure legal de 
classificar tots aquests espais com a sòl no urbanitzable i existeix l’obligació 
correlativa, d’impedir la seva transformació urbanística i la seva destrucció.  
Deure que també resulta del conjunt de disposicions contingudes al Decret 
Legislat 1/2005 de 26 de Juliol d’urbanisme, i en particular dels articles 3, 9 i 
32 així com de l’article 46.3.b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que 
s’aprovà el Reglament d’Urbanisme. 
 
Tanmateix, cal invocar que el propi Programa de Desenvolupament del Pla 
d’Espais d’interès natural de Catalunya, que fou aprovat per Decret del Govern 
de la Generalitat núm. 328/92 de 14 de Desembre, en l’apartat 4.2.1.4, fa 
referència expressa a la creació d’un programa específic de treball, destinat a 
garantir el manteniment de les connexions biològiques necessàries entre els 
espais inclosos al PEIN. 
 
Els principals rius, rieres, marges fluvials i torrents, seran peces idònies, per 
procurar aconseguir aquesta finalitat.  Els espais forestals i els espais agraris 
també tindran una especial consideració.  Tots aquests elements han estat la 
base de la delimitació de l’Anella Verda de Girona al sector sud-oest en la forma 
que s’efectua en el present Pla especial. 
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1.3 TRAMITACIÓ 

L’elaboració d’aquest Pla Especial és una iniciativa del Consell Comarcal del 
Gironès i dels ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix, com a entitats 
supramunicipals i locals respectivament, d’acord amb tot allò que estableix el 
Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol d’urbanisme, en particular a l‘article 
76, 67 i concordants. L'aprovació definitiva d'aquest Pla especial ha de venir 
atorgada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
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2 . CONTINGUT DEL DOCUMENT NORMATIU 

Pel que fa al contingut i determinacions del Pla especial aquestes s’ajusten 
plenament a allò establert a l’article 92.2 del Reglament d’urbanisme, que 
disposa. 
 

ARTICLE 92.2 REGLAMENT D’URBANISME: 
Disposicions generals. 

“92.2  Els plans especials urbanístics no 
previstos pel pla d'ordenació urbanística municipal 
han de justificar la necessitat de llur formulació i 
llur compatibilitat amb el planejament urbanístic 
general. A aquests efectes, es consideren 
compatibles amb el planejament urbanístic 
general, i no requereixen la seva modificació 
prèvia: 

a) Els plans especials urbanístics que 
estableixin determinacions de protecció del 
patrimoni cultural, del paisatge i dels valors 
ambientals concurrents, o que estableixin les 
limitacions d'usos necessàries per ordenar la 
incidència i els efectes urbanístics, ambientals i 
sobre el patrimoni urbà que les activitats 
produeixen sobre el territori, sempre que no 
alterin els usos principals establerts pel 
planejament general. 

b) Els plans especials que tinguin per objecte 
la implantació, en sòl no urbanitzable, de nous 
sistemes urbanístics de caràcter general o local, o 
de qualsevol dels altres usos admissibles d'acord 
amb l'article 47 de la Llei d'urbanisme, sempre 
que no entrin en contradicció amb les previsions 
establertes pel pla d'ordenació urbanística 
municipal. 

(...)” 
 

Es complimenta també allò establert a l’article 67.4 del Decret Legislatiu 
1/2005. 

2.1 DOCUMENTS 

Aquest Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge es composa 
d’una documentació tècnica que consta de: 
 
a) Memòria descriptiva i justificativa 
b) Pla de gestió 
c) Memòria d'ordenació 
d) Normes urbanístiques 
e) Plànols d'informació 
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f) Plànols de gestió 
g) Plànols d'ordenació 
 
La documentació tècnica integrant del Pla s’ajusta plenament a allò que disposa 
l’article 94 del Reglament d’Urbanisme. 

2.2 DETERMNINACIONS PER A L’ORDENACIÓ 

Amb caràcter general, les determinacions per a l’ordenació d’aquest àmbit de 
l’Anella Verda pretenen ordenar, d’acord amb la normativa general i sectorial 
vigents, la instal·lació i gestió d’activitats compatibles amb el caràcter d’aquest 
entorn rural, assegurant alhora la conservació i la protecció dels seus valors 
naturals, paisatgístics, agrícoles, forestals i culturals. 

2.2.1 Règim urbanístic 

L’ordenació i els règims generals i particulars d’aquest Pla especial es 
fonamenten en tot moment en les disposicions de la legislació i normativa 
urbanística vigent, no alterant la classificació de sòl no urbanitzable, i establint 
zonificacions específiques i limitacions i ordenacions d’usos en funció dels 
valors naturals presents a cada sector. 

2.2.2 Zonificació 

La normativa del Pla especial desenvolupa una zonificació específica pel sòl no 
urbanitzable inclòs en el seu àmbit, amb la finalitat d’assegurar la preservació i 
ordenació del sòl amb especials valors naturals, i paisatgístics i que 
desenvolupa una important funció de connector de caràcter supralocal. 
 
Per a la configuració d’aquestes zonificacions específiques, i amb la finalitat de 
subratllar l’interès general del valor de la connectivitat d’aquests terrenys i el 
seu enquadrament en el marc d’una connectivitat d’espais d’interès natural que 
transcendeix l’interès estrictament municipal; s’ha optat per utilitzar les 
zonificacions pròpies d’instruments d’ordenació del territori o dels Plans 
Directors urbanístics, que ve utilitzant darrerament el Departament de Política 
Territorial. 
 
En aquest sentit, s’han emprat les 2 zonificacions del sòl no urbanitzable 
següents: 
 

- SNU de protecció especial. 
 

- SNU de protecció territorial. 
 
Ambdues zonificacions han estat configurades per atribuir-les als sòls d’interès 
especial amb funcionalitat de connector, i pels sòls afectats per riscos naturals, 
respectivament. 
 
Cal indicar també, que aquestes dues zonificacions no s’han estès a tot l’àmbit 
territorial del Pla especial –que abasta pràcticament tot el SNU dels municipis-, 
sinó únicament a aquell que s’ha definit com el principal connector de l’Anella 
Verda en el sector sud-oest, situat en la franja de terrenys entre el riu Güell i la 
Riera de la Torre. 
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De tal manera, que pel que fa a la resta de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla 
especial continuen essent aplicables les zonificacions fixades als planejaments 
generals o a les Normes Subsidiàries de planejament dels respectius municipis. 

2.2.3 Sòl No Urbanitzable de protecció especial 

Constitueixen el sòl de protecció especial tots aquells terrenys classificats com 
a sòl no urbanitzable que pels seus valors ecològics i paisatgístics, per les seves 
especials característiques i per la seva ubicació, desenvolupen una funció de 
connector natural de caràcter supralocal en possibilitar la connectivitat entre 
els espais d’interès natural de les Gavarres, Muntanyes de Rocacorba i Volcà de 
la Crossa. 
 
Els objectius i finalitat d’aquesta zonificació són els següents: 
 
a) Assegurar el manteniment, conservació i preservació d’aquest sòl en les 

seves condicions naturals i impedir la seva degradació i transformació, 
procurant potenciar i preservar la seva funcionalitat com a connector natural. 

 
b) Limitar els usos possibles i establir els usos incompatibles amb la 

preservació dels valors naturals i regular i ordenar les edificacions i 
construccions a implantar en aquesta zona. 

 
c) Evitar la degradació i fragmentació dels espais agraris. 
 
d) Minimitzar els efectes de les edificacions, dels accessos i dels serveis i 

infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge. 
 
Es regulen els diversos tipus d’edificacions susceptibles d’implantar-hi així com 
es fixa una regulació general dels usos agrícola, ramaders, forestals, industrials 
i altres. 
 
Es fixen normes comunes relatives al contingut natural del dret de propietat en 
sòl no urbanitzable, a la prohibició de parcel·lacions urbanístiques, s’estableixen 
directrius per l’atorgament de llicències d’obres i normes d’integració de les 
edificacions en l’entorn. 
 
Resulta rellevant destacar l’exigència de disposar del doble de la Unitat Mínima 
de Conreu per autoritzar nous habitatges en aquesta zonificació, així com la 
limitació dels usos extractius i de la implantació de noves granges. 
 
Es disposa també l’obligació d’implantar pantalles arbrades, es fixen Directrius 
pels Projectes d’urbanització que preveuen la urbanització tova, i s’imposa 
l’obligació d’establir les xarxes de serveis de subministrament d’electricitat i 
d’altres soterrades i utilitzant el traçat de la vialitat existent. 

2.2.4 Sòl No Urbanitzable de protecció territorial 

Aquesta zonificació s’atorga als sòls afectats per riscos naturals, i en particular 
al sòl afectat pel risc d’inundacions i els sòls immediats als cursos d’aigua, rius 
i rieres. 
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Es regula la zona fluvial i la zona de sistema hídric, de conformitat amb allò 
establert a l’article 6 del Reglament d’urbanisme. 
 
En aquest sentit el Pla especial incorpora la regulació d’usos per a les zones 
inundables fixades a la Directriu urbanística de preservació de riscs d’inundació 
establerta al Decret 305/2006. 
 
Preventivament es delimiten aquestes zones en les franges de 5 i 50 metres a 
comptar des dels marges dels rius i rieres, mentre no es disposi de la 
planificació hidràulica de la zona amb la delimitació de les zones inundables en 
períodes de retorn de 10 i 100 anys degudament aprovada per part de 
l’Administració competent. 
 
La importància dels cursos d’aigua com a connectors naturals, resulta 
inqüestionable, i la importància d’evitar l’ocupació del sòl en les vores dels 
mateixos deriva ja de l’antiga legislació d’aigües, en establir la zona de policia 
de 100 metres on es restringeixen usos i resulta preceptiva la prèvia 
autorització per part de l’Administració hidràulica. 
 
Recentment, la modificació del Reglament estatal de domini públic hidràulic 
produïda pel Reial Decret 9/2008 d’11 de Gener publicat al BOE núm. 14 de 16 
de Gener de 2008 emfatitza la importància d’aquests sòls i preveu 
específicament la possibilitat de la seva ampliació fins a 200 metres en 
determinats casos per garantir la seva preservació. 
 
El present Pla especial no fa si no incorporar les directrius bàsiques 
urbanístiques fixades al Reglament i la regulació d’usos previst en el mateix per 
aquest tipus de sòl. 

2.2.5 El sistema viari de l’Anella Verda: Els itineraris de la xarxa de l’Anella 
Verda 

Constitueix un dels objectius del present Pla especial articular una xarxa 
d’itineraris de passeig, observació i lleure, en tot el seu àmbit territorial. 
 
A tal efecte, el Pla articula la clau anomenada “sistema viari de l’Anella Verda”, 
i regula, defineix i identifica aquest sistema, que es conforma preferentment 
per camins locals preexistents, vies públiques i camins rurals de titularitat 
pública. 
 
Excepcionalment, podran afectar-se a la xarxa viària de l’Anella Verda camins 
privats, pistes i senders forestals i altres sòls de titularitat privada, quan no 
existeixi un tram de camí públic adequat a la finalitat de l’itinerari. A tal efecte, 
correspondrà a l’Administració local l’adquisició del sòl mitjançant les formes 
d’adquisició fixades a l’ordenament jurídic, preferentment per la via del Conveni 
i del mutu acord entre l’Administració i el titular dels terrenys, i en el seu 
defecte per la via de l’expropiació forçosa. 
 
Cal destacar que l’afectació dels camins públics locals preexistents a la xarxa 
viària de l’Anella Verda, no altera la naturalesa, la classificació de la via ni el 
seu règim jurídic, que continua regint-se per les disposicions pròpies del 
planejament general del municipi i de la legislació sectorial aplicable. 
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El sistema viari de l’Anella Verda el configuren els següents elements: 
 

- Els itineraris o camins pròpiament dits. 
- Les àrees de descans. 
- La senyalització. 
- La simbologia específica i l’arbrat identificatiu. 

 
Resulten destacables de la regulació del sistema viari de la Anella Verda els 
següents extrems: 
 
1. La identificació i senyalització de tot el recorregut amb un element simbòlic 
de gran potència i presència: la plantació de grups de 3 xipresos que afiten el 
seu traçat en tots els punts culminals i canvis de rasants. 
 
2. La dotació de diverses àrees de descans configurades amb elements simples i 
que comportin una mínima ocupació i intervenció en el territori. 
 
3. Les àrees de descans comptaran amb bancs, i/o un panell informatiu, i/o un 
element d’aparcabicicletes, i/o un arbre blanc que les identifiquin, dotin 
d’ombra i contribueixi a configurar el paisatge. 
 
4. La localització de les àrees de descans s’efectuarà en zones immediates al 
traçat del camí i s’implantaran, com a mínim, en els indrets senyalitzats al 
Plànol de gestió núm. 5, preferentment en zones de domini públic. 
 
5. El present Pla especial articula les Àrees de descans del Güell i de la Riera de 
la Torre, i dota de mobiliari urbà i interpretatiu una zona al Pla de Vilablareix i 
la Gravera del Volcà de la Crosa, alhora que incorpora també l’àrea preexistent 
de la Pedra Dalmaua, tot això sens perjudici de la possibilitat de la seva 
ampliació. Es completa amb un panell informatiu situat dins el nucli 
d’Aiguaviva, el qual resta exclòs de l’àmbit de l’Anella per situar-se dins sòl 
urbà.  
 
6. Els terrenys assenyalats com a àrees de descans al present Pla queden 
afectats a aquest ús i destí. 
 
7. Pel supòsit de que les àrees de descans afectin terrenys de titularitat 
privada, correspondrà als Ajuntaments la seva adquisició, preferentment 
mitjançant la subscripció d’acords voluntaris amb els seus titulars, o, en el seu 
defecte, amb la utilització dels mecanismes d’expropiació forçosa. 
 
8. L’execució de les àrees de descans s’efectuarà prèvia redacció i aprovació 
dels Projectes corresponents i de conformitat amb les indicacions tècniques 
contingudes als Annexes del Pla. 

2.3 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

El Pla especial estableix mesures de protecció ambiental per tot el seu àmbit i 
en particular la limitació de moviments de terres, la protecció de marges 
arbrats, dels recs i dels talussos conformadors del paisatge amb mosaic, la 
protecció del sòl agrícola, la regulació dels terrenys afectats per incendis, la 
protecció de l’aqüífer i de la zona de recàrrega, la prohibició d’edificar i 
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urbanitzar en zones inundables, l’obligació d’implantar pantalles arbrades, la 
protecció de l’avifauna i el foment de la silvicultura sostenible. 
 
En el Títol III relatiu a mesures de protecció ambiental, s’incorpora la regulació 
de concretes actuacions específiques per permeabilitzar infraestructures, 
minimitzar l’impacte acústic de les mateixes i revegetar i recuperar trams 
fluvials. 

2.3.1 Permeabilització d’infraestructures i passos de fauna 

És objectiu del present Pla Especial garantir la permeabilitat ecològica, 
paisatgística i social de les infraestructures viàries existents al seu àmbit i 
assegurar la minimització del seu efecte barrera possibilitant el pas de la fauna 
present a l’àrea en les condicions que estableix el Pla. 
 
Les obres de permeabilització de les infraestructures consistiran en l’execució 
de passos de fauna, l’adaptació de les obres de drenatge i la incorporació de 
ponts i passeres en els punts indicats en el corresponent plànol d’ordenació. 
 
Correspondrà als Ajuntaments la redacció, formulació, tramitació i aprovació 
dels projectes de permeabilització en col·laboració amb les Administracions 
titulars de les infraestructures afectades, l’execució del Projecte correspondrà a 
les Entitats Locals de forma coordinada amb les Administracions titulars de les 
infraestructures i el finançament de les obres de permeabilització s’efectuarà de 
conformitat amb allò que es disposi als Convenis de cooperació entre 
Administracions. 
 
Les obres de permeabilització consistiran en viaductes, falsos túnels i passeres 
per la fauna. 
 
Les obres de drenatge existents a les grans infraestructures referides seran 
objecte d’acondicionament i millora per a poder actuar com a passos de fauna. 
 
Amb aquesta finalitat, les obres de drenatge hauran d’efectuar les següents 
adaptacions: 
 

- Millorar l’obertura. 
- Assegurar la llum entre punts d’entrada i sortida. 
- Dotar-se de passera de ciment apte per la seva utilització per part de la 

fauna. 
 
L’execució dels passos de fauna s’efectuarà, prèvia redacció del Projecte 
d’obres tot ajustant-se als criteris tècnics fixats a la documentació gràfica 
informativa que s’incorpora al Pla especial. 

2.3.2 Mesures correctores acústiques 

Amb la finalitat de reduir l’elevada contaminació acústica existent a l’àrea, 
procedent de les grans infraestructures viàries que la travessen (Autopista, 
Nacional II i Tren d’Alta Velocitat) el Pla especial preveu la implantació de 
pantalles acústiques que es localitzaran, com a mínim, en els punts assenyalats 
al Plànol de gestió corresponent i ajustant-se a les prescripcions tècniques 
contingudes a l’Annex del present Pla especial. 
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Correspondrà als Ajuntaments la instal·lació de les pantalles i tanques, sens 
perjudici del finançament de les instal·lacions, prèvia signatura de convenis, per 
part de les Administracions titulars de les infraestructures. 

2.3.3 Actuacions de revegetació i recuperació de trams fluvials 

El present Pla especial es fixa entre les seves finalitats la potenciació i millora 
de l’estat dels cursos fluvials inclosos en el seu àmbit territorial així com dels 
boscos de ribera i de la revegetació existent als seus marges i en zona de 
policia. 
 
El fi principal de les actuacions projectades és incrementar el bon estat dels 
ecosistemes fluvials i potenciar la funcionalitat dels boscos de ribera i de la 
cobertura vegetal dels marges dels cursos d’aigua, com a corredors biològics i 
faunístics. 
 
El present Pla especial preveu i ordena la realització d’actuacions de 
revegetació i de recuperació de trams o riberes fluvials al riu Marroc, la riera de 
la Torre, el Torrent de Can Garrofa, el riu Güell i el Rec de Can Gibert. 
 
Les actuacions de revegetació i millora dels cursos d’aigua indicats hauran 
d’ajustar-se a allò establert al Pla de gestió i a les fitxes dels sectors naturals 
que conformen l’anella verda incloses a la Memòria descriptiva i justificativa 
d’aquest Pla especial. 
 
Les accions a desenvolupar hauran de comportar, com a mínim les següents 
actuacions: 
 

- Recuperar les franges de vegetació ripària a les riberes fluvials. 
 

- Revegetar els boscos de ribera amb plantació d’espècies autòctones com 
els verns, freixes i salzes entre d’altres. 

 
- Retirar i eliminar les espècies al·lòctones.  

 
- Clausurar punts d’abocaments no autoritzats. 

 
- Assegurar els cabals mínims ecològics. 

 
- Mantenir les noves plantacions en període no inferior a 2 anys. 

 
Correspondrà als Ajuntaments la redacció, formulació i presentació dels Plans 
de gestió i Projectes de restauració corresponents, en col·laboració amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
L’execució dels projectes correspondrà a les Entitats Locals de forma coordinada 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient. 
 
El finançament dels Projectes s’efectuarà de conformitat amb allò que es disposi 
als Convenis de col·laboració o cooperació reguladors dels mateixos. 
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Per l’execució dels Projectes s’hauran d’obtenir les autoritzacions fixades a la 
legislació sectorial aplicable i l’aprovació per part de l’Administració hidràulica. 
 
Pel supòsit de que les actuacions fixades al present Pla especial afectessin 
superfícies de sòl de titularitat privada, correspondrà a les Administracions 
actuants l’obtenció de la titularitat del sòl mitjançant els mecanismes 
d’adquisició forçosa previstos a la legislació. 
 
L’aprovació del present Pla especial comportarà l’afectació dels terrenys als 
usos i finalitats previstes al Pla. 
 
Tanmateix, podrà preveure’s la realització de les actuacions previstes amb la 
simple posada a disposició a favor de l’Administració dels terrenys per part dels 
seus titulars, mitjançant cessió temporal, arrendament o altres fórmules que no 
comportin la transmissió de la titularitat i prèvia signatura dels corresponents 
convenis. 
 
Per l’execució, manteniment, conservació i/o gestió de les actuacions previstes, 
podran subscriure’s acords de custòdia del territori amb Entitats, Organitzacions 
i Associacions sense ànim de lucre quina finalitat sigui la conservació, protecció 
i gestió del medi natural. 

2.3.4 Gestió del medi rural i natural 

Un altre aspecte que el Pla especial aborda amb un contingut eminentment 
directriu és el que fa referència a la gestió del medi agrícola i natural. 
 
En general, es determina que les activitats rurals i forestals han de garantir la 
protecció de l'actual diversitat d’espècies, comunitats vegetals i paisatges; han 
de respectar la funció protectora del bosc envers del sòl en determinades zones 
de l’espai, i també la funció d’hàbitat per a la fauna que desenvolupen els 
ambients forestals, en especial pel que fa als hàbitats d’interès comunitari. 
També els tractaments forestals de les comunitats de ribera (boscos de ribera) 
s’han de limitar als estrictament necessaris per tal de garantir la seva 
conservació i restauració. 
 
Finalment, cal recordar que aquesta normativa urbanística es formula de 
manera paral·lela a un Pla de gestió, i que entre les accions que proposa aquest 
pla també se n’inclouen de referents a la gestió i l’ordenació del medi rural i 
natural. Aquest Pla de Gestió no té un caràcter normatiu, però en tot cas 
concreta unes voluntats d’actuació i gestió expressades pels respectius 
ajuntaments. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI 
NATURAL I DEL PAISATGE DEL SECTOR SUD-OEST DE L’ANELLA VERDA DE 

GIRONA ALS MUNICIPIS D’AIGUAVIVA I VILABLAREIX 
 
INDEX 

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS5 

ARTICLE 1. MARC LEGAL 
ARTICLE 2. NATURALESA DEL PLA ESPECIAL 
ARTICLE 3. DENOMINACIÓ 
ARTICLE 4. ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ 
ARTICLE 5. EFECTES VINCULANTS 
ARTICLE 6. ADMINISTRACIONS URBANÍSTIQUES ACTUANTS 
ARTICLE 7. LEGISLACIÓ HABILITANT 
ARTICLE 8. FINALITATS DEL PLA 
ARTICLE 9. DIRECTRIU DEL PLANEJAMENT 
ARTICLE 10. VIGÈNCIA I EXECUTIVITAT DEL PLA 
ARTICLE 11. REVISIÓ I  MODIFICACIÓ DEL PLA 
ARTICLE 12. DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 
ARTICLE 13. CONTINGUT DOCUMENTAL 
ARTICLE 14. REGLES D’INTERPRETACIÓ DEL PLA 

TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC COMÚ I DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES PER ELS 
DIVERSOS SISTEMES I ZONES 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS REGULADORES DELS USOS DEL SÒL I 
DE LES ACTIVITATS 

ARTICLE 15. CONTINGUT NATURAL DEL DRET DE PROPIETAT  
ARTICLE 16. PROHIBICIÓ DE PARCEL·ACIONS URBANÍSTIQUES 
ARTICLE 17. AUTORITZACIÓ D’OBRES I USOS 
ARTICLE 18. USOS COMPATIBLES 
ARTICLE 19. USOS INCOMPATIBLES 
ARTICLE 20. DIRECTRIUS PER LES LLICÈNCIES D’OBRES 
ARTICLE 21. CONDICIONS ESPECIALS PER PROJECTES D’URBANITZACIÓ  
ARTICLE 22. MURS DE CONTENCIÓ 
ARTICLE 23. TANQUES 
ARTICLE 24. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I CULTURAL 

CAPÍTOL SEGON: ZONIFICACIONS I SISTEMES DEL PLA 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 25. ENUMERACIÓ DE LES ZONIFICACIONS I SISTEMES ESPECÍFICS DEL PLA 
ARTICLE 26. ZONIFICACIONS DE SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ SEGONA: SISTEMA VIARI DE L’ANELLA VERDA 

ARTICLE 27. DEFINICIÓ 
ARTICLE 28. XARXA DE CAMINS PÚBLICS 
ARTICLE 29. FINALITAT 
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ARTICLE 30. ELEMENTS CONFIGURADORS 
ARTICLE 31. SENYALITZACIÓ 
ARTICLE 32. ELEMENT IDENTIFICATIU I SIMBOLOGIA ESPECÍFICA 
ARTICLE 33. ÀREES DE DESCANS 

SECCIÓ TERCERA: SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL 

ARTICLE 34. DEFINICIÓ 
ARTICLE 35. IDENTIFICACIÓ DEL SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL 
ARTICLE 36. CATEGORIES 
ARTICLE 37. OBJECTIU 
ARTICLE 38. REGULACIÓ DE LES EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS 
ARTICLE 39. AMPLIACIONS D’EDIFICACIONS PREEXISTENTS 
ARTICLE 40. REGULACIÓ DELS COBERTS I MAGATZEMS 
ARTICLE 41. REGULACIÓ DE CASETES D’EINES I HIVERNACLES 
ARTICLE 42. REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS FORESTALS 
ARTICLE 43. CONSTRUCCIONS RAMADERES 
ARTICLE 44. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS AGRÍCOLES 
ARTICLE 45. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS RAMADERS 
ARTICLE 46. REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT FORESTAL 
ARTICLE 47. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS INDUSTRIALS 
ARTICLE 48. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS TURÍSTICS I DEL LLEURE 
ARTICLE 49. USOS PERMESOS AL SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE NATURALESA FORESTAL 

SECCIÓ QUARTA: SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL 

ARTICLE 50. DEFINICIÓ 
ARTICLE 51. LOCALITZACIÓ 
ARTICLE 52. CONFIGURACIÓ 
ARTICLE 53. ZONIFICACIONS 
ARTICLE 54. RÈGIM JURÍDIC 

TÍTOL III: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 55. LIMITACIÓ 
ARTICLE 56. XARXES DE SERVEIS 
ARTICLE 57. PROTECCIÓ DE MARGES ARBRATS, DELS RECS, ESCORRECS I DELS TALUSOS 
CONFORMADORS DEL PAISATGE EN MOSAIC 
ARTICLE 58. PROTECCIÓ DEL SÒL AGRÍCOLA 
ARTICLE 59. TERRENYS AFECTATS PER INCENDIS 
ARTICLE 60. PROTECCIÓ DE L’AQÜÍFER I DE LA ZONA DE RECÀRREGA 
ARTICLE 61. PROHIBICIÓ D’EDIFICAR I URBANITZAR EN ZONES INUNDABLES 
ARTICLE 62. PANTALLES ARBRADES 
ARTICLE 63. PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA 
ARTICLE 64. FOMENT DE LA SILVICULTURA SOSTENIBLE 

CAPÍTOL SEGON. PERMEABILITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I PASSO DE FAUNA 

ARTICLE 65. DISPOSICIÓ GENERAL 
ARTICLE 66. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
ARTICLE 67. PROGRAMACIÓ TEMPORAL I EXECUCIÓ 
ARTICLE 68. PASSOS DE FAUNA 
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CAPÍTOL TERCER. MESURES CORRECTORES ACÚSTIQUES 

ARTICLE 69. PANTALLES ACÚSTIQUES I BARRERES DE SO 

CAPÍTOL QUART. ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ I RECUPERACIÓ DE TRAMS 
FLUVIALS 

 ARTICLE 70.  FINALITAT  
 ARTICLE 71. IDENTIFICACIÓ D’ACTUACIONS 
 ARTICLE 72. CONTINGUT DE LES ACTUACIONS 
 ARTICLE 73. FORMA D’EXECUCIÓ 
 ARTICLE 74. AFECTACIONS DE SÒL 
 ARTICLE 75. ACORDS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 PRIMERA. ACTIVITATS EXTRACTIVES 
 SEGONA. XARXES AÈRIES 
 TERCERA. DELIMITACIÓ DEL SNU DE PROTECCIÓ TERRITORIAL 
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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. MARC LEGAL. 
 
El present Pla especial es redacta d’acord amb la legislació i normativa 
urbanística i sectorial vigent a Catalunya i en particular, de conformitat 
amb allò establert al Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol i al Decret 
305/2006 de 18 de Juliol pel que s’aprovà el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 

Article 2. NATURALESA DEL PLA ESPECIAL. 
 
1. El present Pla especial és un instrument de planejament, de 

naturalesa urbanística, de conformitat amb allò establert a l’article 
67 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme i a l’article 92 del Reglament 
d’urbanisme. 

 
2. Les determinacions contingudes al Pla especial tenen naturalesa 

normativa i caràcter reglamentari a l’empara de l’article 92 i 
concordants de la Llei d’urbanisme. 

 
Article 3. DENOMINACIÓ. 
 
El Pla especial té per denominació Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del sector sud-oest de l’Anella Verda de Girona als 
municipis d’Aiguaviva i Vilablareix. 
 
Article 4. ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ. 
 
1. Constitueix l’àmbit territorial del Pla especial l’ordenació dels 

terrenys inclosos en l’àmbit delimitat al Plànol d’ordenació 01 del 
integrants del present Pla. 

 
2. L’àmbit territorial es defineix com el sector sud-oest de l’Anella 

Verda de Girona, que inclou part dels municipis d’Aiguaviva i 
Vilablareix quina classificació urbanística és de sòl no urbanitzable. 

 
Article 5. EFECTES VINCULANTS. 
 
1. El present Pla especial d’ordenació té efectes vinculants per les 

Administracions Públiques i tots els particulars, que estan obligats 
al compliment de les seves determinacions. 

 
2. El règim d’ordenació establert al Pla especial concreta, desenvolupa 

i executa les determinacions fixades als planejaments generals i a 
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les Normes Subsidiàries de planejament dels municipis d’Aiguaviva 
i Vilablareix pel que fa al sòl no urbanitzable inclòs en el seu àmbit. 

 
3. Les determinacions normatives i el règim d’ordenació establerts al 

Pla especial s’apliquen de forma preferent a les del planejament 
general, de manera que en aquells supòsits en els que existeixin 
diferències, cal aplicar el règim de major intensitat de protecció del 
sòl i de limitacions d’usos fixat al present Pla especial, tot això de 
conformitat amb els articles 10 i 67.4 del Decret Legislatiu 1/2005 i 
el 92.2 del Reglament d’urbanisme. 

 
Article 6. ADMINISTRACIONS URBANÍSTIQUES ACTUANTS. 
 
1. El Pla especial urbanístic ha estat formulat pels Ajuntaments 

d’Aiguaviva i Vilablareix a l’empara d’allò establert a l’article 76 de 
la Llei d’urbanisme i demés preceptes concordants. 

 
2. Les Administracions urbanístiques actuants, per l’execució, 

desenvolupament i compliment del Pla especial, són els 
Ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix, cada un en l’àmbit dels 
respectius termes municipals. 

 
3. Tanmateix, s’estableix el Consell Comarcal del Gironès com a 

Administració facultada per actuar de forma subsidiària tot suplint 
la inactivitat municipal, així com a òrgan col·laborador i auxiliar 
dels Ajuntaments pel millor compliment de les finalitats i objectius 
del Pla. 

 
Article 7. LEGISLACIÓ HABILITANT. 
 
1. El present Pla especial es promou a l‘empara d’allò establert a 

l’article 67.1.a) del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, per a 
la protecció i millora del medi natural i del paisatge, per la 
protecció dels espais agrícoles, forestals i fluvials presents en 
l’àmbit territorial del Pla i per la preservació del connector natural i 
paisatgístic de l’Anella Verda de Girona, al seu sector sud-oest al 
seu pas pels municipis d’Aiguaviva i Vilablareix. 

 
2. Tanmateix el Pla especial es promou també per la regulació i 

ordenació de les infraestructures vinculades al sistema viari de 
l’Anella Verda, les àrees d’estada i les obres de permeabilització 
d’infraestructures i de minimització de l’impacte ambiental, tot això 
a l’empara de l’article 67.1.e) de la Llei d’urbanisme i 54 del seu 
Reglament. 

 
3. L’aprovació del Pla especial habilitarà a l’Administració local 

competent per executar els Projectes les obres i les instal·lacions 
corresponents, de conformitat amb allò previst a l‘article 67.3 de la 
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Llei d’urbanisme i 54.b del Reglament tot això sens perjudici de 
l’exigibilitat de les eventuals llicències i autoritzacions 
administratives que siguin preceptives. 

 
Article 8. FINALITATS DEL PLA. 
 
El present Pla especial té per finalitats les següents: 
 

a) Definir el sòl que desenvolupa una funció de connectivitat 
ecològica i paisatgística entre els espais d’interès natural 
protegits del volcà de la Crosa, Muntanyes de Rocacorba i les 
Gavarres, dins els municipis d’Aiguaviva i Vilablareix. 

 
b) Establir un règim urbanístic que doti d’especial protecció a 

aquests terrenys amb la finalitat de garantir el manteniment 
dels seus valors naturals i paisatgístics. 

 
c) Definir, articular i executar uns itineraris de passeig, observació 

i lleure, a peu i en bicicleta, en l’àmbit territorial del Pla 
especial. 

 
d) Potenciar les activitats agràries i forestals existents a la zona 

per tal d’assegurar el seu manteniment en condicions naturals. 
 

e) Regenerar els espais fluvials inclosos a l’àmbit del Pla especial 
per potenciar-ne la funcionalitat ecològica i social. 

 
f) Definir mesures de permeabilització de les infraestructures 

existents i regular la seva execució i implantació. 
 

g) Definir i configurar un connector ecològic i paisatgístic 
d’importants dimensions i amplada, als municipis d’Aiguaviva i 
Vilablareix, que, tot enllaçant amb els municipis de Bescanó, 
Salt i Fornells de la Selva, pugui integrar-se a l’anella verda de 
Girona. 

 
h) Articular els instruments de gestió i el règim d’ordenació i 

protecció de l’àmbit territorial del Pla especial. 
 
Article 9. DIRECTRIU DE PLANEJAMENT. 
 
1. El Pla especial té per objecte implementar els objectius fixats a 

l’article 9 de la Llei d’urbanisme i en particular les Directrius 
relatives al planejament urbanístic dels municipis d’Aiguaviva i 
Vilablareix, pel que fa al sòl no urbanitzable dotat amb valors 
naturals, per permetre assolir uns nivells adequats de qualitat de 
vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació dels riscs 
naturals. 
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2. El Pla especial identifica, ordena, qualifica i preserva els sòls amb 

especials valors naturals i paisatgístics situats en l’àmbit en 
compliment d’allò establert als articles 9.3, 32 i concordants del 
Decret Legislatiu 1/2005. 

 
Article 10. VIGÈNCIA I EXECUTIVITAT DEL PLA. 
 
1. La vigència del Pla Especial és indefinida.  
 
2. Les determinacions del Pla seran executives a partir de la 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’acord 
d’aprovació definitiva del Pla i de la Normativa urbanística, de 
conformitat amb allò establert a l’article 100.1 de la Llei 
d’urbanisme. 

 
Article 11. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL PLA. 
 
1. Sens perjudici d’allò establert a l’article anterior, el present Pla 

especial podrà ésser objecte de Revisió i Modificació. 
 
2. Correspondrà la revisió del Pla especial en produir-se alguna de les 

següents circumstàncies: 
 

a) El transcurs de 10 anys des de la seva aprovació. 
 
b) Cas de produir-se l’aprovació del Pla Territorial del Gironès o del 

Pla Director urbanístic del sistema urbà de Girona o altres 
planejaments d’ordenació del territori d’àmbit superior al 
municipal amb afectació directa i alteració substancial de les 
previsions i determinacions del Pla especial. 

 
c) Quan es produeixi una modificació substancial de l’estructura 

general del territori o circumstàncies sobrevingudes que afectin 
directament a l’àmbit del Pla especial i a les seves 
determinacions. 

 
3. La modificació de qualsevol dels elements del pla es subjectarà a 

les mateixes disposicions i procediment que han regit la seva 
formació i aprovació.  La proposta de modificació del Pla haurà de 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i la seva oportunitat i 
conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. 

 
Articles 12. DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL. 
 
Les determinacions del present Pla especial podran ésser desenvolupades 
i executades mitjançant Projectes tècnics d’obres, Plans de Gestió, 
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Catàlegs, així com eventualment per Plans especials per la realització 
d’infraestructures, per Projectes d’urbanització i per Plans especials per 
la implantació d’instal·lacions i activitats. 
 
Article 13. CONTINGUT DOCUMENTAL. 
 
1. El present Pla especial compta amb la següent documentació: 
 

a) Memòria descriptiva i justificativa. 
b) Plànols d’informació. 
c) Pla de Gestió 
d) Plànols de gestió 
e) Memòria d’ordenació. 
f) Normes d’ordenació. 
g) Plànols d’ordenació. 

 
2. Les determinacions del Pla s’ajusten als criteris fixats a l’article 

93.2 del Reglament d’urbanisme i comprenen les següents: 
 

a) La justificació i identificació dels elements, àmbits i valors 
objecte de protecció. 

 
b) La definició i regulació de categories diferenciades de protecció. 

 
c) L'establiment de les mesures de protecció adequades, 

mitjançant, entre d’altres, la regulació dels usos admissibles o 
incompatibles, de les actuacions i obres permeses i prohibides 
sobre els elements i àmbits protegits, els paràmetres edificatoris 
d'obligat compliment, o d'altres. 

 
d) La regulació i programació de l'execució d'actuacions de 

recuperació, adequació i millora dels elements, àmbits i valors 
objecte de protecció. 

 
Article 14. REGLES D’INTERPRETACIÓ DEL PLA. 
 
1. Per a la interpretació de les determinacions normatives del Pla 

especial s’haurà d’utilitzar la Memòria informativa (Memòria 
descriptiva i justificativa), el Pla de Gestió i la Memòria d’ordenació 
com a documents que contenen els criteris i principis generals 
orientadors de la redacció i formulació del Pla. 

 
2. Els dubtes en la interpretació produïts per imprecisions o 

contradiccions entre documents hauran de resoldre’s atenent el 
criteri de major protecció ambiental i aplicant el principi general 
d’interpretació integrada de les Normes. 
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3. En cas de conflicte irreductible entre la documentació normativa 
que no pugui resoldre’s atenent als criteris generals prevaldrà el 
que estableixi la documentació escrita. En cas d’existència de 
contradiccions entre determinacions gràfiques dels Plànols 
normatius prevaldrà la determinació de major detall. 

 
4. En el supòsit de que diverses normes o mesures restrictives o 

protectores derivades de la legislació sectorial aplicable, del 
planejament general dels municipis o del present pla especial, 
concorrin en un mateix territori i comportin diferents graus de 
preservació, prevaldrà la de major intensitat protectora. 
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TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC COMÚ I 
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES PER ELS DIVERSOS 

SISTEMES I ZONES 
 

 

Capítol Primer: DISPOSICIONS GENERALS REGULADORES DELS 
USOS DEL SÒL I DE LES ACTIVITATS. 
 
Article 15. CONTINGUT NATURAL DEL DRET DE PROPIETAT. 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 47 de la Llei d’urbanisme, els 
propietaris de sòl no urbanitzable inclòs en l’àmbit del present Pla, tenen 
el dret d’ús, de gaudi i de disposició de les finques, d’acord amb la 
naturalesa rústica dels terrenys i de conformitat amb els imperatius 
derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins 
dels límits establerts a la Llei i al planejament urbanístic. 
 
Article 16. PROHIBICIÓ DE PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES. 
 
1. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en tot l’àmbit 

territorial del present Pla especial. 
 
2. Qualsevol segregació o divisió de finques haurà de respectar la 

Unitat Mínima de Conreu, pel que fa al sòl agrícola i la Unitat 
Mínima Forestal, pel que fa al sòl forestal, amb les soles excepcions 
previstes a la Normativa sectorial agrària. 

 
3. La Unitat Mínima de Conreu es fixa en 4’5 Hectàrees al Decret 

169/1983, de 12 d’abril pel que fa al sòl no urbanitzable de secà i 
1’25 Hectàrees al sòl de regadiu. 

 
4. La Unitat Mínima Forestal es fixa en 25 Hectàrees al Decret 

35/1990, de 23 de gener. 
 
5. Els especials valors naturals del sòl en les zonificacions que 

s’indiquen al present Pla, exigeixen disposar del doble de la Unitat 
Mínima per a l’autorització d’obres i instal·lacions. 

 
Article 17. AUTORITZACIÓ D’OBRES I USOS. 
 
1. L’autorització de les obres i usos en l’àmbit del Pla Especial haurà 

de garantir, en tot cas, la preservació d’aquest sòl i la màxima 
integració ambiental i paisatgística de les edificacions, 
construccions i activitats autoritzades. 
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2. De conformitat amb allò establert a l’article 46.3b del Reglament 

d’urbanisme no s’autoritzaran les actuacions, obres i usos que 
disminueixin de manera significativa la permeabilitat del sòl o 
afectin de manera negativa la connectivitat territorial dels sistemes 
naturals. 

 
3. El procediment a seguir per a la tramitació i autorització d’obres i 

projectes serà el previst als articles 46 a 60 del Reglament 
d’Urbanisme, amb les limitacions fixades al present Pla especial i 
demés normativa aplicable. 

 
4. S’exigirà el compliment del procediment d’avaluació ambiental així 

com la presentació dels Estudis d’impacte ambiental, informació i 
documentació ambiental adient i Estudis d’integració paisatgística, 
en els supòsits fixats a la legislació i normativa vigent. 

 
Article 18. USOS COMPATIBLES. 
 
1. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els 

valors que el present Pla Especial preserva i a les finalitats que 
persegueix, en transformin el destí o la naturalesa del sòl o bé 
lesionin o impedeixin la realització d’aquests valors i l’assoliment 
d’aquestes finalitats. 

 
2. A tal efecte es consideren usos compatibles els següents: 
 

a) Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals i cinegètics, així com els 
usos ramaders extensius que no necessitin instal·lacions d’estabulació 
permanent i els de caràcter intensiu ja existents 

b) Hípiques  

c) Habitatge familiar, directament i justificadament associat a les 
activitats agrícoles, forestals i ramaderes.  

d) Usos industrials i de magatzem estrictament vinculats a la primera 
transformació de materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi 
l’emplaçament en medi rural. 

e) Restauració, residències - cases de pagès i turisme rural en 
edificacions ja existents 

f) Educació ambiental en edificacions ja existents 

g) Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall 
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h) Activitats extractives ja existents mentre disposin d’autorització en 
vigor. 

 
Aquests usos, podran ésser objecte de determinades restriccions en 
les diferents zones en que s’ha ordenat l’àmbit del Pla especial, i en 
particular en el SNU de protecció especial i en el SNU de protecció 
territorial. 

 
Article 19. USOS INCOMPATIBLES. 
 
Es consideren usos incompatibles amb la protecció dels valors naturals 
dels terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable de protecció especial 
per la seva funcionalitat i valor com a connectors de l’Anella Verda, els 
següents: 
 

 Usos i activitats extractives. 
 
 Instal·lació d’abocadors, monodipòsits de runes i deixalleries. 

 
 Subestacions transformadores d’energia elèctrica i esteses 

aèries de xarxes de transport i subministrament d’energia 
elèctrica, telefonia i altres serveis. 

 
 Antenes de Telecomunicacions. 

 
 Implantació de carreteres i infraestructures viàries de caràcter 

no local. 
 

 Instal·lació d’Estacions Depuradores d’aigües residuals i de 
plantes potabilitzadores. 

 
 Explotacions ramaderes i granges de caràcter industrial i les no 

vinculades directament a l’explotació agrària de la finca. 
 

 Usos recreatius i esportius que suposin un impacte negatiu pel 
medi en forma de sorolls, fums i erosió, tals com: circuïts de 
motocròs i pistes de karting. 

 
 Instal·lació de camps de golf, “pitch and putt” o similars. 

 
 Instal·lació d’horts o parcs fotovoltaics i parcs eòlics. 

 
 Activitats comercials incloses l’exposició i venda de materials de 

construcció, mobles, vehicles i similars. 
 

 Tallers de reparació de vehicles. 
 

 La instal·lació de càmpings i àrees d’acampada. 
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Article 20. DIRECTRIUS PER LES LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
1. Les llicències d’edificació hauran d’establir les condicions 

necessàries per garantir que els materials, els sistemes 
constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions i 
obres han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on s’emplacen i 
siguin coherents formalment amb el caràcter del medi natural on 
s’ubiquin. 

 
2. A tal efecte, caldrà aplicar els següents criteris generals: 

a) No es permeten edificacions a les bandes que constitueixin 
línies de força del paisatge (entenent-les com els límits 
convexes de canvi d’orientació i de canvi de pendent de les 
vessants muntanyoses). Es preservaran les línies del relleu que 
defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà també la localització 
d’edificacions sobre les carenes, turons i altres punts singulars 
del relleu. No es podrà modificar el perfil natural perceptible del 
paisatge. 

b) Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i 
escala del paisatge. S’evitaran o es fraccionaran aquelles que 
per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i 
desproporcionada.  

c) En totes les intervencions no es podrà ocupar els terrenys amb 
pendents majors al 20%. Quan siguin necessaris anivellaments 
es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i 
es salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb 
pendents que permetin sempre la revegetació.  

d) Per minimitzar el impacte visual les edificacions s’esglaonaran o 
es descompondran en diversos elements simples articulats, 
evitant la creació de grans plataformes horitzontals que 
acumulin en els seus extrems un màxim de 1 m de cota entre el 
terreny natural i el modificat.  

e) La correcta inserció en el medi de qualsevol implantació 
requereix que una proporció mínima del 80% de la parcel·la on 
s’ubica mantingui el caràcter d’espai rural no artificialitzat, que 
ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat. S’admeten les 
actuacions necessàries per donar un correcte tractament als 
límits de la implantació. 
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f) La situació de les noves construccions no representarà cap 
fragmentació de l’espai conreat; ni de l’espai forestal assenyalat 
en els plànols; en aquest sentit, hauran de situar-se en els 
repeus de les vessants, o en els límits que separen els cultius 
del bosc, o recolzant-se en camins que travessen el territori. 

g) Per a noves edificacions o construccions s’haurà de redactar un 
projecte que contempli: 

- La posició paisatgística de l’edificació i el impacte visual. 

- Els efectes territorials i ambientals de la seva implantació. 

- L’àmbit de servituds, per evitar la formació de nucli de 
població. 

- Les condicions arquitectòniques i tècniques de la nova 
edificació. 

 
3. Pel que fa al tractament exterior dels edificis i a l’integració 

ambiental de les construccions caldrà aplicar els següents criteris: 

a) Les obres de reforma de les edificacions tradicionals existents (vegeu 
article 35 i article 55.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol) es 
realitzaran conservant els elements arquitectònics bàsics de la casa: 
les proporcions dels perfils del volums, els colors exteriors de parets i 
fusteries, les textures dels morters clars a les façanes, els finestrons 
interiors de les finestres, així com qualsevol element singular que 
donen el caràcter a l’edifici. Mantindran respecte a la seva composició 
volumètrica, el caràcter compacte amb un sol volum, o bé un volum 
principal predominant i d’altres d’agregats d’inferior dimensió, de 
manera que el conjunt presenti una configuració inequívocament 
unitària. 

b) S’utilitzarà la teula ceràmica característica de la zona: vermella llisa o 
groga llisa, o també totes dues barrejades, si bé, quan es tracti 
d’edificacions no tradicionals, podran autoritzar-se altres materials que 
presentin tonalitats cromàtiques similars, prèvia justificació raonada 
del seu ús i del impacte de la seva aplicació. 

c) El pendent de les cobertes no podrà ultrapassar el 30% i no es 
permeten terrats plans ni tampoc l’alteració de la mida dels ràfecs i 
barbacanes primigenis. 
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d) Els cossos sobre la coberta de l’edifici (torretes d’escala, dipòsits 
d’aigua, xemeneies, panells de captació d’energia solar, etc.) quedaran 
integrats en la composició de l’edifici, o ocults. 

e) Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i 
ràdio i les parabòliques, només es podran col·locar sobre la coberta, i 
no a la façana. No ocuparan posicions excessivament visibles des de 
l’exterior. 

f) Es projectarà i es plantarà al llarg de les noves edificacions isolades 
fileres d’arbres, d’espècies autòctones, en una proporció mínima d’un 
arbre cada 4 m. de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de 
la construcció. 

g) Per les obres noves i les de reforma caldrà prendre les mesures 
tècniques necessàries per tal d’assegurar l’emmagatzematge i 
infiltració de l’aigua pluvial al terreny.   

h) Condicions sanitàries: totes les edificacions, a més de les exigències 
especials que es puguin determinar en cada cas, hauran de depurar les 
seves aigües residuals amb fosses sèptiques o depuradores biològiques 
verdes. 

 
Article 21. CONDICIONS ESPECIALS PER PROJECTES D’URBANITZACIÓ. 
 
1. Amb la finalitat de garantir la màxima integració en l’entorn de les 

obres que s’hagin d’executar en l’àmbit del Pla especial, els 
Projectes d’urbanització podran preveure tractaments especials del 
paviment de la vialitat que no comportin el seu asfaltat ni 
empedrat. 

 
2. Les xarxes de serveis s’hauran de dimensionar i disposar 

coherentment en l’àmbit territorial, minimitzant els moviments de 
terres i les afectacions a sòls privats, garantint la fàcil accessibilitat 
i soterrant-se. 

 
3. En qualsevol cas, els Projectes d’urbanització hauran d’utilitzar 

paviments porosos que permetin el pas de l’aigua al subsòl i dotar-
se de sistemes per possibilitar la infiltració de l’aigua de les 
escorrenties. 

 
Article 22. MURS DE CONTENCIÓ. 
 
Els murs de contenció s’hauran de projectar i executar tot assegurant la 
seva adequada integració paisatgística. 
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L’alçada dels murs de contenció no podrà sobrepassar la de 1 metre. 
 
Article 23. TANQUES. 

1. Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà la prèvia 
obtenció de llicència urbanística. Les llicències urbanístiques que s’atorguin 
indicaran concretament el tipus i la longitud de tanques admeses, i els 
materials i emplaçament de la mateixa.  

2. No s’admetran en SNU les tanques no penetrables i tots aquells tancaments 
en xarxa metàl·lica o de plàstic amb mallat o reixat, d’estructura metàl·lica 
rígida oberta i d’obra de construcció amb acabats arrebossats o llisos, o 
qualsevol altre que no permeti el pas de la fauna salvatge.  

3. Les úniques tanques permeses en l’àmbit del Pla especial són les tanques 
penetrables: les tanques vegetals; les de fusta d’un sol pal travesser d’una 
alçada màxima de 1’5 m. i en particular de diàmetre no superior a 5 cm; les 
de pedra seca o d’obra d’un màxim de 0,3 m d’alçada i que es puguin escalar; 
i les de fil de pastor amb pals de diàmetres no superiors a 5 cm. 

4. Únicament s’autoritzaran els tancaments exteriors de finques i camps que 
resultin imprescindibles per a les explotacions agrícoles i pecuàries i 
degudament justificats. En aquest cas hauran d'ésser penetrables i situar-se 
respectant les distàncies mínimes de la legislació sectorial en relació a la 
xarxa de camins i carreteres. 

  
Article 24. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I CULTURAL. 
 

1. Les Administracions Públiques vetllaran per a la protecció, 
millora i conservació del patrimoni cultural i històric del 
municipi. 

 
2. Les construccions en llocs immediats o que formin part d’edificis 

de caràcter artístic, històric, i tradicional hauran d’harmonitzar 
amb aquest, i la seva situació, massa o alçada no haurà d’incidir 
o limitar les visuals de que es disposen ni desfigurar la 
perspectiva pròpia. 

 
3. Les intervencions en els elements del patrimoni històric i 

arquitectònic hauran de seguir els criteris següents: 
 

a) S’haurà de mantenir l’estructura arquitectònica del conjunt i 
les característiques generals de l’entorn. 

 
b) Es delimitarà un entorn de protecció de 25 metres d’amplada, 

definit per la línia paral·lela mesurada en relació a les 
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façanes principals i més significatives definidores de 
l’element. 

 
c) La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o 

similars, de tipus aeri o adossat, i les antenes de televisió, 
les pantalles de recepció d’ones o altres dispositius 
particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no perjudiquin 
la percepció paisatgística del conjunt. 

 
4. Es grafien, al Plànol d’ordenació núm. 2 els diferents elements 

del patrimoni cultural, històric i arquitectònic que, dins l’àmbit 
territorial del present Pla especial, han d’ésser objecte del règim 
de protecció definit en el present article. 

 
5. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic 

rural han de respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original prèviament determinats, i les 
possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar 
no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics 
concurrents, i han d'estar justificades en la necessitats 
derivades del desenvolupament dels usos admesos. 

 
 
 
 
Capítol Segon: ZONIFICACIONS I SISTEMES DEL PLA. 

 
Secció Primera: DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 25. ENUMERACIÓ DE LES ZONIFICACIONS I SISTEMES ESPECÍFICS DEL 

PLA. 
 
El present Pla especial articula les següents zonificacions i sistemes: 
 

a) Sòl no urbanitzable de protecció especial. 
b) Sòl no urbanitzable de protecció territorial. 
c) Sistema viari de l’Anella verda. 

 
Article 26. ZONIFICACIONS DE SÒL NO URBANITZABLE. 
 
1. El present Pla especial disposa un específic règim jurídic del sòl no 

urbanitzable inclòs en el seu àmbit territorial, amb la finalitat 
d’establir limitacions d’usos, assegurar un grau de preservació 
adequat als sòls amb valors naturals i garantir l’ordenació 
adequada dels sòls amb valors de connectors ecològics de caràcter 
supralocal, que configuren l’Anella Verda de Girona. 
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2. Les zonificacions que s’estableixen en el Pla especial, i que 
s’atorguen als sòls connectors supralocals s’adeqüen a les 
categories fixades als Plans Territorials Parcials, als Plans Directors 
urbanístics de caràcter supralocal i a d’altres instruments de 
planejament d’ordenació del territori utilitzades pel Departament de 
Política Territorial, i són les següents: 

 
a) Sòl de protecció especial. 
b) Sòl de protecció territorial. 

 
3. Els terrenys no inclosos en l’àmbit específic definit com el 

connector ecològic dels espais d’interès natural supramunicipals del 
volcà de la Crosa – Muntanyes de Rocacorba i les Gavarres  
mantindran el règim jurídic i les zonificacions específiques del sòl 
no urbanitzable establertes als planejaments generals vigents dels 
municipis d’Aiguaviva i Vilablareix. 

 
Secció Segona: SISTEMA VIARI DE L’ANELLA VERDA. 
 
Article 27. DEFINICIÓ. 
 
1. Amb la finalitat de configurar uns itineraris de passeig, observació i 

lleure en l’àmbit territorial del Pla especial, s’estableix el sistema 
viari de l’Anella Verda. 

 
2. El Plànol de gestió núm. 5 defineix i identifica el traçat dels 

itineraris i la xarxa que conforma el sistema viari de l’Anella Verda.  
 
Article 28. XARXA DE CAMINS PÚBLICS. 
 
1. El sistema viari de l’Anella Verda es conforma preferentment per 

camins locals preexistents, vies públiques i camins rurals de 
titularitat pública. 

 
2. Excepcionalment, podran afectar-se a la xarxa viària de l’Anella 

Verda camins privats, pistes i senders forestals i altres sòls de 
titularitat privada, quan no existeixi un tram de camí públic 
adequat a la finalitat de l’itinerari. A tal efecte, correspondrà a 
l’Administració local l’adquisició del sòl mitjançant les formes 
d’adquisició fixades a l’ordenament jurídic, preferentment per la via 
del Conveni i del mutu acord entre l’Administració i el titular dels 
terrenys, i en el seu defecte per la via de l’expropiació forçosa. 

 
Article 29. FINALITAT. 
 
1. La finalitat de la xarxa viària de l’Anella Verda és definir un 

recorregut de passeig i oci de caràcter supralocal, practicable a peu 
i en bicicleta, que permeti contemplar la natura i el paisatge. 
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2. L’afectació dels camins públics locals preexistents a la xarxa viària 

de l’Anella Verda, no altera la naturalesa, la classificació de la via 
ni el seu règim jurídic, que continua regint-se per les disposicions 
pròpies del planejament general del municipi i de la legislació 
sectorial aplicable. 

 
Article 30. ELEMENTS CONFIGURADORS. 
 
El sistema viari de l’Anella Verda el configuren els següents elements: 
 

 Els itineraris o camins pròpiament dits. 
 Les àrees de descans. 
 La senyalització. 
 La simbologia específica i l’arbrat identificatiu. 

 
Article 31. SENYALITZACIÓ. 
 
1. Els itineraris de l’Anella Verda es senyalitzaran i identificaran 

mitjançant uns elements de senyalització ajustats als materials, 
característiques i grafismes establerts al Pla de Gestió. 

 
2. Les senyalitzacions s’implantaran en les diferents cruïlles de vies i 

camins, tal i com s’estableix en el plànol de gestió núm. 5. 
 
Article 32. ELEMENT IDENTIFICATIU I SIMBOLOGIA ESPECÍFICA. 
 
1. La xarxa viària de l’Anella Verda es dotarà, al llarg de tot el seu 

recorregut, com a element identificatiu de la mateixa i com a 
simbologia específica del nou itinerari, de la plantació de conjunts 
de tres xipresos. 

 
2. La plantació dels grups de tres xipressos s’efectuarà, com a mínim, 

en els indrets i punts grafiats al Plànol de gestió núm. 5 de manera 
que es garanteixi en tot moment la visualització del recorregut i del 
seu traçat. 

 
3. Els grups de 3 xipresos es plantaran també en punts culminals dels 

canvis de rasants per garantir l’apreciació del recorregut. 
 
4. Els exemplars arbrats hauran d’ésser d’una alçada no inferior a 1,5 

metres. 
 
Article 33. ÀREES DE DESCANS. 
 
1. L’itinerari de l’Anella Verda es dotarà de diverses àrees de descans, 

configurades amb elements simples i que comportin una mínima 
ocupació i intervenció en el territori. 
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2. Les àrees de descans comptaran amb bancs, i/o amb un panell 

informatiu, i/o amb un aparcabicicletes i/o amb la plantació d’un 
arbre blanc que les identifiquin, dotin d’ombra i contribueixin a 
configurar el paisatge. 

 
3. La localització de les àrees de descans s’efectuarà en zones 

immediates al traçat del camí i s’implantaran, com a mínim, en els 
indrets senyalitzats al Plànol de gestió núm. 5, preferentment en 
zones de domini públic. 

 
4. El present Pla especial articula les Àrees de descans del Güell i la 

Riera de la Torre, i estableix l’instal·lació d’algun tipus de mobiliari 
urbà al Pla de Vilablareix, i de manera opcional a la zona de la 
gravera de la Font Ballarga.  

 
5. Els terrenys assenyalats com a àrees de descans al present Pla 

queden afectats a aquest ús i destí. 
 
6. Pel supòsit de que les àrees de descans afectin terrenys de 

titularitat privada, correspondrà als Ajuntaments la seva adquisició, 
preferentment mitjançant la subscripció d’acords voluntaris amb els 
seus titulars, o, en el seu defecte, amb la utilització dels 
mecanismes d’expropiació forçosa. 

 
7. L’execució de les àrees de descans s’efectuarà prèvia redacció i 

aprovació dels Projectes corresponents i de conformitat amb les 
indicacions tècniques contingudes als Annexes del Pla. 

 
Secció Tercera: SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL. 

 
Article 34. DEFINICIÓ. 
 
Constitueixen el sòl de protecció especial tots aquells terrenys 
classificats com a sòl no urbanitzable que pels seus valors ecològics i 
paisatgístics, per les seves especials característiques i per la seva 
ubicació, desenvolupen una funció de connector natural de caràcter 
supralocal en possibilitar la connectivitat entre els espais d’interès 
natural de les Gavarres, Muntanyes de Rocacorba i el Volcà de la Crossa. 
 
Article 35. IDENTIFICACIÓ DEL SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL. 
 
1. Es qualifiquen amb la zonificació de sòl no urbanitzable de 

protecció especial els terrenys grafiats al Plànol d’ordenació núm. 2 
del present Pla Especial. 

 
2. Els terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable de protecció 

especial conformen el connector ecològic de major amplada en 
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condicions naturals i no transformat urbanísticament quina longitud 
possibilita enllaçar amb el sòl no urbanitzable dels municipis de 
Bescanó i Fornells de la Selva. 

 
3. Forma part del sòl de protecció especial tota aquella franja de 

terrenys situada al municipi d’Aiguaviva, entre la Riera de la Torre i 
el riu Güell, quines exactes dimensions es grafien al Plànol 
d’ordenació corresponent a zonificació del sòl. 

 
Article 36. CATEGORIES. 
 
El sòl no urbanitzable de protecció especial es subdivideix, en funció de 
la seva naturalesa i condicions, en les següents categories: 
 

a) Sòl de protecció especial de valor agrícola i de connexió. 
 
b) Sòl de protecció especial de valor forestal i de connexió. 

 
Article 37. OBJECTIU. 
 
1. La finalitat i objectius del règim d’ordenació fixat per la zonificació 

del sòl de protecció especial són els següents:  
 
a) Assegurar el manteniment, conservació i preservació d’aquest 

sòl en les seves condicions naturals i impedir la seva degradació 
i transformació, procurant potenciar i preservar la seva 
funcionalitat com a connector natural. 

 
b) Limitar els usos possibles i establir els usos incompatibles amb 

la preservació dels valors naturals i regular i ordenar les 
edificacions i construccions a implantar en aquesta zona. 

 
c) Evitar la degradació i fragmentació dels espais agraris. 

 
d) Minimitzar els efectes de les edificacions, dels accessos i dels 

serveis i infraestructures associats sobre la qualitat del 
paisatge. 

 
2. La preservació dels sòls connectors constitueix una obligació 

derivada dels articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme, 46.3b del Decret 
305/2006 de 18 de Juliol pel que s’aprovà el Reglament 
d’Urbanisme, 3 de la Llei d’espais naturals, al Programa de 
desenvolupament del Pla d’espais d’interès natural de Catalunya, 
aprovat per Decret del Govern de la Generalitat núm. 328/92 de 14 
de Desembre, als articles 20 i 46 de la Llei estatal del patrimoni 
natural i biodiversitat i demès preceptes concordants. 
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3. L’objectiu de preservació del sòl amb valors agrícoles, forestals i 
paisatgístics, resulta també d’allò establert a les Directrius pel 
planejament urbanístic fixades a l’article 9 de la Llei d’urbanisme i 
a les legislacions sectorials d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 
de Desembre), Llei forestal (Llei 6/88 de 30 de març) i a la Llei 
8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 
Article 38. REGULACIÓ DE LES EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS. 
 
1. Les normes aplicables per les obres i edificacions seran les generals 

establertes i definides a l’article 20 del present Pla especial. 
 

2. Amb la finalitat d’evitar la fragmentació dels espais agraris i 
forestals no s’admetran, amb caràcter general, noves construccions 
i edificacions destinades a habitatge familiar, excepte que es 
compleixin les següents condicions: 

 
e) Acreditar la propietat d’una superfície de sòl que disposi de 

dues vegades la Unitat Mínima de Conreu o Forestal segons la 
naturalesa de la finca, i que es situï formant una superfície 
territorial continua. 

 
f) Justificar que l’habitatge es troba directament vinculat a 

l’activitat agrícola o forestal i que es requereix per a la 
normal explotació de la finca. 

 
g) Disposar la finca d’accés rodat i connexió directa amb la 

xarxa viària existent. 
 

h) Acreditar la disposició dels serveis urbanístics bàsics. 
 

i) Inscriure al Registre de la Propietat l’agrupació de parcel·les i 
la condició d’indivisibilitat de la finca. 

 
1. El sostre màxim dels nous habitatges serà de 250 m2 admetent-se 

50 m2 addicionals de construccions d’ús complementari o auxiliar. 
 

2. L’alçada màxima serà de 6’50 m corresponent a Planta Baixa i Pis. 
 
Article 39. AMPLIACIONS D’EDIFICACIONS PREEXISTENTS. 
 
1. Es permetrà l’ampliació de les edificacions i construccions 

preexistents, quan s’hagin executat amb llicència urbanística, en un 
25% de la seva superfície i fins un màxim de 300 m2 de sostre 
construït. 
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2. L’ampliació haurà de preservar l’estructuració tradicional del 
conjunt d’edificacions i mantenir lliures de construcció les eres i 
altres espais similars. 

 
Article 40. REGULACIÓ DELS COBERTS I MAGATZEMS. 
 
1. Per a la construcció de coberts i magatzems haurà de justificar-se 

la seva necessitat en funció del volum de l’explotació agrícola. 
 
2. Les referides construccions hauran de respectar les següents 

condicions: 
 

 Cal acreditar una propietat mínima d’1,25 ha. de terres de 
conreu de regadiu o 4,5 ha. de terres de conreu de secà en una 
única extensió. La part de la finca vinculada a l’edificació 
quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible. 

 
 Una sola edificació no podrà superar els 500 m2 de superfície 

construïda. 
 

 L’alçada màxima permesa és de 6 m. en planta baixa, excepte 
les sitges agrícoles i les instal·lacions annexes per a les quals 
sigui tècnicament necessària una major alçada.  

 
 La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 15 

m. 
 

 Es projectarà i es plantarà al llarg de les edificacions fileres 
d’arbres d’espècies autòctones, en una proporció mínima d’un 
arbre cada 4 m. de longitud, per tal de minvar l’impacte visual.  

 
 Els coberts per a l’ús eqüestre tindran una superfície màxima de 

160 m2 i una alçada màxima de 3 m. Només es permet 1 cobert 
per cada 12.500 m2 de superfície en propietat. La distància 
mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 15 m. 

 
 La composició arquitectònica i volumètrica correspondrà al tipus 

tradicional del lloc. El nivell de construcció i dels materials seran 
els adequats a l’entorn. Els paraments verticals s’executaran 
amb blocs de ceràmica o blocs de formigó arrebossats un 100%, 
o bé paret de pedra arrebossada d’un 70% a un 100%. 
L’arrebossat serà amb caparrós o bé morter de calç i ciment 
clar. Les cobertes seran amb teula ceràmica, barrejada o no, de 
color vermell llis o grog llis, o d’altres materials que presentin 
tonalitats cromàtiques terroses.  

 
 Es prohibeixen les cobertes de fibrociment i de materials 

llampants.   
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Article 41. REGULACIÓ DE CASETES D’EINES I HIVERNACLES. 
 
1. Les casetes per a eines de camp tindran una superfície màxima 

construïda de 6 m2 en una sola edificació, amb una alçada màxima 
de 2 m. i es situaran adossades als murs de pedra o bé als límits 
dels horts. La separació mínima al límit de finca serà de 15 m.  

 Els materials a utilitzar per fer les parets seran la fusta 
enfosquida o pintada, la pedra seca o les parets de maons amb 
arrebossat color terrós. Les cobertes hauran de presentar 
tonalitats cromàtiques terroses. 

 Es prohibeix la utilització de materials com plàstics, planxes, 
bidons, ferralla o altres materials inadequats per elaborar 
barraques d’eines. 

 
2. Els hivernacles es situaran a una distància mínima de 15 m. del 

límit de la finca. 

 Els hivernacles tindran una alçada màxima de 3 m., i no podran 
ocupar més del 10% de la superfície de la finca. 

 Mantindran una separació mínima de 3 metres als límits de 
parcel·la, i de 20 m. a l’eix dels camins i vials. En qualsevol cas 
respectaran les distàncies d’edificació fixades a la Llei de 
carreteres. 

 Les instal·lacions dedicades al cultiu intensiu d’horta o flor no 
seran considerades edificacions quan siguin desmuntables i no 
tinguin fonaments ni murs perimetrals.  

 En aquestes instal·lacions no es permetrà cap altre ús que no 
sigui el cultiu. 

 Els hivernacles en desús es desmuntaran per part del propietari. 
 
Article 42. REGULACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS FORESTALS. 
 
Tenen la condició de construccions forestals les edificacions vinculades a 
la pròpia explotació, per a l’emmagatzematge temporal de llenya i/o 
altres productes forestals, en finques productores, com a pas previ al 
transport a les indústries transformadores. Les condicions que han de 
complir són: 
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 Justificar l’existència de boscos productors a la pròpia finca 
mitjançant permisos d’extracció, l’existència d’un pla tècnic de 
gestió i millora forestal o un informe indicatiu de la situació de 
les masses productores en la pròpia explotació.  

 
 S’hi admet l’emmagatzematge temporal de productes d’altres 

explotacions, però no es permet cap activitat transformadora.  
 

 S’hauran d’instal·lar en el sòl d’escàs valor forestal o erms, com 
també en les clarianes del bosc i mai dins les formacions 
arbòries.  

 
 Tindran una zona lliure que s’arborarà amb arbres autòctons, 

situats en rengle paral·lelament a les façanes.  
 

 Les construccions s’ajustaran als següents paràmetres:  

- La seva ocupació no superarà el 2% de la superfície del 
terreny, amb un màxim de 1.500 m2. 

- L’alçada màxima permesa és de 6,5 m. 

- La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà 
de 12 m. 

- La composició arquitectònica correspondrà al tipus 
tradicional del lloc. El nivell de construcció i dels materials 
serà de bona qualitat i adequats a l’entorn. Els paraments 
verticals s’executaran amb paret de pedra o arrebossat 
amb caparrós, les cobertes seran amb teula ceràmica o 
d’altres materials que presentin tonalitats cromàtiques 
terroses.  

 
Article 43. CONSTRUCCIONS RAMADERES. 
 
1. Amb la finalitat d’evitar la fragmentació del sòl agrícola, de 

preservar l’aqüífer del risc de contaminació, atesa la declaració del 
municipi com a zona vulnerable per la contaminació de nitrats i 
donats els especials valors naturals, no es permetrà la construcció i 
instal·lació de noves granges i explotacions ramaderes en el sòl no 
urbanitzable de protecció especial. 

 
2. Les granges preexistents al moment d’aprovació del present Pla 

especial que disposin amb totes i cadascuna de les preceptives 
autoritzacions administratives i llicències d’activitat o llicència 
ambiental en vigor i s’hagin adaptat a la Llei d’intervenció integral 
de l’administració ambiental (Llei 3/98 de 27 de Febrer), podran 
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ésser objecte d’ampliació sempre i quan compleixin els següents 
requisits: 

 
 Que l’ampliació no impliqui variar de grup en la classificació de 

les activitats establerta a la Llei 3/98 de 27 de Febrer i al Decret 
136/99 de 18 de Maig. 

 
 L’ampliació no superarà els 6.000m3 de volum edificat i el 50% 

de l’edificabilitat preexistent. 
 

 La granja preexistent a ampliar s’ha de situar a una distància no 
inferior a 500 metres dels sòls urbans i urbanitzables del 
municipi i a 500 metres dels pous d’abastament d’aigua per a la 
població. 

 
 Es respecti una distància mínima de 15 metres a límit de 

propietat i a camins rurals. 
 

 Es complimenti íntegrament la legislació i normativa sectorial 
aplicable. 

 
3. Totes les construccions i coberts, siguin o no provisionals, tindran 

acabats exteriors d'acord amb les normes constructives 
tradicionals, no admetent-se les parets de fàbrica de bloc o maó 
vist deixats vistos que no tinguin el tractament adequat a la seva 
característica constructiva. La coloració dels paraments es mourà 
dins la gamma dels terres, no essent permès el color blanc.  

 
4. Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests 

tipus d’instal·lacions i que no siguin destinats a pas, restaran 
cultivats o enjardinats, essent els arbres o arbustos d’espècies 
autòctones. 

 
5. Es projectarà i es plantarà al llarg de les edificacions fileres 

d’arbres d’espècies autòctones, en una proporció mínima d’un arbre 
cada 4 m. de longitud, per tal de minvar l’impacte visual. 

 
Article 44. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS AGRÍCOLES. 

1. Es consideren activitats agrícoles les relacionades directament amb el cultiu 
de la terra. 

2. La construcció de magatzems i instal·lacions agrícoles serà permesa 
únicament en les zones i condicions indicades en aquesta Normativa.  

3. El cultiu sota plàstic, en hivernacle o túnel necessiten d’una llicència 
urbanística segons l’article 179 del TRLLUC.  



 

  LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 
 

45

4. Queda prohibida la transformació de terrenys forestals existents en l’àmbit 
de la normativa, definits genèricament per la Llei 3/88, Forestal de 
Catalunya, en agrícoles, excepte si es tracta d’actuacions vinculades a 
l’execució de plans de prevenció d’incendis forestals aprovats, o bé a la 
recuperació agrícola d’antigues zones feixades. En tot cas, aquesta operació 
restarà sotmesa al procediment de sol·licitud de l’administració competent  i 
al tràmit d’informació municipal previ. 

5. En tot l’àmbit del Pla especial s’aplicarà el Codi de bones pràctiques agràries 
en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 
(DOGC 2.761, del 9/11/1998). 

6. Les activitats de vivers únicament s’implantaran en sòl de protecció agrícola i 
és necessària la redacció d’un Pla Especial Urbanístic (PEU) que tingui 
especial cura sobre els recursos hídrics, tal i com estableix el Decret 
93/2005, i fixi les condicions d’implantació de reg amb aigua procedent 
majoritàriament de la depuració d’aigües residuals. Aquest PEU ha 
d’incorporar un Informe Ambiental i un Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgístic. La viabilitat de les instal·lacions restarà condicionada a les 
determinacions que estableixi l’Agencia Catalana de l’Aigua quant a la 
disponibilitat d’aigües regenerades per al seu rec.  

 
 
Article 45. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS RAMADERS. 

1. Es consideren activitats ramaderes les activitats relacionades directament 
amb la cria, reproducció i aprofitament d’espècies animals domesticades, així 
com les activitats d’acolliment i manteniment d’equins. 

2. S’admeten les construccions ramaderes per a un ús ramader extensiu i 
intensiu, en aquest darrer cas ja existents, sempre que compleixin els criteris 
i determinacions generals que estableix el present text normatiu per a les 
edificacions.  

3. Per dur a terme aquestes activitats, a més d’obtenir les corresponents 
autoritzacions i l’informe preceptiu previ dels ajuntaments, caldrà presentar 
un projecte on quedi explícita la càrrega ramadera prevista, el compliment de 
la normativa referent als tancaments especificat en aquesta normativa, la 
superfície de pastura de què es disposa i la preservació de les zones més 
sensibles: llocs d’especial interès natural, masses forestals en regeneració i 
sòls vulnerables a l’erosió. 

4. Amb caràcter general, el pasturatge de bestiar boví, equí, cabrú i oví es 
realitzarà preferentment en terrenys agrícoles i forestals sense arbres, tot i 
que també es permet a tot l’àmbit del Pla Especial. S’admet el trànsit del 
bestiar i l’aprofitament permanent de pastures i matollars amb una càrrega 
ramadera no superior a 1,5 Unitats Ramaderes (UR)/hectàrea. En cas de 
terrenys forestals arbrats, s’admet el trànsit del bestiar i un aprofitament de 
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les llavors i del sotabosc sempre que la càrrega ramadera no superi les 0,7 
UR/hectàrea.  

5. Amb caràcter excepcional i només temporalment per raons de prevenció 
d’incendis, la càrrega ramadera d’un determinat àmbit es podrà superar a 
criteri de l’Ajuntament. 

6. Les explotacions i activitats ramaderes seguiran les directrius i regulacions 
establertes per la legislació vigent, i en especial: 

a) Reial Decret 261/96, de 16 de febrer, de protecció contra la 
contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries. 

b) Ordre 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis 
zoològics de Catalunya 

c) Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'Intervenció Integral de 
l'Administració Ambiental i Reglament general de desplegament de 
la Llei 3/98 (DOGC de 27 de febrer del 1999). 

d) Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les 
explotacions ramaderes (DOCG de 28 de març). 

e) Ordre de 28 de novembre de 1988, sobre la creació del registre de 
nuclis zoològics de Catalunya. 

f) Ordre de 7 d'abril de 1994, per la qual es fixen les normes 
d'ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i 
bovines. 

g) Real Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s'estableixen normes 
bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines. 

h) Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions 
ramaderes (DOGC núm. 3.447, de 07/08/2001). 

i) Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en 
relació a la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

j) Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,  que disposa 
que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca efectuï la 
declaració de nuclis zoològics dels centres i establiments que 
alberguin, comercialitzin, tractin i reprodueixin animals, per tal 
d’assegurar-ne la protecció i el manteniment en condicions 
adequades 

7. L’activitat ramadera preexistent practicada de forma intensiva es considera 
compatible amb els objectius de regulació dels usos d’aquesta normativa 
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sempre i quan s’emplaci en les zones que s’especifiquen, i respecti la 
normativa establerta sobre tanques definides en aquesta normativa.  

8. Són permeses les hípiques sempre i quan estiguin vinculades a un habitatge 
preexistent. El nombre màxim d’unitats ramaderes (UR) serà de 20 i la 
superfície màxima del terreny dedicat a l’hípica serà de 5.000 m2 (inclou 
cobert i espais lliures pels cavalls), mentre que la superfície mínima serà de 
2.500 m2.  

 
Article 46. REGULACIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT FORESTAL. 

1. Els usos i les activitats forestals s’han de desenvolupar amb criteris de gestió 
racional dels terrenys forestals, de forma que sigui compatible l’aprofitament 
dels recursos forestals amb el principi bàsic de persistència, conservació i 
millora dels sistemes forestals.  

2. Així mateix, els usos i les activitats forestals hauran de tenir en compte les 
premisses de la multifuncionalitat del bosc, la conservació de la diversitat 
biològica, la protecció enfront de pertorbacions i la preservació de les espècies 
i comunitats de major interès. 

3. L’activitat forestal i les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció 
dels incendis forestals en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà, de manera 
general, per les disposicions de la legislació sectorial vigent i l’autorització, i 
les actuacions de les administracions competents.   

4. Amb caràcter general, són admissibles els aprofitaments forestals, els 
tractaments silvícoles i els treballs complementaris relacionats directament 
amb l’ús i destí de la finca. No és permesa la substitució de les espècies 
principals autòctones pròpies de l’àmbit del Pla Especial. 

5. Les plantacions forestals que es desenvolupin de forma adjacent als torrents, 
rieres i rius en cap cas poden suposar la substitució, eliminació o degradació 
de les comunitats autòctones de ribera. En qualsevol cas s’ha de deixar un 
espai lliure mínim de 5 m que permeti el desenvolupament de la vegetació de 
ribera. 

6. El desarrelament d’arbres i arbustos amb finalitats comercials en cap cas es 
considerarà com a tractament silvícola sinó com una pràctica d’aprofitament 
puntual i excepcional del bosc. A més de les condicions que estableix el 
Decret 175/1996, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos, 
aquest només es permetrà en el curs de projectes d’execució i millora de 
camins i només en les franges d’una amplada màxima de 25 metres al costat 
del camí. Caldrà deixar, en tot cas, una densitat igual o superior a 150 peus 
per hectàrea, i durant el procés de realització de les franges de protecció 
contra incendis forestals. 

7. Amb caràcter general, es prohibeix el canvi d’ús de terrenys forestals a 
agrícoles mitjançant rompuda.  
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8. El tractament silvícola dels àmbits de protecció de les línies de transport 
elèctric ve regulat per l’article 10 del Decret 268/1996, pel qual s’estableixen 
mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència 
de les línies aèries de conducció elèctrica, per a la prevenció d’incendis 
forestals i la seguretat de les instal·lacions. 

9. La tala d’arbres tant d’individus aïllats com masses forestals, així com 
l’estassada de boscos requerirà d’autorització administrativa per tal de vetllar 
que el impacte ambiental es consideri admissible. 

10. Les actuacions de restauració, i en general d’afavoriment de la regeneració 
natural, s’hauran d’ajustar al que disposen els apartats 2 i 3 del present 
article, amb especial èmfasi als condicionants de conservació, atesa la 
fragilitat de les zones cremades. 

11. Les activitat de recol·lecció de productes del bosc (bolets, herbes i plantes, 
pinyes, etc.) s’hauran de fer tenint especial cura en no malmetre l’ecosistema 
ni els elements que en formen part. En aquest sentit, es prohibeix de manera 
explícita l’ús del rasclet o eines similars en la recol·lecció de bolets.   

 
Article 47. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS INDUSTRIALS. 

1. Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, reparació, 
manteniment, transformació o reutilització de productes industrials, a 
l’envasat i embalatge, així com a l’aprofitament, recuperació i eliminació 
de residus o subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos 
o processos tècnics utilitzats. 

2. Amb caràcter general, no es permet la implantació d’activitats industrials 
de cap tipus en l’àmbit d’aquesta normativa, excepte aquelles que s’hagin 
d’emplaçar prop de la matèria primera com són: 

- Serradores destinades a la transformació primària de la fusta. 

- Instal·lacions per a l’emmagatzematge de fusta. 

3. Es considera activitat comercial la que consisteix en posar a disposició del 
mercat local béns productes o mercaderies, àdhuc quan les mercaderies 
siguin sotmeses a processos de transformació, tractament o 
condicionament que són usuals en el comerç. 

4. Es prohibeix la implantació d’activitats comercials, exceptuant: 

- Aquelles que tinguin com a objectiu la venda de productes originats a la 
pròpia explotació i es desenvolupin en instal·lacions turístiques, 
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recreatives, d’allotjament o restauració rurals, i aquelles que estiguin 
vinculades a un habitatge rural existent.  

- La venda de llenya. 
 
Article 48. REGULACIÓ GENERAL DELS USOS TURÍSTICS I DEL LLEURE. 

Els usos turístics i del lleure s’ubicaran en les zones on puguin suposar un 
impacte ambiental reduït. Els usos turístics i de lleure permesos, siguin 
d’iniciativa pública o privada, seran: 

a) Serveis d’hosteleria i allotjament amb caràcter de turisme rural i 
ecoturisme, en edificis tradicionals preexistents i subjectes al 
reconeixement per part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Aquestes instal·lacions estaran sotmeses a la tramitació prèvia d’un Pla 
especial urbanístic, segons els articles 47.6.e i 67.1.c de la Llei 2/2002. 

Les activitats destinades a turisme rural es portaran a terme en edificis 
tradicionals preexistents. Caldrà garantir l’accés rodat a la xarxa viària 
existent, l’aparcament, l’abastament i recollida d’aigua, i l’eliminació i la 
depuració de tota classe de residus i abocaments.  

b) Albergs, cases de colònies i escoles de la natura, en edificis preexistents.  

c) Àrees de lleure ombrejades i degudament equipades amb serveis (taules i 
bancs, sanitaris, aigua potable i piques per a la neteja, contenidors de 
deixalles, plafons informatius, etc.). 

d) Circuits per al senderisme, ciclistes i eqüestres. 

e) Àrees, rutes i itineraris interpretatius culturals, de natura i d’activitats 
tradicionals i singulars del municipi. 

f) Equipaments per a ecomuseus, centres d’exposició i d’aprenentatge i 
similars, demostratius de la cultura, les tradicions i el patrimoni.  

 
Article 49. USOS PERMESOS AL SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE NATURALESA 

FORESTAL. 
 
En el sòl no urbanitzable de protecció especial, de naturalesa forestal es 
permetran, única i exclusivament els següents usos: 
 

 Forestal. 
 
 Ramaderia extensiva. 
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 Magatzems i instal·lacions forestals estricta i justificadament 

vinculats a l’activitat silvícola de la finca. 
 

 Caça i pesca. 
 

 Activitats d’educació ambiental i edificacions preexistents. 
 

 Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall. 
 

 Habitatge familiar estricta i degudament vinculat a l’explotació 
forestal quan l’extensió i requisits de la finca ho justifiquin. 

 
 Establiments de restauració, allotjament i turisme rural en 

edificacions preexistents. 
 

 Activitats esportives i de lleure que es desenvolupen en el medi 
natural sempre que no originin degradacions dels valors objecte 
de protecció. 

 
Secció Quarta: SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL. 

 
Article 50. DEFINICIÓ. 
 
Constitueix el sòl de protecció territorial tots aquells terrenys afectats 
per riscos naturals i en particular pel risc d’inundació, que han d’ésser 
preservats de la incorporació a qualsevol procés de transformació 
urbanística i exclosos dels processos d’ocupació del sòl i d’edificació. 
 
Article 51. LOCALITZACIÓ. 
 
Els terrenys afectats per la zonificació de sòl de protecció territorial 
apareixen identificats al Plànol d’ordenació núm. 2. 
 
Article 52. CONFIGURACIÓ. 
 
1. Formen part del sòl no urbanitzable de protecció territorial els 

terrenys corresponents a les zones fluvials i a les zones de sistema 
hídric segons la seva definició resultant de l’article 6 del Decret 
305/2006 de 18 de Juliol pel que s’aprovà el Reglament 
d’urbanisme, que integren les zones inundables d’acord amb les 
avingudes per períodes de retorn de 10 i 100 anys respectivament, 
degudament delimitades per la planificació hidrològica. 

 
2. El sòl de protecció territorial es defineix i configura, amb caràcter 

preventiu, al present Pla especial, com aquell situat dintre de la 
primera franja de 50 metres de zona de policia d’aigües, a comptar 
des dels marges dels cursos d’aigua. 
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3. La delimitació definitiva del sòl de protecció territorial inclourà la 

totalitat de les zones inundables per avingudes estimades en 
període de retorn de 100 anys i degudament delimitades en la 
planificació hidrològica de les conques, dels rius i rieres presents al 
Pla especial, degudament redactada i tramitada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua i aprovada pels organismes competents. 

 
Article 53. ZONIFICACIONS. 
 
1. El sòl de protecció territorial inclourà les següents zones: 
 

a) Zona Fluvial, configurada per la zona inundable que inclou la 
llera dels rius, torrents i rieres, i les seves riberes així com la 
zona afectada per avingudes en períodes de retorn de 10 anys. 

 
b) Zona de sistema hídric, configurada com la part de zona 

inundable que l’instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per període de 
retorn de 100 anys. 

 
2. Mentre no es disposi de la planificació hidrològica degudament 

aprovada la zona fluvial quedarà formada per les lleres dels rius i 
rieres, els seus marges i les zones d’ús públic de 5 metres 
d’amplada a banda i banda. 

 
Article 54. RÈGIM JURÍDIC. 
 
1. El règim jurídic aplicable al sòl de protecció territorial és el previst 

a l’article 6 del Reglament d’urbanisme en el que s’estableixen les 
Directrius de preservació front al risc d’inundació, sense la 
possibilitat de les excepcions. 

 
2. La zona fluvial es qualifica com a SISTEMA HIDRÀULIC i no 

admetrà cap ús, construcció ni instal·lació llevat d’aquells previstos 
a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

 
3. En la zona de sistema hídric no s’admetrà cap nova edificació o 

construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible 
del perfil natural del terreny o que pugui representar un obstacle al 
flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.  

 
4. Seran usos compatible amb aquestes condicions, els següents: 

a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o 
edificació, ni tampoc l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de 
tancament de les parcel·les. 
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b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire 
lliure, sense edificacions ni construccions de cap mena. 

c) Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o 
potables. 

d) La implantació d'infraestructures de serveis i canonades, degudament 
soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es 
garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de les aigües. 

e) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de 
domini públic hidràulic. 

 

TITOL III: PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL. 
Capítol Primer: DISPOSICIONS GENERALS. 

 
Article 55. LIMITACIÓ DE MOVIMENTS DE TERRES. 
 
1. En l’àmbit del Pla Especial es minimitzaran amb caràcter general 

els moviments de terres i les alteracions de les cotes del perfil 
natural del sòl. 

 
2. Qualsevol modificació del perfil natural del sòl haurà d’ésser 

objecte de llicència urbanística i haurà de justificar-se degudament 
la seva necessitat. 

 
3. No es permetran modificacions de cotes i moviments de terres que 

alterin en més d’un metre el perfil natural del terreny. 
 
Article 56. XARXES DE SERVEIS. 
 
1. Amb la finalitat de minimitzar l’impacte paisatgístic al territori, les 

xarxes de serveis que s’implantin en el sòl inclòs en l’àmbit del Pla 
Especial hauran d’ésser soterrades. 

 
2. Els traçats de les xarxes de serveis hauran d’efectuar-se tot 

utilitzant i ajustant-se als traçats de la xarxa viària existent i a les 
zones de servitud de camins i carreteres. 

 
Article 57. PROTECCIÓ DE MARGES ARBRATS, DELS RECS, ESCORRECS I DELS 

TALUSOS CONFORMADORS DEL PAISATGE EN MOSAIC. 
 
1. De conformitat amb allò establert als articles 3 i 9 de la Llei 

d’urbanisme i amb la finalitat de preservar els valors paisatgístics i 
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els recursos naturals i faunístics presents a l’àmbit territorial del 
Pla, correspondrà a l’Administració Pública vetllar pel manteniment 
i conservació dels marges arbrats entre camps i dels talussos, recs 
i escòrrecs conformadors del paisatge en mosaic. 

 
2. A tal efecte, es prohibeix la roturació dels marges arbrats, la tala 

dels exemplars arbrats i la destrucció dels talussos, recs i escórrecs 
separadors de camps. 

 
Article 58. PROTECCIÓ DEL SÒL AGRÍCOLA. 
 
1. De conformitat amb els valors reconeguts al sòl agrícola per la Llei 

d’orientació agrària (Llei 18/2001 de 31 de Desembre) i a la restant 
legislació concordant, el sòl agrícola serà objecte d’especial 
protecció. 

 
2. A tal efecte es procurarà la conservació, manteniment i millora de 

tota la superfície agrícola en explotació i l’Administració Pública 
vetllarà per què no s’alteri el seu ús i destí. 

 
3. Es fomentarà i impulsarà la signatura de contractes territorials 

d’explotació davant de l’Administració sectorial competent. 
 
Article 59. TERRENYS AFECTATS PER INCENDIS. 
 
1. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics dels terrenys com a 

conseqüència d’un incendi no permetrà el canvi d’ús, quedant 
expressament prohibit el canvi de l’ús forestal dels terrenys de 
conformitat amb allò establert a l’article 50 de la legislació estatal 
de montes. 

 
2. Es prohibeix tota activitat incompatible amb la regeneració de la 

coberta vegetal afectada per l’incendi. 
 
3. Les Administracions Públiques hauran d’adoptar les mesures 

encaminades a la retirada de la fusta cremada i a la restauració de 
la coberta vegetal afectada pels incendis en els termes fixats a la 
legislació forestal aplicable. 

 

Article 60. PROTECCIÓ DE L’AQÜÍFER I DE LA ZONA DE RECÀRREGA. 
 
1. A l’empara d’allò establert al Decret 46.3b del Reglament 

d’urbanisme i amb la finalitat d’evitar la impermeabilització del sòl i 
la possible contaminació de les aigües, s’estableixen normes de 
protecció de l’aqüífer subterrani i de tota la seva zona de 
recàrrega. 
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2. Es prohibeixen a la zona de recàrrega de l’aqüífer la realització 
d’usos i activitats així com la implantació d’obres i d’instal•lacions 
que puguin comportar la pavimentació o impermeabilització del sòl 
o comportin risc per la contaminació de l’aqüífer. 

3. Els paviments a utilitzar en aquestes zones hauran d’ésser 
paviments que no comportin asfaltat ni empedrat i que permetin la 
màxima infiltració de les aigües al subsòl i l’aprofitament i 
infiltració de les escorrenties. 

Article 61. PROHIBICIÓ D’EDIFICAR I URBANITZAR EN ZONES INUNDABLES. 
 
1. És prohibit urbanitzar i edificar en les zones inundables i en altres 

zones de risc per a la seguretat i la salut de les persones, de 
conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei d’urbanisme. 

 
2. Per a l’autorització d’activitats, usos, obres i instal·lacions en zones 

de policia d’aigües, i en zones assenyalades com a potencialment 
inundables en el Pla d’emergències INUNCAT i en la planificació 
sectorial hidràulica, serà obligatori l’informe previ favorable de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i la presentació d’un Estudi 
d’inundabilitat que garanteixi la inexistència de riscs i el 
compliment de la legislació i normativa aplicable en matèria de 
preservació del risc d’inundació. 

 
3. Els únics usos possibles en zona inundable per episodis 

extraordinaris corresponents a avingudes per període de retorn de 
500 anys seran els establerts a l’article 6 del Reglament 
d’urbanisme. 

 
Article 62. PANTALLES ARBRADES. 
 
1. Les construccions, obres i edificacions que s’implantin en l’àmbit del 

present Pla especial hauran de preveure, com a mesura d’integració 
paisatgística, la implantació d’una pantalla vegetal arbrada, que 
minimitzi el seu impacte visual. 

 
2. Les pantalles arbrades s’hauran de realitzar amb espècies autòctones i 

amb exemplars de talla i dimensions coherents amb l’envergadura de 
l’obra. 

 
Article 63. PROTECCIÓ DE L’AVIFAUNA. 
 
1. Les esteses de línies elèctriques aèries preexistents a l’àmbit del 

present Pla especial hauran d’ésser objecte d’adopció de mesures 
correctores per minimitzar el risc de col·lisió i electrocució de les 
aus, el risc d’incendis per línies en mal estat i l’impacte negatiu 
sobre el paisatge. 
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2. A tal efecte la Companyia elèctrica titular de les línies haurà de 

presentar un Programa de mesures correctores, justificant l’opció 
del soterrament de les línies, l’aïllament de conductors, la 
modificació de pals i torretes, o la col·locació de dispositius 
salvaocells, en funció de les necessitats, estat de la línia, 
característiques del medi natural, de l’entorn i riscs existents. 

 
Article 64. FOMENT DE LA SILVICULTURA SOSTENIBLE. 
 
1. Es fomentarà la planificació i gestió forestal sostenible en l’àmbit del 

present Pla especial. 
 
2. Les Administracions actuants atorgaran assistència tècnica i suport 

per a l’obtenció dels ajuts corresponents per part dels propietaris 
forestals i silvicultors davant l’Administració sectorial competent. 

 
3. Es preveuran per part de les Administracions Locals ajuts a les 

actuacions de neteja i manteniment dels boscos i espais forestals, així 
com per la implantació de punts d’aigua i infraestructures de 
prevenció d’incendis forestals que resultin d’interès general. 

 

Capítol Segon: PERMEABILITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I 
PASSOS DE FAUNA. 

 

Article 65. DISPOSICIÓ GENERAL. 
 
1. Les infraestructures viàries existents a l’àmbit del present Pla 

especial hauran de garantir la seva permeabilitat ecològica, 
paisatgística i social. 

 
2. Amb aquesta finalitat hauran d’assegurar la minimització del seu 

efecte barrera i possibilitar el pas de la fauna present a l’àrea en 
les condicions que s’estableixi al Pla especial. 

 
Article 66. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES. 
 
1. Les grans infraestructures viàries de l’AP7 i la Nacional II en els 

seus trams que transcorren per l’àmbit del Pla especial i en els 
punts d’intercepció amb el connector ecològic de l’Anella Verda de 
Girona hauran d’incorporar obres de permeabilització. 

  
2. Les obres de permeabilització de les infraestructures consistiran en 

l’execució de passos de fauna, l’adaptació de les obres de drenatge 
i la incorporació de ponts i passeres en els punts indicats en els 
plànols de gestió núm. 4.1 i 4.2.   

 



 

  LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 
 

56

Article 67. PROGRAMACIÓ TEMPORAL I EXECUCIÓ. 
 
1. Les obres de permeabilització d’infraestructures i els passos de 

fauna previstos al present Pla especial hauran d’executar-se en el 
termini màxim de tres anys. 

 
2. Correspondrà als Ajuntaments la redacció, formulació, tramitació i 

aprovació dels projectes de permeabilització en col·laboració amb 
les Administracions titulars de les infraestructures afectades. 

 
3. L’execució del Projecte correspondrà a les Entitats Locals de forma 

coordinada amb les Administracions titulars de les infraestructures. 
 
4. El finançament de les obres de permeabilització s’efectuarà de 

conformitat amb allò que es disposi als Convenis de cooperació 
entre Administracions. 

 
5. Les obres de permeabilització consistiran en viaductes, falsos 

túnels i passeres per la fauna. 
 
Article 68. PASSOS DE FAUNA. 
 
1. Les obres de drenatge existents a les grans infraestructures 

referides i grafiades al Plànol de gestió 4.1 seran objecte 
d’acondicionament i millora per a poder actuar com a passos de 
fauna. 

 
2. Amb aquesta finalitat, les obres de drenatge hauran d’efectuar les 

següents adaptacions: 
 

 Millorar l’obertura. 
 Assegurar la llum entre punts d’entrada i sortida. 
 Dotar-se de passera de ciment apte per la seva utilització per 

part de la fauna. 
 
3. L’execució dels passos de fauna s’efectuarà, prèvia redacció del 

Projecte d’obres tot ajustant-se als criteris tècnics fixats a la 
documentació gràfica informativa que s’incorpora al Pla especial. 

 

Capítol Tercer: MESURES CORRECTORES ACÚSTIQUES. 
 
Article 69. PANTALLES ACÚSTIQUES I BARRERES DE SO. 
 
1. Amb la finalitat de reduir l’elevada contaminació acústica existent a 

l’àrea, procedent de les grans infraestructures viàries que la 
travessen (Autopista, Nacional II i Tren d’Alta Velocitat) 
s’implantaran pantalles acústiques. 
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2. Les pantalles acústiques es localitzaran, com a mínim, en els punts 

assenyalats al Plànol de gestió núm. 4.2, amb les característiques 
que s’estableixen a les prescripcions tècniques del Pla de Gestió. 

 
3. Correspondrà als Ajuntaments la instal·lació de les pantalles i 

tanques, sens perjudici del finançament de les instal·lacions, prèvia 
signatura de convenis, per part de les Administracions titulars de 
les infraestructures. 

 
Capítol Quart: ACTUACIONS DE REVEGETACIÓ I RECUPERACIÓ 

DE TRAMS FLUVIALS. 
 
Article 70. FINALITAT. 
 
1. El present Pla especial es fixa entre les seves finalitats la 

potenciació i millora de l’estat dels cursos fluvials inclosos en el seu 
àmbit territorial així com dels boscos de ribera i de la revegetació 
existent als seus marges i en zona de policia. 

 
2. El fi principal de les actuacions projectades és incrementar el bon 

estat dels ecosistemes fluvials i potenciar la funcionalitat dels 
boscos de ribera i de la cobertura vegetal dels marges dels cursos 
d’aigua, com a corredors biològics i faunístics. 

 
Article 71. IDENTIFICACIÓ D’ACTUACIONS. 
 
1. El present Pla especial preveu i ordena la realització d’actuacions 

de revegetació i de recuperació de trams o riberes fluvials al riu 
Marroc, la riera de la Torre, el Torrent de Can Garrofa, el riu Güell i 
el Rec de Can Gibert. 

 
2. Les actuacions de millora hauran d’efectuar-se, com a mínim, en 

els punts i trams indicats al Plànol de gestió núm. 2.   
 
Article 72. CONTINGUT DE LES ACTUACIONS. 
 
1. Les actuacions de revegetació i millora dels cursos d’aigua indicats 

hauran d’ajustar-se a allò establert al Pla de gestió i a les fitxes 
dels sectors naturals que conformen l’anella verda incloses a la 
Memòria descriptiva i justificativa d’aquest Pla especial. 

 
2. Les accions a desenvolupar hauran de comportar, com a mínim les 

següents actuacions: 
 

 Recuperar les franges de vegetació ripària a les riberes fluvials. 
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 Revegetar els boscos de ribera amb plantació d’espècies 
autòctones com els verns, freixes i salzes entre d’altres. 

 
 Retirar i eliminar les espècies al·lòctones.  

 
 Clausurar punts d’abocaments no autoritzats. 

 
 Assegurar els cabals mínims ecològics. 

 
 Mantenir les noves plantacions en període no inferior a 2 anys. 

 
Article 73. FORMA D’EXECUCIÓ. 
 
1. Correspondrà als Ajuntaments la redacció, formulació i presentació 

dels Plans de gestió i Projectes de restauració corresponents, en 
col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. L’execució dels projectes correspondrà a les Entitats Locals de 

forma coordinada amb l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
Departament de Medi Ambient. 

 
3. El finançament dels Projectes s’efectuarà de conformitat amb allò 

que es disposi als Convenis de col·laboració o cooperació 
reguladors dels mateixos. 

 
4. Per l’execució dels Projectes s’hauran d’obtenir les autoritzacions 

fixades a la legislació sectorial aplicable i l’aprovació per part de 
l’Administració hidràulica. 

 
Article 74. AFECTACIONS DE SÒL. 
 
1. Pel supòsit de que les actuacions fixades al present Pla especial 

afectessin superfícies de sòl de titularitat privada, correspondrà a 
les Administracions actuants l’obtenció de la titularitat del sòl 
mitjançant els mecanismes d’adquisició forçosa previstos a la 
legislació. 

 
2. L’aprovació del present Pla especial comportarà l’afectació dels 

terrenys als usos i finalitats previstes al Pla. 
 
3. Tanmateix, podrà preveure’s la realització de les actuacions 

previstes al present Capítol amb la simple posada a disposició a 
favor de l’Administració dels terrenys per part dels seus titulars, 
mitjançant cessió temporal, arrendament o altres fórmules que no 
comportin la transmissió de la titularitat i prèvia signatura dels 
corresponents convenis. 
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Article 75. ACORDS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI. 
 
Per l’execució, manteniment, conservació i/o gestió de les actuacions 
previstes al present Capítol, podran subscriure’s acords de custòdia del 
territori amb Entitats, Organitzacions i Associacions sense ànim de lucre 
quina finalitat sigui la conservació, protecció i gestió del medi natural. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
Primera:  
 
Les activitats extractives existents que disposin d’autorització en vigor 
s’admeten amb caràcter transitori i fins a la finalització del termini 
temporal atorgat en els corresponents permisos, havent d’ésser objecte 
de restauració integral. En els projectes de restauració integral de les 
pedreres situades en sòls volcànics es respectaran els afloraments 
geològics d'interès. 
 
Segona:  
 
Les xarxes aèries de línies elèctriques existents al SNU de protecció 
especial i al SNU de protecció territorial hauran d’incorporar mesures 
connectores del seu impacte paisatgístic, i per l’avifauna.  A tal efecte, 
en el termini màxim de 5 anys s’haurà d’optar pel soterrament de les 
línies, l’aïllament de conductors, modificació de pals i torretes i 
col·locació de dispositius salva ocells, tot això amb la finalitat de 
minimitzar el risc d’incendis, el risc de xoc i electrocució per l’avifauna i 
l’impacte negatiu pel paisatge. 
 
Tercera:  
 
La delimitació del SNU de protecció territorial de la zona fluvial i sistema 
hidràulic que es conté al present Pla especial i s’estableix en les franges 
de 5 i 50 metres comptades a partir dels marges dels rius i rieres, té 
caràcter transitori, i serà objecte d’ajust i delimitació definitiva quan es 
produeixi l’aprovació dels instruments de la planificació hidràulica en els 
que es delimitin les zones inundables en períodes de retorn de 10 i 100 
anys. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


