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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

A les comarques gironines, des de l’any 1998, la Diputació de Girona promou el programa de 

suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat que té com a objectiu 
impulsar els processos d’Agenda 21 Local. Posteriorment a l’inici del Programa, la pròpia 
Diputació de Girona i tot un conjunt de municipis constitueixen el Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient (CILMA), amb la vocació d’impulsar els processos d’Agenda 21 Local a 
nivell de les comarques de Girona, i constituir un instrument que faciliti afrontar aquest repte 

al conjunt dels seus membres. 

L’elaboració d’un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) consisteix en l’anàlisi, amb 
visió integradora, de l’estat actual d’un municipi, l’avaluació en forma de diagnosi dels 
resultats obtinguts, i la definició a partir d’aquesta d’un Pla d’Acció que permeti orientar el 
desenvolupament futur, basant-lo en criteris de sostenibilitat. Aquest Pla és la base de 

l’anomenada Agenda 21 Local, i la seva posada en pràctica segueix les directrius de la 
Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de la Terra), 
celebrada a Rio de Janeiro el juny de l’any 1992. 

Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí 
d’Onyar han adquirit el compromís de redactar la seva Agenda 21 Local, document que ha de 
permetre un desenvolupament sostenible dels respectius municipis. 

El programa de la Diputació de Girona de suport a la redacció de les Agendes 21 Locals 
presenta, entre altres, una característica remarcable en relació al tractament dels sòls no 
urbanitzables: les Agendes 21 s’elaboren en paral·lel a diversos municipis veïns. Aquest fet 
obre la possibilitat d’emmarcar les diagnosis i les propostes en un context supramunicipal, 
especialment apte per tractar amb coherència els aspectes relatius a aquests sòls; alhora 

permet plantejar en un marc molt més coherent l’anàlisi de la connectivitat ecològica i les 
propostes que en derivin.  

D’acord amb el programa de la Diputació de Girona, la redacció de l’Agenda 21 d’un 
determinat municipi té per objectiu generar bàsicament dos documents: 

a) Un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 

b) Un Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable (PERUSNU). 

Els objectius específics a assolir en aquest procés de redacció de l’Agenda 21 per cadascun 
dels municipis són els següents: 

 Elaborar una anàlisi i diagnosi de la situació del municipi sota  criteris de  sostenibilitat. 

 Realitzar una planificació estratègica que estableixi els objectius a assolir per part del 
municipi per als propers anys. 

 Desenvolupar tècnicament un Pla d’Acció Local que impulsi el desenvolupament sostenible 
del municipi, que en base a la planificació estratègica, defineixi les accions i els projectes 

que cal portar a terme integrant criteris de viabilitat tècnica i econòmica, eficàcia i 
eficiència, i la màxima operativitat en la seva formulació i posterior execució.  

 Dissenyar i desenvolupar un pla de comunicació i participació ciutadana que garanteixi la 

integració de la percepció ciutadana, la divulgació i sensibilització en relació al procés, i la 
implicació activa dels agents socials i econòmics locals en el disseny dels Plans i la seva 
posterior implantació i seguiment. 

 Dissenyar un Pla de seguiment de l’Agenda 21 configurat per un Sistema d’Indicadors de 
sostenibilitat que permeti realitzar un seguiment efectiu de l’evolució del municipi. 

 Ordenar els usos i activitats del sòl no urbanitzable dels municipis per tal de facilitar la 
conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics mitjançant l’elaboració i 
aprovació de Plans Especials de regulació de usos del sòl no urbanitzable, que concretin els 
criteris establerts al PALS i complementin els instruments de planejament urbanístic 
disponibles per part dels ajuntaments participants. 

 

1.2 El Pla especial d’usos del sòl no urbanitzable PERUSNU 

És en aquest marc que es situa el Pla Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable, en 
relació a les Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de 
Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar. 

 

1.3 El Reglament de la Llei d’Urbanisme 

El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) i el Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, han introduït modificacions 
substancials en l’ordenament dels usos en el sòl no urbanitzable. 

El nou marc legal (Reglament de la Llei d’Urbanisme art. 92.2.2 i 92.3), posterior al document 
d’elaboració de les Agendes 21 Locals dels 7 municipis esmentats,  atribueix al POUM la 
regulació del usos del sòl no urbanitzable i preveu Plans Especials per a la protecció del 

patrimoni cultural, la protecció del paisatge i la connectivitat ecològica.   
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És a dir, els Plans especials reforcen la regulació d’usos del POUM per a ordenar la incidència i 

els efectes paisatgístics i ambientals per a una millor conservació del paisatge i la 
connectivitat ecològica en el sòl no urbanitzable del municipi. 

 

1.4 Els Plans especials en el sòl no urbanitzable dins el nou marc legal 

El Text refós de la Llei d’Urbanisme ha impregnat les polítiques urbanístiques de l’exigència 
de conjugar les necessitats del desenvolupament territorial amb els imperatius del 

desenvolupament sostenible, afavorint la utilització racional del territori, la lluita contra la 
pobresa  mitjançant la política d’habitatge social, la qualitat de vida en els assentaments 
humans, l’increment de la conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient, la gestió 
correcta i proporcionada dels recursos naturals, la utilització progressiva d’energies 
renovables i una política global i eficient d’estalvi energètic. 

El text legislatiu actua sobre el territori en la formalització del paisatge urbà, humà i natural 

mitjançant la utilització racional del territori, l’adequada valorització del medi ambient i el 
medi natural, amb l’objectiu  de respondre a les necessitats socials i al dret de l’habitatge, 
desenvolupament del sistema productiu i foment de la diversitat econòmica. 

També fa esment que l’acció coordinada dels instruments de planificació territorial, 
urbanística i sectorial, ha de constituir un dels suports essencials per al desenvolupament 

sostenible de Catalunya, seguint les premisses de la Conferència de Rio de 1992 i de la Carta 
d’Aalborg, entre d’altres instruments d’escala internacional. 

La llei preveu una utilització del sòl no urbanitzable adequada a la seva naturalesa rústica, 
sota les limitacions del règim de protecció especial i les mesures establertes pels plans 
directors i pel planejament territorial. La Llei només admet nous habitatges en el sòl no 
urbanitzable si aquests estan vinculats a una explotació agrícola, ramadera, forestal o rústica. 

Els 7 municipis participants en aquest projecte i que van assolir el compromís de redactar la 
seva Agenda 21 són Brunyola, Maçanet de la  Selva, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils 
Vidreres i Vilobí d’Onyar. L’adequació i tramitació del seu planejament segons la nova Llei i el 
seu Reglament no és la mateixa, i és per això que el present Pla Especial vol adaptar-se a les 
diferents situacions, sense interferir-hi sinó reforçant les propostes d’ordenació del paisatge i 

connectivitat ecològica d’aquests municipis.  

1.5 Regulació d’usos, paisatge i connectivitat ecològica 

En el cas que ens ocupa són d’aplicació especialment l’article 67 del DL 1/2005 i l’article 62, 

93 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme. El Reglament de 18 de juliol de 2006, concreta i 
acota les determinacions de l’article 67 del DL de 2005 i seria difícil justificar la necessitat 
d’un Pla espacial d’usos del sòl no urbanitzable,  segons assenyala l’article 92.2 del Reglament 
de la Llei, atès que la pròpia documentació del POUM a redactar, ja incorpora aquesta 
normativa com així es constata. 

El mateix Reglament de la Llei d’urbanisme puntualitza en el seu article 92.3 la unitat del 
projecte del POUM. 

“En  cap cas els plans especials urbanístics no poden substituir el pla d’ordenació urbanística 
municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no poden 
alterar la classificació del sòl.” 

En canvi, sembla adient, tal com diu el mateix article 92.2.a., la redacció de “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 a 
ordenar la incidència dels 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” 

Així doncs, segons l’article 92.2.a del Reglament de la Llei d’urbanisme, la  proposta 
d’ordenació del paisatge i la connectivitat ecològica, pot ser un instrument útil per als 
ajuntaments, ja que reforça els usos del POUM per a un millorament del paisatge i la 
connectivitat ecològica.  

 

1.6 Els Plans territorials en tràmit 

El planejament territorial que està portant a terme el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, inclou una normativa sobre el paisatge que 
ens sembla prou interessant de seguir i perquè sigui el punt de partida de la normativa 
d’aquest Pla Especial. 

Tanmateix, aquest Pla Especial és concordant amb els criteris de la normativa de treball 
d’aquests Plans  territorials de la Generalitat. Així, en els documents de treball d’aquests 

Plans, i per tant també del futur Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, s’utilitza la 
següent normativa: 
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TÍTOL VI.  PAISATGE 

Article 6.1  Normes territorials sobre el paisatge 

Article 6.2 Condicions per a  transformacions del sòl en paisatges rurals 

Article 6.3 Condicions generals per a les edificacions aïllades 

Article 6.4 Estudis d’integració paisatgística 

Article 6.5 Les edificacions agràries en el paisatge rural 

Article 6.6 Unitats de paisatge 

Article 6.7 Catàlegs i directrius del paisatge. 

 

1.7 Els documents del Pla Especial 

En base a tot això, i segons l’article 94.1 del Reglament de la Llei: “Els plans especials 
urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i 
finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la 

necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que aquest preveu i els plànols d’informació 
i d’ordenació que corresponguin.” 

Els documents del PERUSNU són: 

1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

4. NORMATIVA 

5. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

6. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
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2. MARC LEGAL I REFERENTS 

El Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005), el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) i les Normes d’ordenació territorial pròpies 
dels Plans  territorials que elabora la Generalitat de Catalunya, assenyalen uns referents 
normatius que són d’aplicació o bé d’utilitat per a la proposta d’ordenació del paisatge i la 
connectivitat ecològica a elaborar. A més, és un referent bàsic el planejament general del 
municipi, que en el cas de Riudarenes correspon al POUM que es troba en fase d’aprovació 

provisional. Aquests referents es copien a continuació de forma literal pel que fa als fragments 
d’interès per a la redacció del present Pla especial.  

 

2.1 Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) 

Article 67. Plans especials urbanístics 

1. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden 

redactar plans especials urbanístics en els supòsits següents: 

a) Si són necessaris, en el desenvolupament de les determinacions contingudes en els 
plans territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a 
l’ordenació de recintes i conjunts artístics, per a la recuperació i el millorament del 
paisatge urbà, per a la protecció addicional de les vies de comunicació, per al 
millorament d’àmbits rurals, per a la identificació i regulació de les masies i cases 

rurals a què es refereix l’article 50.2, per a la implantació de les obres i els usos en sòl 
no urbanitzable que estableix l’article 47.4, per a la protecció i el millorament dels 
espais agrícoles i forestals, dels espais fluvials i, en general, del medi natural i del 
paisatge, o per a qualsevol altra finalitat anàloga. 

b) Amb vista a la ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura del planejament 
urbanístic derivat. 

c) Amb vista a la implantació de càmpings i d’establiments de turisme rural, d’acord amb 
el que estableix l’article 47.6.e. 

d) Per concretar la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris, si no ho fa el 
planejament urbanístic general. 

e) Per a l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori o als 

elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a l’assenyalament i la 
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres, 
marítimes i aèries, a la infraestructura hidràulica general, a les infraestructures de 

gestió de residus, a l’abastament  del subministrament d’aigua, al sanejament, al 

subministrament d’energia elèctrica, a les telecomunicacions, a la producció d’energia 
a partir de fons renovables i a la resta de sistemes urbanístics generals. Si la 
infraestructura afecta a més d’un municipi o diverses classes de sòl, la formulació i la 
tramitació del pla especial són preceptives, sens perjudici del que estableixi la 
legislació sectorial. 

f) Amb vista a la implantació d’activitats vinculades a l’explotació dels recursos naturals. 

2. Els plans especials urbanístics dictats en virtut de l’apartat 1.a. que tinguin per finalitat la 
protecció de zones d’un gran valor agrícola, forestal o ramader, de zones deltaiques o d’espais 
rurals o periurbans poden imposar restriccions d’ús dels terrenys, per a impedir-ne la 
desaparició o l’alteració. 

3. L’aprovació dels plans especials urbanístics habilita l’administració competent per a 

executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les 
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i sens perjudici  del que 
estableix la legislació sectorial. 

4. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament 
territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur 

finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els 
catàlegs que escaiguin. 

 

2.2 Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol) 

Article 92. Disposicions generals 

92.1 Els plans especials urbanístics són instruments de planejament derivat que desenvolupen 

o completen les determinacions del planejament urbanístic general, en qualsevol classe o 
categoria de sòl o, si s’escau, en diverses classes i categories de sòl simultàniament, amb 
l’objecte de preveure la implantació de sistemes generals i locals o d’assolir alguna o diverses 
de les finalitats previstes en l’article 67.1 de la Llei d’urbanisme. 

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: 
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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. 

c) Els plans especials que modifiquin el destí concret dels terrenys qualificats pel 
planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris, o el 
seu caràcter local o general, tot mantenint la qualificació com a sistema d’equipaments 
comunitaris. 

d) Els plans especials per la implantació d’infraestructures previstes en un pla director 
urbanístic o en un projecte aprovat d’acord amb la legislació sectorial. 

e) Els plans especials per a la implantació i execució dels serveis urbanístics bàsics, de les 
infraestructures de telecomunicacions i altres infraestructures d’interès local. 

92.3 En cap cas els plans especials urbanístics no poden substituir el pla d’ordenació 
urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, per la qual cosa no 
podran alterar la classificació del sòl. 

 

Article 93. Determinacions dels plans especials urbanístics 

93.1 Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament 
territorial i urbanístic corresponent o, a manca d’aquests, les pròpies de llur naturalesa i 
finalitat 

93.2 Als plans especials urbanístics de protecció de valors ambientals, paisatgístics, del 

patrimoni arquitectònic o cultural o d’altres valors els corresponen, entre d’altres, les 
següents determinacions: 

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, com ara la regulació dels usos 

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

d) La regulació i programació de l’execució d’actuacions de recuperació, rehabilitació o 
millora dels elements, àmbits o valors objecte de protecció. 

e) L’establiment, en defecte de determinació al respecte per part del planejament general, 
dels llindars relatius a les activitats agràries previstos en l’article 49 de la Llei 

d’urbanisme, la superació dels quals determina la subjecció el procediment de l’article 48 
de l’esmentada Llei i 57 d’aquest Reglament. Aquests llindars han de ser coherents amb 
les determinacions que, si s’escau, estableixi el planejament territorial i els plans 
directors urbanístics, i es poden referir a l’emplaçament, a l’ocupació del sòl o al volum 
edificable de les construccions pròpies de l’activitat, o al tipus d’activitat agrària. En tot 

cas, el pla ha d’establir la subjecció al procediment de l’article 48 de la llei d’urbanisme i 
57 d’aquest Reglament si se supera algun dels llindars següents: ocupació en planta de 500 
metres quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 metres. 

93.3 Als plans especials urbanístics que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats i 
construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions 
necessàries per regular les característiques de l’ús, activitat o construcció de què es tracti, i 
les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d’acord amb el que 
estableix el capítol V del Títol tercer d’aquest Reglament. 

93.4 Als plans especials urbanístics que tenen per objecte la regulació de la implantació de les 
obres d’infraestructura del territori els corresponen, entre d’altres, les següents 
determinacions: 

a) L’establiment de la qualificació com a sistema urbanístic del sòl que requereixi la 
implantació de la infraestructura. 

b) La regulació de les característiques de la infraestructura, com ara l’àmbit afectat per la 
seva implantació o, si s’escau, els paràmetres edificatoris aplicables. 

c) L’establiment de les condicions de caràcter urbanístic exigibles, relatives als accessos, als 
serveis urbanístics i a la integració de la infraestructura en l’ordenació urbanística de 
l’entorn. 

d) La regulació, si s’escau, d’altres criteris o normes als què s’hagi d’ajustar el projecte 
tècnic. 

93.5 Als plans especials urbanístics que tinguin per objecte l’ordenació del subsòl els 
corresponen, entre d’altres, les determinacions previstes en l’article 68.3 de la Llei 
d’Urbanisme. 

93.6 Quan els plans especials tenen per objecte la regulació d’usos, de forma genèrica o 
singularitzada, els correspon establir la determinació dels usos prohibits així com, si s’escau, 

les mesures a adoptar per a la seva eradicació. 
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93.7 Els plans especials que tenen per objecte concretar la titularitat i l’ús dels equipaments 

comunitaris poden establir, si s’escau, les condicions d’ordenació i edificació de l’equipament. 

93.8 Quan els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics contenen les 
determinacions pròpies d’un pla especial, no és necessària la formulació i tramitació d’aquest 
darrer. 

 

Article 94. Documentació dels plans especials urbanístics 

94.1 Els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica 
adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria 
descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que aquest 
preveu i els plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin. 

94.2 En els casos en què ho exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari incloure un 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta 
legislació. 

 

2.3 Pla territorial parcial de les comarques gironines (en fase de 
redacció) 

Malgrat que el Pla territorial parcial de les comarques gironines està en una fase inicial de 
redacció, les converses mantingudes amb els responsables d’aquest planejament ens fan 

pensar que seguiran la mateixa estructura normativa respecte als espais lliures que s’ha 
desenvolupat pel pla director de l’Empordà. Per aquest motiu reproduïm, a tall indicatiu, 
l’índex de treball de les normes d’ordenació territorial: 

NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL 

TÏTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

TÍTOL II. SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

TÍTOL III. SISTEMA D’ASSENTAMENTS 

TÍTOL IV. SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

TÍTOL V. INSTRUMENTS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPAL 

TÍTOL VI. PAISATGE 

Article 6.1 Normes territorials sobre el paisatge 

Article 6.2 Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals 

Article 6.3  Condicions generals per a les edificacions aïllades 

Article 6.4  Estudis d’integració paisatgística 

Article 6.5 Les edificacions agràries en el paisatge rural 

Article 6.6 Unitats de paisatge 

Article 6.7 Catàlegs i directrius del paisatge 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera: Condicions que han de complir les edificacions aïllades en absència de directrius de 
paisatge 

Segona: Tanques 

Tercera: Informe de l’òrgan competent en matèria de paisatge 

 

2.4 El Planejament municipal  

El futur POUM de Riudarenes presenta sobre el sòl no urbanitzable la següent normativa:  

TITOL VII 

REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

CAPITOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 190 

Definició i objectius 

1. Tenen la condició de sòl no urbanitzable: 

- Aquells terrenys que determina l’article 32 del TRLU DL 1/2005. 

- Incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de les situacions següents: 
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a) Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i 
pel planejament territorial. 

b) Que estiguin contemplats com a tals per un pla director, d'acord amb allò establert per 
l’article 56 del DL TRLU 1/2005. 

c) Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 

- Aquells terrenys que donat el seu valor agrícola, forestal, faunístic i/o paisatgístic, són 
inadequats al desenvolupament urbà i, conseqüentment, cal protegir dels processos 
d'urbanització de caràcter urbà i dels usos que impliquin transformació de la seva destinació 
definida per aquest Pla, per tal de preservar i de potenciar la transformació de la seva 

destinació definida per aquest Pla, per tal de preservar i de potenciar la continuïtat i millora 
de les condicions i recursos naturals d'aquests sòls i de conservar el seu equilibri ecològic en 
funció del paper físic, social i ambiental que tenen per ells mateixos i en relació a la ciutat. 

- També tenen la condició de sòl no urbanitzable els terrenys reservats per a sistemes 
generals. 

2. En concret les finalitats del Pla en la regulació del Sòl No Urbanitzable són: 

a) Preservar el medi natural de Riudarenes amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de 
les generacions presents i futures. 

b) Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 

c) Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals. 

d) Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius per tal de 
mantenir els processos ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves de sòl per 
tal de configurar corredors ecològics territorials que preservin la connectivitat ecològica. 

e) Regular la implantació i el desenvolupament d’aquells usos i activitats que el Pla admet en 
cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que es pretén 
protegir, i impedir la implantació d'aquells usos o activitats que siguin incompatibles amb 
la destinació definida per aquest Pla d'Ordenació en aquests sòls, sempre sota els 

imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals, i dins dels 
límits establerts per el DL TRLU 1/2005, la legislació sectorial i par aquest Pla. 

f) Regular els sistemes i elements generals relacionats amb I'explotació agrícola, forestal o 
ramadera. 

g) Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les 

edificacions destinades a habitatge rural, instal·lacions d’interès públic i social, i sobre 
aquelles destinades a I'execució i manteniment de les obres públiques, de manera que no 

trenquin I'equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable, així com 

determinar els instruments i procediments adients en cada cas per a la seva autorització, 
d'acord amb allò  que disposa el DL TRLU 1/2005. 

La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos per al 

desenvolupament sostenible del territori basat en la conjugació de les necessitats de 
creixement amb la preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, la 
defensa de la fauna, la flora i la biodiversitat i amb I'objectiu de garantir el manteniment de 
totes les seves funcions, que són les següents: 

a) Funció productiva: aquest sòl és la base de les activitats agràries, que proveeixen aliment i 
recursos naturals i formen part de l’economia local. 

b) Funció ambiental: en aquest sòl es produeixen els processos ecològics essencials en 
equilibri amb les actuacions humanes i és I'indret on habiten la majoria de les espècies de 
flora i fauna autòctones, que són la base de la biodiversitat local. 

c) Funció cultural: aquest sòl és expressió de la historia, resultat de la intervenció de les 
persones en la transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la 
imatge final de la ciutat i el seu entorn rural. 

d) Funció lúdica: aquest sòl és també necessari per a la població com a espai d'esplai, lleure i 
repòs dels ciutadans. 

4. El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que aquest Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal ha decidit de protegir, preservar o assolir, no podrà ser 

dedicat a utilitzacions que impliquin la transformació de la seva destinació o naturalesa o 
lesionin o impedeixin els dits valors o finalitats. 

 

Article 191 

Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable 

1.- El sòl no urbanitzable delimitat per aquest Pla es regularà per les determinacions que 

s'estableixen en aquest capítol, així com per les especifiques i concretes definides per a cada 
zona, i per a cada sistema, recollides en aquestes Normes, i en el seu cas, per les 
determinacions que estableixin els Plans Especials que el desenvolupin. 

2.- Aquest Pla estableix les determinacions generals que regulen el Sòl No Urbanitzable sense 
perjudici de l'aplicació de la legislació sectorial vigent corresponent per raó de la matèria que 

es tracti i aquelles determinacions que disposin les altres Administracions competents en cada 
matèria. 
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3.- L'ordenació del Sòl No Urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl, 

mitjançant la caracterització del sòl en Sistemes i Zones.  lgualment I'ordenació del sòl no 
urbanitzable es regula a través de les proteccions mediambientals i la definició dels elements 
bàsics del sòl no urbanitzable que aquest Pla estableix.  Pel que fa referència a I'establiment 
de les zones especifiques del sòl no urbanitzable aquest Pla defineix les següents: 

 Zona Agrícola    Clau 9 

 Zona Forestal    Clau 10 

 Zona de protecció especial  Clau 11 

 Zones d’especial interès ecològic (sense clau, delimitades complementàriament en 
tot tipus de zones i sistemes) 

4.- Pel que fa referència a I'establiment i regulació dels sistemes en el sòl no urbanitzable, 
s’estarà a les condicions que es determinen de forma general en el Títol IV d’aquestes normes. 

5.- Finalment I'ordenació del sòl no urbanitzable, es regula a través de la delimitació de 
sectors sobre els que hi ha delimitats Plans Especials.  D'aquests plans especials, el Pla 
d'Ordenació manté la vigència del ‘Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de 
I'Espai Natural del Montnegre i el Corredor", que serà d'aplicació en l’àmbit delimitat. 

 

CAPITOL II 

DESENVOLUPAMENT EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

 

Article 192 

Desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en Sòl No Urbanitzable 

1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest Pla, són d’aplicació 

immediata. 

2. No obstant, es podran tramitar Plans Especials per al desenvolupament del sòl no 
urbanitzable, d'acord amb les determinacions d'aquest Pla, amb les finalitats següents: 

 La millora del medi rural. 

 La protecció i regeneració de conreus i espais forestals. 

 La protecció i regeneració de¡ paisatge i dels béns naturals i culturals. 

 La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 

 La protecció i la millora de la vialitat rural. 

 L'activitat educativa en relació al medi natural. 

 I d' altres finalitats anàlogues. 

Les determinacions contingudes en aquest Pla, sense perjudici de llur immediata aplicació, es 
desenvoluparan mitjançant plans especials urbanístics, els quals contribuiran a assolir els 
objectius determinats als articles corresponents i estaran encaminats a impulsar i millorar les 

seves funcions productiva, ambiental, cultural i lúdica.  En tot cas, la implantació de càmpings 
i d'establiments de turisme rural en aquells àmbits en què aquest pla ho permeti, requerirà la 
tramitació d'un pla especial, d'acord amb allò establert a l'article 47.6.e) DL TRLU 1/2005. 

3. Els Plans Especials esmentats en l'apartat anterior, no podran alterar les determinacions del 
POUM llevat regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús que puguin 

perjudicar o implicar transformació de la destinació del sòl segons el Pla, i/o augmentar la 
superfície establerta com a mínima per a les finques. 

4. Els Plans Especials de qualsevol tipus, fins i tot els d’àmbit supramunicipal, que 
persegueixin objectius diferents dels anteriorment enunciats i que incideixin en el territori 
classificat com a sòl no urbanitzable, hauran de justificar expressament I'observació de les 

determinacions d'aquest Pla. 

5. Tot això sense perjudici d’aquelles altres autoritzacions que es requereixin per part d'altres 
Administracions amb competències per raó de la matèria que es tracti. 

 

CAPITOL III 

REGULACIÓ GENERAL DELS USOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

 

Article 193 

Regulació general dels usos 

1. Independentment d’allò que aquestes Normes preveuen per a cada zona de sòl no 
urbanitzable, són incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots 

aquells usos que impliquin una transformació en la destinació o la naturalesa d'aquest sòl, o bé 
lesionin o impedeixin la consecució dels valors i finalitats especifiques que en cada zona es 
persegueixen. 
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2. Queden prohibits amb caràcter general, excepte en els casos assenyalats específicament a 

les diferents zones, els usos següents: habitatge bifamiliar i plurifamiliar, hoteler, comercial, 
oficines, industrial, magatzems, sanitari assistencial, hospitalari, religiós, recreatiu del joc i 
extractiu. 

3. S'autoritzen aquelles activitats extractives ja existents que disposin de llicència municipal i 
Programa de Restauració aprovat amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Pla, dins de I'àmbit 
autoritzat per l'Ajuntament, sense que en cap cas puguin actuar fora del perímetre definit a 

I'efecte. 

4. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà I'obligació d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar la degradació del medi natural i per aconseguir una integració total en 
l’entorn en el que s’instal·li.  Així mateix, caldrà preveure de forma detallada la captació 
d'aigua potable, el sistema de depuració d'aigües residuals, les mesures necessàries contra 

incendis, la idoneïtat dels accessos necessaris i la conservació i la restauració de les masses 
arbrades i de la vegetació autòctona.  El titular es comprometrà a la conservació de 
I'establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, 
salubritat i d'ornat públic. 

5. La regulació respecte I'ús dominant, compatible, condicionat o incompatible, respecte de 

les diferents zones establertes pel sòl no urbanitzable és la que es detalla en la corresponent 
qualificació detallada. 

 

CAPITOL IV 

REGULACIÓ GENERAL DE LES CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE. 

 

Article 194 

Disposicions generals 

1. Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les condicions 
naturals i paisatgístiques de I'entorn en que s'emplacen, d'acord amb la naturalesa rústica dels 
terrenys i sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos 

naturals; així mateix hauran de complir les determinacions relatives a les condicions 
d'implantació i limitació en I'edificació i ús del sòl que comporten els elements bàsics del 
territori, i les determinacions especifiques que aquestes Normes determinen par a cada zona i 
sistema. 

2. En el sòl no urbanitzable es podran autoritzar construccions destinades a explotacions 

agrícoles i/o forestals que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com 
les construccions i les instal·lacions vinculades a I'execució, el manteniment i el servei de les 
obres publiques.  Podran també autoritzar-se les activitats o equipaments d’interès públic en 
els supòsits previstos a el DL TRLU 1/2005, sempre que no siguin incompatibles amb els usos 
previstos en els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable i sempre que compleixin les condicions 
especifiques de la zona on es permet que s'emplacin, d'acord amb el que disposen els apartats 

5, 6 i 7 de l'article 47 DL TRLU 1/2005. 

3. D'acord amb l’article 47.6.b) del DL TRLU 1/2005, també podrà autoritzar-se la construcció 
d'habitatges rurals nous o ampliació dels existents quan estiguin directament i justificada 
vinculats a habitatges ja existents per ampliació del programa familiar, quan estiguin assignats 
a una finca agrícola o forestal que compleixi les disposicions generals establertes en el present 

Capítol i les condicions de superfície mínima de finca i totes aquelles altres especificades a 
cada zona. 

4. Totes les edificacions, tant les existents com les de nova construcció hauran de disposar 
d'elements de tractament d'aigües residuals no contaminants.  No s’atorgarà llicència de cap 
tipus que no inclogui la realització d'una instal·lació de tractament d'aquestes a menys que no 

estigui ja realitzada en condicions correctes. 

5. Aquells espais que per a les seves característiques, aquest Pla qualifica com d’especial 
protecció, no podran ser destinats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva 
destinació o naturalesa o que lesionin el valor específic que es protegeix. 

6. L'autorització de les obres i els usos d’interès públic, referits a noves construccions o 
referits a reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals existents, s’ajustarà als 

procediments previstos per cada cas en els articles 48, 49 i 50 DL TRLU 1/2005. 

 

Article 195 

Condicions generals de les noves edificacions o ampliacions d'existents destinades a habitatge 
rural 

1. S'entén per habitatge rural aquell directament vinculat funcionalment a I'explotació 
agrícola o forestal de la finca on s'emplaça. 

2. Els habitatges en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de les disposicions generals 
del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les següents condicions: 
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a.- L'ampliació o construcció d'un habitatge en sòl no urbanitzable ha d'estar forçosament 

vinculat a una explotació agrícola o forestal. 

b.- La consolidació, ampliació o nova construcció d'una edificació estarà condicionada a la 
inscripció de la indivisibilitat de la finca en el Registre de la Propietat.  En el cas que la 
construcció es vinculi a la titularitat única de terrenys discontinus que formen part d'una 
unitat orgànica, caldrà inscriure en el Registre de la Propietat la inedificabilitat de les altres 
parcel·les. 

c.- En les finques que compleixin la condició de superfície mínima i tinguin un habitatge rural, 
podrà autoritzar-se l’ampliació de I'habitatge existent per a un nou habitatge rural com a 
ampliació del programa familiar, sense dividir ni segregar la finca original, sempre que es 
justifiqui per necessitats de I'explotació agrícola o forestal i que el nou habitatge es configuri 
constituint un conjunt arquitectònic composat amb I'edificació existent, be reformant cossos 

d'edificació annexes, be conformant un nou volum junt a l’actual. 

d.- Les edificacions de nova planta, les ampliacions i reformes d'edificacions existents 
respondran a les tipologies existents en la zona o, en tot cas, es faran interpretacions 
ajustades utilitzant materials de construcció i colors adequats a I'entorn. 

3. Condicions de volum de les noves construccions o per ampliacions de les existents incloent 

200 m3 per cada hectàrea de sòl.  L'alçada màxima serà de 7,5 m. equivalents a planta baixa i 
planta pis.  En cap cas s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2 

4. Condicions de localització: les noves construccions es localitzaran sempre en terrenys amb 
pendent inferior al 20% i es separen una distancia mínima de 10 m respecte els límits dels 
camins, 30 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla i un mínim de 6 m. 
respecte la resta de les partions de la finca. 

 

Article 196 

Condicions generals de les edificacions destinades a usos agrícoles, pecuaris o forestals. 

1. lnclou totes les edificacions i/o instal·lacions necessàries per al desenvolupament de 
I'explotació agrícola, pecuària o forestal, com és el cas dels magatzems agrícoles i 

construccions auxiliars, construccions per al conreu protegit o hivernacles, instal·lacions 
tècniques, les construccions pecuàries i totes aquelles construccions de tipus no provisional 
que siguin necessàries per a I'explotació de l'activitat agrícola, ramadera o forestal. 

2. Sense perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les zones i del que 

estableix la legislació sectorial vigent en cada cas, es defineixen a continuació les següents 
condicions generals de I' edificació per aquests tipus de construccions: 

a) Magatzems: Són aquelles instal·lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines, 
productes agrícoles i altres elements relacionats directament amb I'explotació agrícola, 
pecuària o forestal, i aquelles instal·lacions de caràcter familiar destinades a I' elaboració 
artesanal de productes derivats de la pròpia explotació. Inclou també les basses de rec i 

els pous de captació d'aigua.  Els paràmetres i condicions mínimes d'aquestes edificacions 
s'estableixen en cada zona del sòl no urbanitzable. 

b) Construccions pecuàries (granges): Són els allotjaments ramaders destinats a la cria i 
I'engreix de bestiar. 

Les construccions pecuàries (granges) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de 

les disposicions generals del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les 
següents condicions: 

 Només es permet l'activitat pecuària quan sigui d'explotació familiar i estigui vinculada 
a una explotació agrícola. 

 En la tramitació de I'expedient d’activitat s'haurà d'especificar el sistema de 
tractament i de depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar 
el compliment de totes les altres determinacions de la legislació sectorial vigent. 

 S'ha de garantir una instal·lació adequada per a emmagatzemar els purins i fems i una 
superfície suficient de conreu par fer-los servir d'adob orgànic. 

 En la sol·licitud de llicència per a les granges s’haurà d’especificar, mitjançant un 
plànol detallat, la situació del fossar de purins i el dipòsit de cadàvers, la localització 
respecte a tota la resta d’edificis situats en finques veïnes de cent metres (100 m) de 
radi, amb I' especificació de I' ús de cadascun i la localització respecte a totes les vies 
d'aigua existents en un radi de cent cinquanta metres (150 m). 

c) Instal·lacions pel conreu protegit: d’acord amb I'Ordre de 25 d'octubre de 1988, del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, s’entén com 

hivernacle tota mena d’estructura erigida amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o 
preservar qualsevol tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora o 
I'experimentació.  No seran considerats com edificacions els hivernacles que es puguin 
desmuntar i no tinguin murs perimetrals de fondària o alçària superior a un metre. 

Les instal·lacions per al conreu protegit (hivernacles) en sòl no urbanitzable hauran de 
complir, a mes de les disposicions establertes a I'Ordre de 25 d'octubre de 1988 i de les 
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disposicions generals del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les 

següents condicions: 

 Ordenació de les aigües: tota la instal·lació pel conreu haurà de tenir previst el 
drenatge de l’aigua, prèvia decantació cap a pous morts, o bé aprofitant-la  per a 
futurs recs dirigint-la cap a cisternes, dipòsits o basses. En cap cas es podrà abocar 
l’aigua directament als camins o finques veïnes. 

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

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

3. Condicions de volum de les noves construccions: 600 m3 per cada hectàrea de sòl. L'alçada 
màxima serà de 7 m equivalents a planta baixa i planta pis.  En cap cas s’admetran 
edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2. 

4. Condicions de localització: les noves construccions es localitzaran sempre en terrenys amb 
pendent inferior al 30% i es separen una distància mínima de 10 m respecte els límits dels 
camins, 25 m respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla, i un mínim de 6 m 
respecte la resta de les partions de la finca. Les granges potencials a instal·lar admeses es 
localitzaran a una distància no inferior a 500 m de qualsevol sòl classificat d'urbà per aquest 

Pla. 

 

Article 197 

Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic. 

1. Solament podran autoritzar-se edificacions i instal·lacions d’interès públic, referenciades a 
l'apartat 4 de l’article 47 del DL TRLU 1/2005, seguint el procediment previst a l’article 48 del 

DL TRLU 1/2005, sempre i quan es compleixin a més de les disposicions generals per al sòl no 
urbanitzable, les especifiques de cada zona, i les que es defineixen a continuació. 

2. En la tramitació de l'autorització per a ubicar una construcció d’aquest tipus en el sòl no 
urbanitzable caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons en què es basa la 
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general, i en I'indret concret on es 

proposa la seva situació. 

3. Per a les edificacions que en aplicació d'allò establert al DL TRLU 1/2005 es declarin 

d’interès públic, i sigui perceptiva la redacció d’un Pla Especial haurà de contemplar, com a 
mínim, les següents determinacions: 

a) Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel que fa als 
valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics. 

b) Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures corresponents 
per tal d’assegurar l'aminorament de I'impacte i la integració ambiental de les 
instal·lacions. 

c) Especificar I'ocupació màxima de I'edificació segons el tipus d'instal·lació i la distància 
mínima als límits de finca i als camins rurals que en cap cas podrà ser inferior a 20 metres. 

d) Determinar el coeficient d'edificabilitat que no podrà ser superior a 0,05 m2 sostre/ m2 sòl.  
No s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2. 

e) Ordenar i definir els accessos necessaris i instal·lacions complementaries que I'edificació i 
l'activitat proposada requereixi, així com les infraestructures i serveis necessaris par a la 
instal·lació i desenvolupament de l’activitat proposada. 

f) En la Memòria del Pla Especial caldrà justificar l’interès públic de les actuacions que es 
proposin, la coherència de la sol·licitud amb I'àmbit on es situïn i amb les determinacions 
d'aquest Pla d'Ordenació per la zona que es tracti, i comprendrà un estudi econòmic-
financer acreditatiu de les possibilitats reals d'execució i gestió de I' edificació i instal·lació 
proposada. 

g) S'exigirà també, si és necessari, l'adequació d'una infraestructura per a extinció d'incendis i 
d'altres mesures preventives o correctores en relació a I' entorn, complint en qualsevol cas 
i sempre la normativa vigent de prevenció d'incendis forestals respecte la reserva de 
franges de protecció. 

h) Caldrà també incorporar un estudi d’avaluació de I'impacte de la construcció i instal·lació 
en el medi on es situï. 

4. En aquells casos en que s'autoritzin edificacions i instal·lacions l’interès públic, 
l'Ajuntament podrà exigir el compliment d'aquelles condicions necessàries per a garantir la 

restitució del sòl afectat per l'actuació, en el supòsit que l'activitat autoritzada finalitzés. 
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Article 198 

Condicions generals de les edificacions i instal·lacions vinculades a obres publiques. 

1. D'acord amb el que preveu l'apartat 6d de l’article 47 del DL TRLU 1/2005, es podran 
autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a 
I'execució, manteniment i servei de les obres publiques. 

2. En la sol·licitud de llicència de les edificacions i instal·lacions vinculades a I'execució de les 
obres publiques caldrà justificar la necessitat de les construccions o instal·lacions que es 

projectin, així com indicar les zones afectades i les mesures correctores previstes en ordre a 
preservar les condicions naturals, I'equilibri ecològic i els valors paisatgístics.  No seran 
autoritzades aquestes instal·lacions si malgrat tot es considera que afecten greument algun 
d'aquests valors. 

 

Article 199 

Condicions de les instal·lacions de subministrament d'aigua, depuració d'aigües residuals i gas i 
instal·lacions de telecomunicacions 

1. Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris 
d'encobriment, sia enterrant-les o amb tractament vegetal.  Quan aquestes necessitin 

complementàriament edificació d'habitatge serà necessari un tractament d'edificació 
tradicional integrat a I'entorn.  Els mateixos criteris seran d'aplicació pel que fa al tancament 
exterior.  L'espai lliure necessari per a la funcionalitat de les instal·lacions es tractarà amb 
criteris de paisatge i vegetació adequades a les característiques de I'indret. 

2. L'admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà 
mitjançant Pla Especial o Projecte, segons el cas, que contempla la seva necessitat, I'àmbit 

d'ocupació necessari I'estudi d'alternatives de localització i elecció justificada en funció del 
menor impacte en el paisatge i el tractament edificatori i paisatgístic adequat a I'entorn, amb 
solució de les contradiccions que es puguin plantejar segons la zona on es situï. 

3. Les instal·lacions de transport (canonades) es desenvoluparan mitjançant Projecte 
d'urbanització on s'analitzi la necessitat i adaptació del traçat i s’avaluïn les alternatives 

possibles, justificant I'elecció de menor impacte, especificació de les condicions tècniques 
menys lesives i tractament de restauració. 

4. L'ordenació i regulació sobre la localització de les instal·lacions de telecomunicacions 
requerirà la tramitació d'un Pla Especial que es redactarà en coherència amb els criteris 
esmentats en aquestes Normes.  En tant no es desenvolupi I'esmentat Pla Especial les 

instal·lacions de telecomunicacions s'ajustaran al que es determina en la corresponent 

ordenança municipal. 

 

Article 200 

Condicions del creuament del sòl no urbanitzable per línies aèries de transport elèctric d'alta  
tensió 

1. Cas d'haver-se de creuar el sòl no urbanitzable per noves línies de transport elèctric, 

aquestes es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors al 
llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la 
qualitat ambiental i paisatgística d'aquests sòls. 

2. Per regular el seu traçat i les mesures adequades a aquestes finalitats es redactaran Plans 
Especials.  Caldrà incorporar en aquests instruments de Planejament estudis de traçats 

alternatius que justifiquin la solució menys lesiva al medi.  Alhora caldrà establir el tipus de 
tractament de la vegetació i l'arbrat existent en els àmbits de protecció definits per la 
legislació sectorial vigent amb la finalitat de reduir I' impacte paisatgístic.  Està prohibida la 
utilització d'herbicides, ja que tots els sòls necessiten una protecció del mantell vegetal 
apropiada en cada cas.  També resten prohibits els dissenys de torre que potencialment 

comportin riscos d'electrocució de les aus. 

 

CAPITOL V 

CONDICIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

 

Article 201 

Definició normativa de conceptes específics del sòl no urbanitzable 

Als efectes de la regulació del sòl no urbanitzable i l'aplicació de les determinacions 
establertes per aquestes Normes per aquesta classe de sòl, caldrà interpretar els següents 
conceptes de conformitat amb les definicions que s'hi estableixen en cada cas:  

1. Sòl natural: 

S'entén per sòl natural aquell que s'ha desenvolupat a partir de la meteorització de la roca 
mare local i de la seva interacció amb els processos biològics. lnclou així materials minerals, 
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matèria orgànica i éssers vius.  El material mineral ha de tenir un diàmetre de partícules 

inferior a dos mil·límetres. 

El sòl es caracteritza per les característiques següents: 

 Textura del sòl: Es defineix segons la relació proporcional dels diferents diàmetres de les 
partícules minerals que composen el sòl. 

 Estructura del sòl: Originada per la combinació de l'arranjament de les partícules minerals 
del sòl i compostos originats per la matèria orgànica formant agregats que tenen un 
caràcter persistent. 

 Roca mare local: Material mineral o roca aflorant que té les mateixes característiques i 
origen geològic que el què es troba en profunditat en el mateix lloc o que ha arribat 
transportat par processos naturals, ja sigui per transport fluvial, o per moviment lateral 
gravitacional i els processos deposicionals que es deriven, així com per transport eòlic. 

2. Conreu sobre sòl natural: 

S'entén com conreu sobre sòl natural aquells on el cultiu de la planta es verifica directament 
sobre la capa de sòl natural sense haver cap separació entre la planta i la capa de sol.  No es 

considera conreu sobre sòl natural aquells realitzats en hivernacles, sota malles d' ombreig, en 
contenidors o en taules. 

3. Vegetació potencial: 

S'entén per vegetació potencial el conjunt d’espècies vegetals autòctones que de manera 
espontània es poden desenvolupar en un indret determinat de manera estable i en funció dels 

factors ecològics locals com són el clima i les propietats físiques i químiques del sòl. 

4. Bosc: 

Tipus de vegetació dominada per plantes llenyoses que a l’època de floració superen els dos 
metres d'alçada on la suma de les àrees de les capçades dels arbres supera el 10% de la 
projecció plana del terreny i una superfície superior a 0,5 Ha.  Aquesta definició serveix també 
per identificar les masses forestals. 

5. Bosc interior: 

Porció de bosc situada com a mínim a cent metres del seu perímetre extern. 

6. Diàmetre normal: 

Diàmetre del tronc d'un arbre mesurat a 1,30 m (a l’altura del pit) per sobre del terra. 

7. Base agrícola: 

Superfície de sòls agrícoles (terres de conreu, prats, pastures i plantacions d'arbres de fusta en 
terres de conreu) susceptible de rebre aplicacions de dejeccions ramaderes en profit de 
l’agricultura. 

8. Densitat (peus/ha): 

Nombre de peus (arbres) de com a mínim 5 cm de diàmetre normal per unitat de superfície. 

 

Article 202 

Condicions de protecció mediambiental en el sòl no urbanitzable 

1.  Per totes aquelles actuacions que hagin d'executar-se en el territori que puguin comportar 
un impacte ambiental negatiu, implicar riscos pel medi ambient o d'altres perjudicis anàlegs, i 
sempre que ho determinin la legislació sectorial vigent, és necessari efectuar un estudi 

d'avaluació de I'impacte ambiental que haurà d'acompanyar-se amb el projecte corresponent, 
d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 de juliol, d'avaluació de I'impacte 
ambiental, el Decret 114/88, de 7 d'abril, i la legislació concordant. 

2. Independentment de la realització dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental, totes les 
actuacions que s'hagin d'efectuar al sòl no urbanitzable hauran de complir les condicions de 

protecció mediambiental establertes a continuació. 

 

Article 203 

Normes relatives a les aigües: 

L'ús de les aigües superficials i subterrànies es regula per la Llei 29/85 de 2 d'agost, d'aigües i 
la legislació concordant en la matèria. 

1. Aigües residuals 

 Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels cursos d'aigua naturals 
o artificials (rius, torrents, clamors, sèquies..) 

 Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin I'eliminació de les 
aigües residuals mitjançant sistemes de depuració adequats: 
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• Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per  l’existència d'un 

col·lector territorial proper. 

• Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres verds, 
utilitzant línies de tractament que suposin un consum energètic i una producció 
de fangs mínima quan es tracti de conjunts d'edificacions situades en sòl rural.  

• Quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, depuració mitjançant 
foses sèptiques amb les característiques tècniques necessàries per assegurar un 

afluent que compleixi les condicions establertes per la legislació vigent en 
matèria d'aigües residuals. 

Tanmateix, el sistema de depuració escollit haurà d'assegurar un afluent que compleixi els 
paràmetres de depuració de les aigües marcats per la legislació vigent. 

Les activitats classificades com a potencialment contaminants requeriran, per a la seva 

instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l'aprovació per part de l'Ajuntament dels 
tractaments previs a l'abocament necessaris per a descarregar els seus afluents amb els nivells 
de qualitat marcats per la legislació vigent. 

Totes les activitats ubicades al terme municipal, qualsevol quines siguin les seves 
característiques, han de tenir resolt el sistema d'abocament d'aigües residuals de tal manera 

que eviti la contaminació del medi.  Sense prèvia autorització de permís d'abocament, 
l'Ajuntament no autoritzarà l’obertura, ampliació, modificació o trasllat de cap establiment. 

2. Regulació d'obres hidràuliques de rec: 

La construcció d'un embassament de rec requerirà la sol·licitud de llicència municipal i, quan 
ho determina la Llei, I'informe favorable de l'administració competent; molt especialment pel 
que fa a la prevenció de ruptura.  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un plànol on 

s'especifiqui el disseny de la sortida d'aigües amb filtres de graves o qualsevol altre sistema 
filtrant, que asseguri la sortida d'aigua sense materials en suspensió que puguin provocar 
obturacions dels sistemes de rec.  A més a més s’hauran de dissenyar sistemes de protecció 
dels amfibis com rampes de sortida de l'aigua (de fusta o de pedres) amb un pendent inferior 
al 10% i disseny del fons amb cubetes a una cota inferior a la cota de sortida de l'aigua, que 

assegurin la persistència d'aigua un cop I'embassament és buit. 

Es prohibeix l'addició de productes químics (fertilitzants o fitosanitaris) a l’aigua de 
I'embassament, que puguin suposar un perill per a la salut humana o per a la vida silvestre, en 
cas d'immersió en l'aigua de I'embassament. 

Es prohibeix qualsevol activitat que alteri significativament qualsevol component del cicle 
hidrològic dels sòls (escorrentia, infiltració, etc.). 

Article 204 

Normes relatives als residus 

1. Residus agraris i ramaders 

Les explotacions ramaderes han de complir els requisits establerts per la legislació vigent 
(Decret 220/2001, de 2 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.  Directiva 91/676/CEE, 
de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per 
nitrats utilitzats en agricultura, la qual va ser incorporada mitjançant el Reial decret 

261/1996, de 16 de febrer, que assegurin una gestió adequada, en funció del tipus 
d'explotació, dels excrements sòlids líquids, dels animals morts, de les aigües residuals, dels 
afluents de fums i gasos així com d'altres residus i disposar de sistemes de càrrega i descàrrega 
d’animals adequats al tipus de producció. 

Es prohibeix l'aplicació de purins al sòl fora dels conreus que l'admeten com a fertilitzant i en 

cap cas a les parcel·les afectades per les proteccions del sistema fluvial, xarxa hídrica, les 
zones tipificades com a vulnerables i en aquelles on les condicions especifiques d'usos 
d’aquesta regulació es prohibeix específicament.  

Per tal d'evitar que una mateixa parcel·la rebi dejeccions ramaderes de més d'una explotació, 
cada Pla de Gestió haurà de demostrar que les terres agrícoles incloses com a base agrícola 

del Pla no formen part de cap altre Pla de Gestió de dejeccions ramaderes. 

Amb I'objectiu de recuperar la flora pròpia dels conreus tradicionals de secà, molt afectada 
per l'aplicació de purins, els quals comporten una proliferació de vegetació nitròfila que 
substitueix la vegetació ruderal autòctona i redueix la biodiversitat, tampoc podran ser base 
agrícola els boscos i els conreus cerealistes que siguin resultat d'una acció subvencionada de 
restauració del paisatge agrícola tradicional. 

2. Productes agroquímics 

Es prohibeix l'abandonament d'envasos de productes agroquímics i la neteja de cisternes 
aplicadores de fertilitzants i fitosanitaris en cursos d'aigua, naturals o artificials. 

3. Residus de la construcció 

La sol·licitud de llicència municipal per a I'enderrocament, I'excavació i la construcció de 

noves obres ha d'anar acompanyada d'un document que avaluï els volums i les característiques 
dels residus que s'originaran en les operacions d'enderroc, excavació o construcció, les 
operacions de destriament o recollida selectiva projectades pels residus que es generin i les 
instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s'utilitzin o 
reciclin en la mateixa obra. 
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El productor dels residus per enderrocs, noves construccions o excavacions té I'obligació de 

dipositar una fiança en el moment d'obtenir la llicència municipal, acord amb la legislació 
vigent en matèria de residus de la construcció. 

4. Emplaçament d’infraestructures de tractament de residus: 

Els particulars o entitats que realitzin el tractament o I'eliminació dels seus residus hauran 
d'obtenir llicència municipal d'activitat. Seran considerades infracció urbanística les 
instal·lacions o equipaments que desenvolupin activitats de tractament, emmagatzematge o 

eliminació de residus i que no disposin de llicència municipal i podran ser clausurades 
immediatament.  L'Ajuntament afavorirà les iniciatives que tinguin per objecte la recuperació, 
reutilització i valoració dels materials residuals. 

Es prohibeix I'eliminació, mitjançant deposició, de residus en terrenys que no hagin estat 
prèviament autoritzats per l'Ajuntament, així com la descàrrega en dipòsits o abocaments 

particulars de qualsevol tipus de residus diferents a aquells que hagin pogut ser motiu 
d'autorització. 

Les instal·lacions de tractament de residus requeriran I'elaboració d'un Pla Especial urbanístic 
on es considera, entre altres qüestions tècniques, I'impacte ambiental de l'activitat i les 
mesures correctores a introduir, amb especificació de destí final dels residus tractats. 

 

Article 205 

Normes relatives a la protecció de la biodiversitat 

1.  Manteniment dels marges dels conreus 

Per la seva importància com a refugis de biodiversitat i connectors biològics, es mantindrà 
sempre que sigui possible, la vegetació natural que apareix espontàniament als marges dels 

conreus i les parets que separen les diferents parcel·les agràries.  Els arbres autòctons dels 
marges de camins, conreus i xarxa de reg es protegeixen específicament.  Quan quedin 
afectats per les obres de millora de les infraestructures, caldrà justificar la impossibilitat 
tècnica de mantenir-los, per obtenir la llicència municipal. Es recomana no cremar i/o aplicar 
productes herbicides als marges amb vegetació de les parcel·les. En cas de necessitat de 

controlar el creixement de la vegetació per afectar la productivitat del conreu es podrà 
eliminar selectivament mitjançant desbroçament manual o sega. 

En tot cas sempre complir la legislació vigent de prevenció dels incendis forestals. 

2. Protecció de la flora i fauna autòctones i els hàbitats naturals 

Es protegeix la flora i la fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE referent a la 

conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, considerant-se reservoris 
naturals tots aquells espais inventariats a la xarxa Natura 2000 com a hàbitats naturals i 
hàbitats d’espècies sensibles. 

Es vetllarà per a conservar, mantenir i restaurar els hàbitats esmentats, promovent la correcta 
gestió en finques particulars, els projectes de restauració i la creació d’espais naturals 
d’interès local per a la seva protecció. 

3. Protecció de l'arbrat 

Hom inclou en el concepte d’arbre singular aquells que per les seves característiques 
morfològiques, situació o la seva vinculació a fets reals o relats de ficció, destaquen de la 
resta o formen part de la memòria col·lectiva. 

Els criteris a tenir en compte per la inclusió d’un arbre en el catàleg i la seva protecció són: 

a) Dimensions excepcionals o poc usuals (alçada, perímetre, diàmetre normal, amplada de la 
capçada): L’assoliment de mida excepcional en un d’aquests paràmetres o be la 
combinació poc usual de diferents d’ells: 

• Alçada total de l’arbre superior a 15 metres. 

• Diàmetre normal del tronc superior a 60 cm. 

• Perímetre normal del tronc superior a 240 cm. 

• Amplada de la capçada superior a 10 m. 

b) Característiques morfològiques peculiars (disposició característica de la brancada, fulles 

variejades, deformacions singulars,...) que hagin fet merèixer l’atenció de la població i la 
transmissió oral d’aquestes característiques vinculades a l’exemplar. 

c) Antecedents històrics o culturals singulars: L’element ha format part de fets reals o de 
relats de ficció que perduren en la memòria col·lectiva o històrica. 

d) Pertinença a un grup d’arbres amb una localització singular o que presentin 
col·lectivament alguna característica de les referides a exemplars aïllats. 

S’inclou a l’annex corresponent, els exemplars d’arbres monumentals o d’anomenada a 
Riudarenes que requereixen d’atenció especial.  

Els arbres singulars, obligatòriament s'han de trasplantar o de realitzar plantació de restitució. 

S'ha de mantenir viu en cas d'obres a menys de 4 m distancia del tronc.  En cas de mort com a 
conseqüència de les obres o d’altres actuacions dutes a terme, cal realitzar una plantació de 
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restitució de la mateixa espècie, en el lloc indicat pels serveis tècnics de l'Ajuntament. La 

quantitat d'unitats d'arbres de la plantació de restitució s’ajustarà a la fórmula següent: 

N= X-D 

Essent: 

N = nº d'arbres que s'han de plantar en concepte de restitució.  

X = diàmetre normal de l'arbre singular en centímetres. 

D = diàmetre normal de l'arbre a plantar en concepte de restitució. 

Únicament poden complir aquesta fórmula els exemplars que superen els 130 cm. d'alçada des 
de la superfície del medi de conreu. 

4. Permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments 

La implantació de noves infraestructures lineals al territori (carreteres, ferrocarril, etc), o la 
reforma de les ja existents, que suposin l'aparició d'una barrera física caldrà que tingui en 

compte mesures correctores per assegurar la seva permeabilitat biològica.  Aquestes mesures 
contemplaran específicament solucions permeables quan travessin algun barranc, la xarxa 
hídrica o separin dues àrees d’interès natural. Caldrà utilitzar sistemes per evitar l’accés dels 
animals a la calçada. 

Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries o superfícies 

ocupades pel parc de maquinaria, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes 
espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada pels serveis municipals 
competents. 

Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d'estar adaptades a 
la protecció de la fauna: sempre que sigui possible, la inclinació de les parets de les obres de 
drenatge no superarà els 15º de pendent i tindrà una textura superficial de les parets rugosa, 

formada per escullera.  Quan sigui necessària la construcció de pous de caiguda verticals, 
caldrà tancar I' entrada amb reixes horitzontals de llum inferior a 10 mm. 

Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de ser 
permeables al pas de fauna terrestre.  Aquesta condició comporta que com a mínim, per cada 
25 metres lineals de tanca hi  haurà una obertura al nivell del terra de 25 cm d'alçada i 1 m2 de 

secció. 

5. Control de la introducció d’espècies invasores 

Amb I'objectiu d'evitar nous impactes derivats de l'alliberament d’espècies potencialment 

invasores, queden prohibides les activitats de manteniment i reproducció d’espècies animals 
que siguin considerades de risc respecte a les espècies autòctones. 

6. Plantacions forestals: 

Es prohibeix la plantació d’eucaliptus i d’altres espècies foranes i es fomentarà la progressiva 
transformació de les plantacions d’eucaliptus existents per la vegetació potencial de la zona: 
alzines, alzines sureres, roures o pins. 

Es fomentarà la recuperació de la vegetació de ribera pròpia del municipi en les zones més 
properes a les rieres, que actualment estan ocupades per plantacions de plàtans i pollancres. 
Aquesta recuperació és primordial en els espais delimitats com a boscos de ribera. 

 

Article 206 

Normes relatives a la protecció del paisatge 

1. Creuament de sòl no urbanitzable per línies aèries o soterrades de transport de matèria i/o 
energia. Cas d'haver de creuar-se el sòl no urbanitzable per noves línies aèries o soterrades de 
transport de matèria o energia (línies elèctriques d'alta tensió, oleoductes, gasoductes, línies 
telefòniques, etc), aquestes es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, 

preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que 
menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del territori, i sempre el més 
allunyades possible dels espais inclosos en el sistema d'espais d’interès natural.  El traçat de 
noves línies, l'adequació o el trasllat de les existents requerirà la formulació de Pla Especial 
urbanístic en el que es determina la seva necessitat, les alternatives de traçat amb la 
determinació del de menor impacte i les mesures correctores dels impactes ambientals 

negatius que s'hi puguin produir. A aquest afecte es presentaran estudis alternatius de traçat i 
estudi d'impacte paisatgístic sobre models de representació tridimensional del terreny. 

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

2. Adequació paisatgística de les edificacions 

Per aconseguir una major integració en el paisatge de les edificacions en sòl rural, caldrà 
realitzar un tractament de la vegetació creant una pantalla vegetal que disminueixi el seu 
impacte paisatgístic. Aquesta es realitzarà, preferentment, amb espècies vegetals autòctones.  
Les condicions de I'enjardinament o la restauració vegetal s’especificaran en el projecte de 
construcció, ampliació o reforma que es presenta per I' obtenció de la corresponent llicència. 
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De forma general s'estableix que la tipologia, els materials i els sistemes constructius aparents 

han de ser els propis i coherents amb I' àmbit territorial on I'edificació estigui emplaçada. 

3. Protecció de les feixes tradicionals. 

Amb I'objectiu de preservar la fesomia tradicional dels conreus de secà, no es podrà modificar 
la geometria de les vores i, especialment, eliminar les franges de vegetació herbàcia dels 
marges dels camps en cas que aquests rebin alguna subvenció vinculada a la preservació de 
I'ornitofauna o per a la restauració del paisatge agrícola tradicional. 

 

Article 207 

Normes relatives a la protecció dels sòls i moviments de terra 

1. Queden prohibides les activitats que comportin I'erosió o l'alteració de la textura natural del 
sòl més enllà dels percentatges i condicions establerts en la regulació específica de cada zona 

de sol no urbanitzable. 

2. En cas de realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats del sòl, 
s’haurà de garantir la formació d'un nou sòl natural capaç de mantenir els processos ecològics 
que li són propis. 

3. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o terraplens 

de més de 3 metres d'alçada.  En cas de ser d'escullera, la cara vista de les pedres no podrà 
superar la dimensió de 1 m2, tanmateix, la dimensió de les pedres podrà ser superior sempre i 
quan es cobreixi amb vegetació.  En cas de no utilitzar escullera o mur de pedra seca, sempre 
serà obligatori revegetar la superfície que separa les esplanades conreades. 

 

Article 208 

Altres normes relatives a la protecció mediambiental. 

A més del compliment de les condicions de protecció mediambiental establertes en els articles 
anteriors, caldrà  que es compleixin totes aquelles determinacions establertes en la legislació 
sectorial relativa a: 

 La contaminació lumínica 

 Contaminació atmosfèrica (emissió de fums, pols etc...) 

 Contaminació acústica que siguin d'aplicació en el sòl no urbanitzable. 

CAPITOL VI 

REGULACIÓ GENERAL DELS ELEMENTS BÀSICS DEL TERRITORI  

 

Article 209 

Elements bàsics del territori del sòl no urbanitzable. 

1. Aquest Pla d'Ordenació defineix els elements bàsics del sòl no urbanitzable de Riudarenes 
que configuren la seva fesomia i que esdevenen elements referencials de les actuacions 

permeses en el sòl no urbanitzable, amb la finalitat de garantir la compatibilitat dels usos i la 
idoneïtat de les instal·lacions i construccions amb l'estructura i característiques físiques del 
territori on es localitzen, i d'aconseguir la seva integració en el medi i reduir-ne el seu 
impacte. 

2. Aquests elements bàsics són els següents: 

a) Estructura de la propietat del sòl. 

• Edificacions i elements construïts existents. 

• Xarxa viària rural. 

• Xarxa hidrològica: torrents i rieres. 

• Els camps de conreu i la geometria dels seus marges i feixes. 

• Masses forestals i bosc interior. 

• Elements naturals que configuren la topografia: carenes i turons. 

3. La definició d'aquests elements i les determinacions relatives a les condicions d'implantació 

i limitacions en I'edificació i ús del sòl que comporten, es regulen de forma genèrica i bàsica 
en els articles següents sense perjudici de les determinacions específiques per a cada zona o 
sistema que aquest Pla d’Ordenació estableix. 

 

Article 210 

Estructura de la propietat del sòl 

1. Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l'estructura de la divisió del sòl 
agrícola i forestal en funció de la seva adaptació a I'ús i conreu de les finques. Es prohibeixen 
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en tot cas les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no urbanitzable, d'acord amb allò previst a 

l'art. 47 DL TRLU 1/2005. 

2. La finca mínima segons la legislació sectorial admesa en el sòl no urbanitzable és aquella 
que s'ajusta a les unitats mínimes de conreu o a la unitat mínima de producció forestal, 
establertes a l'annex del Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Decret 
169/1983 de 12 d'abril sobre unitats Mínimes de conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener 
sobre Unitats Mínims Forestals.  Aquestes són les següents: 

 Unitat mínima de conreu en terreny de secà: 3 Ha. 

 Unitat mínima de conreu en terreny de regadiu: 1 Ha. 

 Unitat mínima de producció forestal: 25 Ha. 

5. Podran autoritzar-se segregacions inferiors a la unitat mínima, quan aquestes s'agrupin a 
finques colindants i la superfície resultant de l'agrupació o agregació, així com la superfície 
restant de la finca matriu de la qual s'hagi realitzat la segregació o divisió, resultin iguals o 
superiors a la mínima que en cada cas sigui d'aplicació.  En aquests casos haurà d’acreditar-se 
la inscripció de l'agrupació en el Registre de la Propietat, i la superfície resultant de la finca 

matriu respecte a la qual s'ha realitzat la segregació o divisió. 

6. Quan es produeixi la transmissió d'una finca que no compleixi la condició de finca mínima 
segons les prescripcions d'aquest article, per qualsevol títol, aquella serà inedificable a tots 
els efectes. 

7. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions i agregacions en sòl no 

urbanitzable estan subjectes a prèvia llicència municipal.  Es considerarà infracció urbanística 
greu, el fraccionament del sòl que vulneri les determinacions d'aquest Pla. 

 

Article 211 

Edificacions i elements construïts d’especial interès. 

1. Aquest Pla d'Ordenació defineix en els plànols d’ordenació, aquelles edificacions i elements 

construïts existents en el sòl no urbanitzable que cal conservar, preservar o recuperar, bé per 
estar integrats en el Patrimoni Histórico-Artístic, en qualsevol dels nivells contemplats per la 
legislació vigent, bé pel seu interès arquitectònic tradicional o paisatgístic, que corresponen a 
una estructura correcta de colonització del territori, bé per estar funcionalment vinculat a 
una explotació agrícola o forestal, o bé per complir un paper dotacional suficientment 

important i adequat. 

2. Els criteris per al seu ús i desenvolupament edificatori es defineixen de forma general a la 

Secció cinquena d'aquest Capítol, a més dels específics corresponents a cada zona.  Tot això 
sense perjudici del compliment de les condicions de protecció, que en els casos de tractar-se 
d'edificacions o elements catalogats, es determinin pel planejament especial corresponent i la 
legislació sectorial vigent aplicable en cada cas. 

Respecte aquestes edificacions existents, en sòl no urbanitzable s'admet, amb els requisits 
previstos pel DL TRLU 1/2005, la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals 

existents determinades en aquest Pla que, per raons arquitectòniques o paisatgístiques, calgui 
preservar i recuperar. Aquestes edificacions poden ésser destinades a I'ús d'habitatge familiar, 
I'ús residencial turístic i I'hostaler rural, o a activitats d'educació en el lleure. 

La reconstrucció i la rehabilitació d'aquests elements catalogats del patrimoni arquitectònic 
rural han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original 

prèviament determinats, segons el que preveu el Catàleg.  Si no s'alteren les característiques 
originals de I' edificació, se'n pot admetre la divisió horitzontal segons I'establert a cada zona 
de sòl no urbanitzable, i d'acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 
d'habitabilitat. 

4. Pel que fa les noves construccions en el sòl no urbanitzable, a part de les actuacions 

d’interès públic a què es refereix l'apartat 4 de l’article 47 DL TRLU 1/2005, només es podran 
autoritzar, d'acord amb l'apartat 6 de l’article 47 DL TRLU 1/2005, les noves construccions 
següents: 

a) Les pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en 
general rústica. 

b) Les destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament associades a 
una de les activitats d'explotació assenyalades a l'apartat anterior. 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa 
viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a I'execució, manteniment i funcionament 
de les obres publiques. 

e) Les corresponents a les activitats de turisme rural o de càmping previstes par aquest POUM 
i prèvia la tramitació d'un Pla Especial. 

5. L’autorització de qualsevol actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable ha de 

justificar degudament que I'àmbit on s'hi pretén ubicar l'actuació no està sotmès a un règim 
especial de protecció d'acord amb el que preveu l'apartat 5, de l’article 47 DL TRLU 1/2005. 
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Article 212 

Xarxa viària rural. 

1. Aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal conserva en la seva integritat l’actual xarxa 
de camins rurals i els que estan explícitament reconeguts, en els plànols d'ordenació i que 
formen part del sistema viari. 

2. L'amplada màxima dels camins rurals serà la que es determina en l’aparat de Sistema Viari.  
Els camins rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats. 

3. No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i recorreguts 
paisatgístics, o qualsevol altre tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest Pla, en els 
Plans especials urbanístics que en sòl no urbanitzable poden desenvolupar-lo, en els plans de 
gestió forestals o programes de l'administració d'agricultura, amb I'informe previ corresponent 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

4. El desenvolupament de la xarxa viària rural esmentada als apartats 1 i 3 d'aquest article 
haurà de respectar el sentit general del traçat (origen- destí, directrius de la trama, 
amplada), definit pels corresponents planejaments.  S'admeten petits ajustos del traçat amb 
la finalitat d’adequar-se millor a la topografia, de respectar elements de valor singular 
(patrimoni vegetal, cultural, ... ) de millorar I'impacte en el paisatge i de millorar cruïlles o 

nusos.  Els projectes de sol·licitud de llicència incorporaran I'explicació, argumentació i 
justificació del traçat definitiu, de les seves característiques i de la idoneïtat del seu 
desenvolupament en relació al caràcter de les zones on està situat, així com els usos als que 
van destinats. 

5. L'atorgament de llicència per a l’obertura d'un nou camí rural quan no estigui inclòs en 
alguns dels instruments relacionats a l'apartat 3 d'aquest article, serà competència 

discrecional de l'Ajuntament a la vista de la justificació real de la seva necessitat i 
conveniència i la valoració de les alteracions negatives de I'entorn natural de la zona afectada. 

En aquest supòsit, i per tal que l'Ajuntament pugui pronunciar-se respecte a qualsevol actuació 
que pretengui l’obertura o modificació de traçat d'un camí rural, es requerirà la presentació 
d'un projecte on es defineixi el traçat i característiques d'aquest nou vial, justificant la 

necessitat i conveniència del nou camí o de la modificació proposada, així com també la 
integració del nou traçat en el paisatge, i la no producció d'efectes degradants al medi, o en 
el seu cas, les mesures correctores que els pal·liïn.  En el cas que es tracti de l’obertura d'un 
nou camí en zona forestal, a més d'estar sotmès a les determinacions compreses en aquest 
apartat, haurà de complir allò que regula la normativa forestal i de medi natural en el sentit 
de no superar els 4 m. d'amplada ni superar un pendent del 10%, excepte en el cas de 

situacions singulars degudament justificades. 

En qualsevol cas, l’obertura o modificació d'un camí rural solament podrà autoritzar-se quan 

no hipotequin la xarxa viària rural bàsica prevista per aquest Pla i pel seu futur 
desenvolupament. 

6. En aquells sectors on aquest Pla d'Ordenació preveu per al seu desenvolupament la 
tramitació d'un Pla Especial urbanístic, serà aquest instrument el que definirà exactament la 
jerarquia de la xarxa viària i dels camins rurals del sector que es desenvolupi, així com el 
traçat, amplada i característiques dels camins amb criteris objectius i de servei a les 

explotacions agràries o forestals de l’àmbit de planejament que es desenvolupi, respectant, 
però, la xarxa viària bàsica, que tindrà la condició d’indicativa. 

Així mateix, el Pla Especial urbanístic corresponent haurà de garantir la compatibilització de 
I'ús per al qual es destinen en tant no s'aprovin els Plans Especials corresponents, qualsevol 
actuació relativa a la xarxa viària i camins rurals solament podrà portar-se a terme, sempre i 

quan es respecti la xarxa viària bàsica prevista par aquest Pla i el seu futur desenvolupament.  
Aquestes actuacions requeriran llicència municipal prèvia, la qual tindrà caràcter discrecional.   

En aquests casos les determinacions previstes per aquest Pla d'Ordenació en aquesta matèria, 
tindran caràcter indicatiu. 

 

Article 213 

Xarxa hidrològica: torrents i rieres 

1. La definició de la xarxa hidrològica, el seu règim i condicions d'ús i d'ordenació, vénen 
regulades a la normativa del POUM a l’apartat dedicat al Sistema Hidrològic. Els diferents 
elements que conformen el Sistema Hidrològic es recullen en els plànols d'ordenació. 

2. D'acord amb el que preveu la legislació sectorial en la matèria, no podrà realitzar-se cap 

construcció, instal·lació ni tanca a una distància inferior a 5 metres comptats a partir de la 
llera dels torrents i les rieres. Així sense perjudici del compliment de les determinacions 
especifiques que per a cada zona estableix aquest Pla d'Ordenació en aquest aspecte. 

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

aquesta matèria requerirà la prèvia llicència municipal. 
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Article 214 

Els camps de conreu i la geometria dels seus marges i feixes 

1. Aquest Pla d'Ordenació estableix com a prioritària la conservació i recuperació del paisatge 
agrícola tradicional, caracteritzat per un elevat interès paisatgístic i una important 
biodiversitat.  El Pla procurarà que la mecanització del camp, en aquells espais mes rics 
paisatgísticament, no comporti una alteració substancial de la fesomia dels conreus, de 
manera que la dimensió dels camps i la superfície ocupada per vegetació seminatural dels 

marges es mantingui sensiblement en el conjunt i de forma més particular en aquells espais de 
paisatge més fràgil. 

 

Article 215 

Masses forestals i bosc interior 

1. Les masses forestals consolidades i, especialment, les de bosc interior, es consideren 
elements naturals que cal protegir. 

2. En qualsevol cas, I'objectiu primordial d'aquest Pla en relació a aquestes masses forestals i 
bosc interior, és preservar-les i protegir un patrimoni natural valuós així com salvaguardar les 
funcions ecològiques que duen a terme. 

3. En les àrees forestals, s’admetrà I'explotació forestal si aquesta no compromet la 
persistència de la massa forestal i compleix el que requereix la legislació sectorial vigent.  Per 
al desenvolupament de qualsevol activitat forestal serà necessària llicència municipal, prèvia 
presentació del corresponent Projecte Tècnic, i/o Pla de Gestió Forestal, sense perjudici de 
les competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que aquestes àrees 
compleixin les condicions exigides per a la prevenció d’incendis. 

Es conservarà la vegetació existent al llarg de les rieres i torrents, així com aquells espais 
arbrats al llarg dels camins o vinculats a les edificacions existents.  Excepcionalment i per 
motius de seguretat es podran tallar arbres propers a les instal·lacions agrícoles i als 
habitatges rurals. 

 

Article 216 

Els elements naturals de la topografia.  Carenes i Turons. 

1. Són elements naturals de la topografia, les carenes i turons, els quals configuren el paisatge 
i el perfil muntanyós de I' entorn. 

2. Les construccions, instal·lacions i explotacions agràries s'adaptaran a la topografia natural 
del terreny i no produiran alteracions de més de 3 m., excepte en aquells casos i zones en què 
aquest Pla d'Ordenació defineixi específicament altres límits i condicions.  D'acord amb aquest 

apartat es consideren inedificables, els terrenys del sòl no urbanitzable amb un pendent igual 
o superior al 30%. 

3. Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió 
del paisatge natural i la silueta del perfil muntanyós. Tanmateix les construccions permeses en 
el Sòl No Urbanitzable es situaran en els terrenys menys exposats visualment i en especial es 

prohibiran les construccions sobre els careners del relleu del terreny. 

 

CAPITOL VII 

REGULACIÓ DEL LES ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ 1. ZONA FORESTAL. CLAU 10 

 

Article 217 

Definició 

1. Aquest Pla qualifica com a sòl forestal els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o 
arbustives, de matolls i d'herbes, així com els erms situats en els límits dels boscos que siguin 
necessaris per a la protecció d'aquests, i els erms que per llurs característiques siguin 

adequats per a la forestació o la reforestació. Es considera zona forestal aquell espai del sòl 
no urbanitzable grafiat en el plànol del sòl no urbanitzable. 
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Article 218 

Usos permesos 

1. A la zona forestal són permesos els usos següents: 

 Forestal 

 Agrícola preexistent 

 Ramaderia extensiva 

 Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a l'activitat agrícola i 
forestal 

 Usos d'interès públic, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 47 del DL TRLU 1/2005, excepte la 
instal·lació de línies elèctriques aèries, antenes de telecomunicacions, gasoductes o altres 
instal·lacions de serveis. 

 Educació ambiental 

 Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall  

 Habitatge familiar en masies existents 

 Residència casa de pagès 

2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives i l'acumulació de runes a la 
zona forestal. 

 

Article 219 

Condicions especifiques 

1. Amb caràcter general, es protegirà l'estat actual de la Zona forestal davant les possibles 
transformacions per l'home (urbanització, desforestacions, introducció de vegetació 
al·lòctona, degradació dels ecosistemes existents, etc.). 

2. A les construccions existents és possible la seva utilització com a turisme-rural i casa de 
colònies, sempre i quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin desenvolupar 
aquestes activitats, a més d'obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar 

prèviament un projecte on s'analitzi l'impacte social i ambiental de la seva implantació. En el 
cas que s'hagi d'ampliar la superfície de la masia existent es podrà arribar fins a un sostre 

màxim de 250 m2 construïts. En el cas que sigui necessari un sostre superior es tramitarà un 

Pla especial. 

3. L'aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora. En finques superiors a 25 ha. els aprofitaments 
forestals s'han de portar a terme necessàriament en el marc d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) i, en finques inferiors, d'un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF) aprovats. 
Tots els aprofitaments s'hauran de redactar d'acord amb els següents criteris: 

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

 Les restes dels aprofitaments forestals s'hauran de triturar o retirar, per evitar 
l'acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d'incendi forestal. 

 L'Ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la regulació específica de la gestió i ús 
del sòl forestal, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la massa boscosa en les 
millors condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible. 

 El bosc de suros serà considerat d'estricta protecció. Únicament podrà explotar-se per als 
usos tradicionals de producció surera, segons el que estableix l'Ordre de l’1 de maig de 

1988, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de regulació de l'obtenció del 
suro i del pelagrí i de la millora de les sureres; prohibint-se la seva substitució per altres 
espècies. 

4. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en 
masies tradicionals existents, i requeriran d'un acord municipal favorable quant al seu interès 
públic, en forma d'inclusió de la masia al Catàleg del patrimoni històric de Riudarenes. 

5. No està permesa cap edificació de nova planta, llevat de les construccions relacionades 
amb l'activitat agrícola, ramadera i forestal i, l'ampliació d'habitatges existents. 

6. D'acord amb la normativa vigent, es podran crear àrees forestals recreatives i rutes 
excursionistes adreçades a un ús públic lleuger, sense consolidar-se com a grans centres de 
serveis turístics, i situant-se en llocs on no comportin riscos d'incendis, ni riscos per a les 
persones en cas d’incendi. 

7. La regulació i gestió de l'activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 

l'administració competent, sense perjudici d'aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per 
la legislació forestal vigent. 

8. Sens perjudici d'altres actuacions que obtinguin les corresponents autoritzacions, les 
actuacions forestals queden limitades a operacions de sanejament i millora forestal que 
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reforcin els arbres i els arbustos planifolis (alzines i sureres) enfront dels pins i dels arbustos 

heliòfils propis de la pineda (brucs, estepes, argelagues i gatoses). 

9. Amb caràcter general, s'autoritza la tala d'arbres per assolir les mesures necessàries en la 
prevenció i lluita contra incendis forestals, especialment en un radi de 25 m. al voltant de les 
edificacions i per a la estructuració, si s'escau, de tallafocs. 

10. De manera puntual es permetrà l'obertura d'espais de pastures seminaturals enmig del 
bosc, que no es podran conrear en cap cas, d'un màxim de 2 ha. de superfície en terrenys amb 

un pendent inferior al 5%, sempre que no hi hagi cap altre espai obert en un radi de 500 rn. 

11. Per a les edificacions que, en aplicació d'allò que estableix l'article 47 del DL TRLU 1/2005, 
es declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla especial que 
contempli: 

 La detecció i correcció de l'impacte ambiental. 

 Els efectes territorials i paisatgístics de la seva implantació. 

 Les servituds de sòl no edificable, a efectes d’evitar la formació d’un nucli de població. 

 Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

12. En la zona forestal solament es permeten tanques en els casos següents: 

 Per delimitar finques amb activitat ramadera o agrícola caldrà utilitzar sempre tanques 
permeables, 

 Les tanques no permeables solament es podran utilitzar per delimitar edificis i 
instal·lacions (no finques) directament vinculats a l'activitat forestal, ramadera o agrícola. 

13. L'obertura de vies d'escalada o "vies ferrata" requerirà de la corresponent llicència 
municipal. Per a l'atorgament de la llicència es tindrà en consideració la presència, a la zona 
afectada, d'espècies vegetals i/o animals d'interès. 

14. Sens perjudici del que estableix la legislació forestal vigent, per les estassades del 
sotabosc s'evitarà l'eliminació de les espècies no piròfites, així com també arrancar les 
rabasses o altres tipus d'arrels en vessants amb pendents significatives. Per destriar les 
espècies piròfites de les no piròfites s'estarà a allò que disposa l'article 2 del Decret 26811996, 
de 23 de juliol, 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 la prevenció d'incendis 
forestals i la seguretat de les instal·lacions. 

 

SECCIÓ 2. ZONA AGRÍCOLA. CLAU 9 

 

Article 220 

Definició 

Aquest Pla qualifica com a zona agrícola aquells sòls que tenen un especial valor agrícola, ja 
estiguin conreats o no. 

Article 221 

Usos permesos 

1. A la zona agrícola es permeten els usos següents:  

 Forestal 

 Agrícola en totes les seves varietats 

 Ramaderia extensiva 

 Habitatge familiar en les masies existents 

 Magatzems i instal·lacions agrícoles i forestals estrictament vinculats a la primera 
transformació dels materials, quan la naturalesa de l'activitat n'exigeixi l'emplaçament en 
medi rural 

 Usos d'interès públic, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 47 del DL 1/2005  TR de la Llei 
d'urbanisme.  

 Educació ambiental 

 Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall 

 Residència casa de pagès 

 Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de 
les obres públiques 

2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives i l'acumulació de runes a la 
zona agrícola. 
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Article 222 

Condicions específiques 

1. Com a criteri general, s'evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel què 
fa als cultius com a les zones forestals. 

2. Els boscos i retalls forestals, les àrees de vegetació seminatural i d'altres semblants 
existents a la zona s'hauran de mantenir sense canviar d'ús. Això sense perjudici de 
l'aprofitament forestal que s'hi pugui fer. 

3. La regulació i gestió de l'activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de 
l'administració competent, sens perjudici d'aquelles activitats que requereixin llicència 
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per 
la legislació forestal vigent. 

4. Queden prohibides les plantacions d'espècies exòtiques com l'eucaliptus, robinies, plataners 

i pollancres diferents a l'autòcton (Populus nigra) que puguin alterar l'equilibri ecològic o 
l'entitat de la vegetació autòctona. 

5. A les masies existents és possible la seva utilització per a turisme-rural i casa de colònies, 
sempre i quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin desenvolupar aquestes 
activitats, a més d'obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar prèviament un 

projecte on s'analitzi l'impacte social i ambiental de la seva implantació. En el cas que s'hagi 
d'ampliar la superfície de la masia existent, es podrà arribar fins a un sostre màxim de 250 m2 
construïts. En el cas que sigui necessari un sostre superior als 250 m2 es tramitarà un Pla 
especial. 

6. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en 
masies tradicionals existents, i requeriran d'un acord municipal favorable en quant al seu 

interès públic, en forma d'inclusió de la masia al Catàleg del patrimoni històric. 

7. Les àrees de lleure existents o que es puguin crear en aquesta zona s'adreçaran 
principalment a un ús públic lleuger, i no es concebran com a grans centres de serveis 
turístics. 

8. En la zona agrícola solament es permeten tanques en els casos següents: 

 Per delimitar finques amb activitat ramadera o agrícola caldrà utilitzar sempre tanques 
permeables. 

 Les tanques no permeables solament es podran utilitzar per delimitar edificis i 
instal·lacions (no finques) directament vinculats a l'activitat forestal, ramadera o agrícola. 

9. No és permesa l'obertura de nous camins o carreteres. L'obertura de nous senders, i la 

instal·lació de línies elèctriques o antenes de telecomunicacions, s'haurà de justificar en la 
corresponent avaluació d'impacte ambiental. 

10. Es podran realitzar activitats de conreu en totes les seves varietats, inclosos els 
hivernacles, sempre i quan s'ajustin a les previsions d'aquest POUM. 

11. Queda prohibida l'eliminació dels marges herbacis i arbustius dels camps de conreus 
existents. Als camps i al seu voltant es potenciarà el manteniment, la millora i la creació de 

marges vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia autòctona, així com la creació de 
franges lliures de l'ús d'herbicides en una amplada de 5 m. al perímetre exterior dels cultius. 

12. Per a les edificacions que, en aplicació d'allò que estableix l'article 47 del DL TRLU 1/2005, 
es declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla especial que 
contempli: 

 La detecció i correcció de l'impacte ambiental. 

 Els efectes territorials i paisatgístics de la seva implantació. 

 Les servituds de sòl no edificable, a efectes d'evitar la formació d'un nucli de població. 

 Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

 

SECCIÓ 3. ZONA DE PROTECCIÓ NATURAL I PAISATGÍSTICA 

 

Article 223 

Definició 

1.  Aquest Pla qualifica com a zona de protecció natural i paisatgística aquells sòls que, per les 
seves característiques naturals, geològiques, paisatgístiques o ambientals, han de ser objecte 

d'una especial protecció, de forma que s'impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-les 
transformant les seves condicions actuals. 

2. Aquests terrenys estan inclosos en la delimitació del PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre 
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Article 224 

Usos permesos 

2. Als espais PEIN es permeten els usos que estableixi el corresponent Pla Especial  de 
protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma i els 
Turons de Maçanet.  

 

SECCIÓ 4. ZONES D’ESPECIAL INTERÉS ECOLÒGIC  

 

Article 225 

Definició 

1.  Aquest Pla qualifica com a zones d’especial interès ecològic aquells sòls que, per les seves 
característiques naturals, geològiques, paisatgístiques o ambientals, han de ser objecte d'una 

especial protecció, de forma que s'impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-les 
transformant les seves condicions actuals. Es tracta generalment de formacions naturals 
fàcilment vulnerables o que requereixen unes condicions específiques per mantenir o assolir la 
seva plenitud. 

2. Dins d'aquesta zona d’especial interès ecològic, i sempre que no es contradigui amb les 

normes específiques que la regulen, serà d'aplicació la normativa corresponent cada zona i 
sistema on es delimita de forma complementària. 

3. En aquesta zona es diferencien les següents subzones: 

 Boscos de ribera 

 Zones humides 

 Zones agrícoles dins àmbit forestal 

 

Article 226 

Condicions generals  

1. En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus de murs i tanques no permeables. 

2. Aquest sòl podrà computar als efectes de càlcul de la unitat mínima de conreu obligat, 

situant la possible edificació fora d'aquest sòl si el conjunt de la finca té altres qualificacions. 

3. En consideració dels valors especials d'aquests terrenys i de les seves característiques 
morfològiques, no s'hi admeten les noves edificacions ni infraestructures d'utilitat pública i 
interès social. Tampoc les activitats extractives i l'acumulació transitòria o permanent de 
terres o runes. 

4. La massa boscosa serà considerada d'estricta protecció, prohibint-se la tala d'arbres, els 

moviments de terres i els canvis de relleu o morfologia del terreny, a no ser que siguin 
actuacions contemplades en un pla de prevenció d'incendis forestals aprovat, en un pla tècnic 
de gestió i millora forestal o en un pla simple de gestió forestal. 

 

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A CADA SUBCLAU 

BOSCOS DE RIBERA 

 

Article 227 

Definició 

1. Comprèn el bosc de ribera adjacent a recs i rieres. Es tracta d’àrees on s’hi desenvolupen o 

poden desenvolupar diferents hàbitats inclosos a la directiva 92/43/CE: la verneda (bosc de 
ribera típic de terra baixa), el sargar ( bosc de salzes del mig de la llera fluvial), entre 
d’altres. Són hàbitats lligats als cursos fluvials i a la humitat edàfica que els acompanya. La 
seva conservació és essencial ja que en depenen un gran nombre d’espècies vegetals i animals. 
Cal realçar també la seva important funció de corredors ecològics, pel que és necessari 
assegurar el seu caràcter de continuïtat. 

2. Aquestes formacions destaquen pel seu valor ecològic, però també pel seu valor paisatgístic 
i social, ja que són espais de gran bellesa. La seva continuïtat al llarg de les fondalades, els 
canvis estacionals de color i la vegetació de grans dimensions, accentua i estructura la 
identitat del territori. 
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Article 228 

Usos permesos 

Es permet l’ús forestal 

 

Article 229 

Condicions específiques 

1. Les àrees amb bosc de ribera es protegiran i només es podrà procedir al seu aprofitament i 

tala per tal d’aclarir. Els propietaris resten obligats de tornar a poblar amb les espècies 
autòctones preexistents. 

2. En els àmbits delimitats com a boscos de ribera es fomentarà la recuperació de la vegetació 
de ribera pròpia, sobretot en les zones on actualment hi ha plantacions de plàtans i 
pollancres. 

ZONES HUMIDES 

 

Article 230 

Definició 

1.Són les basses i les zones susceptibles d’inundació temporal presents al municipi. A 

Riudarenes es poden trobar un seguit de basses de caire artificial o natural que són un hàbitat 
destacable per a les tortugues d’estany (Emys orbicularis) i per d’altres amfibis i rèptils. 
D’altra banda també s’inclouen en aquest apartat zones susceptibles d’inundació temporal on 
s’hi desenvolupen comunitats representatives de la comarca de la Selva i de les que en queden 
pocs espais.  

2.Aquesta zona presenta els subapartats: 

 Basses puntuals. Es tracta de basses puntuals de dimensions reduïdes on s’ha detectat 
presència d’Emys orbicularis, espècie inclosa en els annexos II i IV de la Directiva 92/43 CE 
d’Hàbitats.  

 Zona de la Camparra: Inclou una zona humida 

Franja tampó al voltant de la zona de la Camparra per tal de conservar i mantenir els 

connectors d’aquest hàbitat . 

Article 231 

Usos permesos 

1.- Els usos permesos en les basses puntuals són l’agrícola, sempre que no puguin perjudicar 
els seus valors com a zona humida 

2.- A la zona de la Camparra, als terrenys qualificats com a zona humida s’impedeix qualsevol 
actuació que pugui perjudicar els seus valors naturals i ecològics i no s’admeten altres usos 
dels que assegurin la protecció d’aquests valors.  

3.- A la franja tampó s’hi permet l’ús agrícola, forestal, com també l’habitatge 
monoresidencial en les masies preexistents, sempre que no puguin perjudicar els valors 
naturals i ecològics de la zona i garanteixin la funció de connector d’aquests espais. 

 

Article 232 

Condicions específiques 

1. A les zones humides cal dur a terme una gestió acurada per tal de mantenir la biodiversitat 
de la zona, establint, en els llocs que sigui possible una zona tampó al voltant de la zona 
humida. 

2. Recuperació dels hàbitats potencials a l’entorn de les zones humides com ara prats de dall i 

freixeneda de terra baixa. 

 

Article 233 

Creació del parc de natura 

Es vetllarà  per a crear un parc de natura a la zona de la Camparra, com a zona de recreació 
activa i passiva i com a zona tampó entre el nucli urbà, el TGV i el sector industrial.  

ZONES AGRÍCOLES DINS ÀMBIT FORESTAL  
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Article 234 

Definició 

Són espais agrícoles entre masses forestals que tenen un destacat valor ecològic, ja que fan 
possible l’existència de moltes espècies que utilitzen aquests espais com a font d’aliment i el 
bosc com a refugi. La conservació d’aquests espais incrementa la biodiversitat del municipi. 
Cal realçar també la seva funció de connector ecològic. D’altra banda, el mosaic agroforestal, 
enriqueix el paisatge de la zona, trencant la monotonia del paisatge forestal. 

 

Article 235 

Usos permesos  

En aquesta zona es permeten els mateixos usos que en la zona agrícola a excepció de l’ús 
d’hivernacles i construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i 

funcionament de les obres públiques. 

 

Article 236 

Condicions específiques 

1. Les masies existents podran ampliar-se si la superfície de la finca és superior a les 5 ha. o a 

la unitat mínima forestal, segons la seva ubicació, i si s'ajusten a les determinacions del 
present POUM. 

2. En les masies existents és possible la seva utilització per a turisme-rural i casa de colònies, 
sempre i quan no desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin produir aquestes activitats, 
a més d'obtenir les corresponents autoritzacions, caldrà presentar prèviament un projecte on 
s'analitzi l'impacte social i ambiental de la seva implantació. En el cas que s'hagi d'ampliar la 

superfície de la masia existent es podrà arribar fins a un sostre màxim de 250 m2 construïts. En 
el cas que sigui necessari un sostre superior als 350 m2 es tramitarà un Pla especial. 

3. Als camps i als seus voltants, es potenciarà el manteniment, la millora i la creació de 
marges vegetals, quedant prohibida l’eliminació de marges existents. 
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3. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

3.1 Justificació de la necessitat del PERUSNU (article 92.2 del 
Reglament de la llei d’Urbanisme) 

L’Ajuntament ha subscrit amb la Diputació de Girona el seu conveni de redacció de l’Agenda 
21 Local, conveni que inclou el compromís de redacció del PERUSNU. L’elaboració d’aquest 
document, doncs, és un requeriment en el compliment del conveni.  

Els processos d’ocupació del sòl i creixement urbanístic i d’infraestructures a la plana de la 
Selva i les transformacions d’usos del sòl recomanen disposar d’instruments que complementin 
i reforcin els planejaments generals, i que això es faci en un marc de reflexió supramunicipal, 

com faran els PERUSNUS a cada municipi.  

Els aspectes de paisatge i de connectivitat ecològica sovint no queden suficientment introduïts 
en els planejaments municipals. Considerar paisatge i connectivitat són perspectives força 
noves que no apareixen en els planejaments antics. No és el cas de Riudarenes, que els té en 
compte, però el PERUSNU els reforça. Per tant, malgrat que el POUM ja estableix un bon 

anàlisi ambiental i una correcta classificació del sòl no urbanitzable, cal reforçar l’ordenació i 
la preservació del paisatge com a garant de la connectivitat ecològica. 

En darrer lloc, cal recordar que, en els darrers anys, han aparegut diferents iniciatives 
europees i legislatives a favor del paisatge i la connectivitat ecològica: 

a) Aprovació del Conveni Europeu del Paisatge (2000): “el paisatge és una àrea, tal com la 
percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció dinàmica de 
factors naturals i/o culturals”. 

b) Redacció i aprovació pel Parlament de Catalunya el juny de 2005 de la Llei de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge on s’esmenta: “els poders públics, en l’àmbit competencial 
respectiu, han d’integrar, per mitjà dels diferents plans i programes i d’altres actuacions, 
la consideració del paisatge en les polítiques d’ordenació territorial urbanística”. 

c) Creació de l’Observatori del paisatge que te entre d’altres tasques la de promoure la 
redacció dels Catàlegs de Paisatge que s’han d’incorporar als plans territorials.  

d) Decret 343/2006 de 19 de setembre pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge. En aquest decret es detallen, entre d’altres, com han de 
ser els Catàlegs de Paisatge, les Cartes de Paisatge i els Estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

e) Cal afegir les directrius del  Text refós i el Reglament de la Llei d’urbanisme que 

assenyalen que el planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 
espacial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis. 

f) Igualment, la connectivitat ecològica té una major consideració en el planejament 

territorial i urbanístic, quan fa pocs anys era un concepte molt aliè a la documentació i als 
treballs urbanístics. En aquest sentit indiquem que: 

- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques està treballant en un Pla 
Territorial Sectorial de connectors. 

- El Departament de Medi Ambient i Habitatge està també elaborant un pla de 
connectors. 

- Els estudis dels espais lliures que s’elaboren per a la redacció dels Plans Territorials 
Parcials, Plans Directors Territorials i Plans Directors Urbanístics, estan introduint el 
concepte de connectivitat ecològica en la seva documentació. 

- Per encàrrec del Consell Comarcal de la Selva, en el marc de l'elaboració de l'Agenda 
21 Comarcal, s'ha redactat l'"Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la 
Selva" (2007), que es constitueix en un referent clar en aquest àmbit territorial.   

g) La tardor de 2006 es donen a conèixer per part del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge les "Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya". Aquest 
document esdevé una referència per a les opcions i propostes sobre el territori i aporta un 
conjunt de propostes de caràcter sectorial. En l'apartat dedicat a l'urbanisme, la directriu 
41 fa referència al desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic 
municipal. Les indicacions que hi dóna són d'interès tant si el PERUSNU es constitueix com 
un document de desenvolupament del planejament municipal com si no s'hi constitueix; en 

concret diu que l'administració local tindrà en compte la possibilitat d’utilitzar plans 
especials per a la protecció d’aquells sectors del sòl no urbanitzable de més valor per a la 
biodiversitat i d’importància per al manteniment de la connectivitat ecològica. 

 

3.2 Àmbit  del PERUSNU  

L’àmbit del PERUSNU del municipi de Riudarenes és tot el sòl no urbanitzable del municipi de 

establert pel POUM (plànol I.3). 
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3.3 Objectius del PERUSNU 

Aquest Pla no desenvolupa determinacions del planejament general i estableix els següents 

objectius: 

1.Delimitar les subunitats de paisatge del sòl no urbanitzable del terme municipal. 

2. Ordenar la totalitat dels paisatges i els espais rellevants per a la connectivitat ecològica. 

3. Plantejar les dinàmiques que afectaran l’evolució dels paisatges i de la connectivitat 
ecològica des d’una òptica supramunicipal i en el marc de la plana de la Selva. 

4. Adaptar la regulació del sòl no urbanitzable del municipi a la legislació de paisatge vigent. 

5. Establir les restriccions d’ús (Art. 67.2 DL 1/2005) necessàries per la protecció del paisatge i 
la connectivitat ecològica. 

6. Establir les directrius i recomanacions d’integració paisatgística per a les masies, cases 
rurals i construccions auxiliars ubicades en el sòl no urbanitzable. 

7. Identificar les millors visuals paisatgístiques que ofereix el municipi. 
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Els continguts d’aquest apartat, així com els plànols d’informació, provenen de la Memòria 

descriptiva del PALS del municipi i de l’Estudi de connectivitat que s’han elaborat en el marc 
de l’Agenda 21, de la qual forma part també aquest Pla especial, complementats amb l’estudi 
Els paisatges de la plana de la Selva redactat específicament com a treball de base del 
PERUSNU i que s’adjunta com annex. 

 

4.1 Encaix territorial 

El municipi de Riudarenes està situat al cor de la plana de la Selva (plànol I.1), entre els 
municipis de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners 
i Sils. Riudarenes i els nuclis dels dos darrers municipis se situen sobre la carretera C-63 que es 
converteix en un eix vertebrador dels nuclis de la plana.  

Des del punt de vista físic s’estableix una clara dicotomia entre la plana i la muntanya. La línia 

que separa aquestes dues unitats és la riera de Santa Coloma. El sector oest del municipi és el 
més muntanyós i presenta com indrets més elevats el Far (587 m) i el puig Argimon (477 m). 
En aquesta zona predomina totalment el paisatge forestal. En canvi, el sector est és més 
planer i té com elements estructuradors els cursos fluvials. Es tracta d’un conjunt d’eixos 
fluvials que circulen de forma paral·lela. El més important és la riera de Santa Coloma i, en 
segon lloc, el riu Esplet; entremig de tots dos apareixen un conjunt de recs, com el rec del 

Molí o els recs de Vallmadrals. El paisatge de la plana, si excloem les zones urbanitzades, és 
un mosaic de conreus de secà, de regadiu i de plantacions de pollancres i plàtans. 

A part del nucli urbà de Riudarenes existeixen diversos barris perifèrics situats al marge 
esquerre de la riera de Santa Coloma i dos nuclis situats a la zona de muntanya: L’Esparra i la 
urbanització residencial de Can Fornaca. També cal assenyalar que existeix un nombre 

important de masies disseminades pel terme municipal, entre les quals s’ha generat una 
important xarxa de camins. 

 

Fotografia 4.1  Paisatge de la vall del torrent de Vilarràs. Autor: Josep Gordi 

 

4.2 El planejament vigent 

Riudarenes té en tramitació i pendent d’aprovació definitiva el POUM que substituirà les 
Normes Subsidiàries que van ser aprovades el 1984. 

El nou POUM té com a grans objectius fer un planejament sostenible i concentrar l’edificació i 
els serveis. En aquest sentit el creixement residencial ve acotat per la situació de les 
infraestructures hidràuliques. El POUM efectua una anàlisi aprofundida dels sistemes naturals 

del municipi, i en el cas de la xarxa de drenatge inclou l’anàlisi del punt de vista hidràulic. 
Proposa diferents nivells de protecció per preservar els elements del patrimoni natural més 
interessants. Respecte al sòl no urbanitzable fa una anàlisi exhaustiva de les edificacions, 
definint-ne les característiques i els seus usos presents i futurs, i esmenta la necessitat de 
protegir els espais de cultiu existent ja que són un element de gran importància en el 

paisatge. 

El nou POUM es diferencia de les NNSS per una major protecció i identificació de les 
característiques dels sectors inclosos dins del SNU (plànols I.3 i I.4). En aquest sentit, a banda 
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CODI NNSS CODI POUM SUP. NNSS SUP. POUM DIFERÈNCIA % DIF
S. URBÀ CONSOLIDAT NUCLI URBÀ NUCLI URBÀ 432.821,67 432.821,67 0,00

CAN PRUNA CAN PRUNA 167.177,63 167.177,63 0,00
CAN FORNACA CAN FORNACA 2.364.822,71 2.364.822,71 0,00
L'ESPARRA L'ESPARRA 17.151,85 17.151,85 0,00

S. URBÀ NO CONSOLIDAT PAU 1 CAN FORNACA 93.337,99 93.337,99
PAU 2 CAN CAMPÀ 58.583,44 58.583,44
PMU 1 7.894,44 7.894,44
PMU 2 10.416,74 10.416,74

TOTAL SU 2.981.973,86 3.152.206,47 170.232,61 5,71
S. URBANITZABLE SECTOR 1B CAN CAMPÀ 58.583,44 -58.583,44

 SUD 1 NUCLI URBÀ 1 66.809,88 66.809,88
SUD 2 NUCLI URBÀ 2 145.186,06 145.186,06

SUD CAN BRANQUEDA SUD 3 CAN BRANQUEDA 21.524,44 21.524,44 0,00
SUD 4 CONNEXIÓ AV. SEGADORS 43.935,58 43.935,58
SUD 5 CAN GONAC 79.541,30 79.541,30

SECTOR 2 CAN MALETA SUD 6.1 CAN MALETA 17.685,00 9.477,27 -8.207,73
SECTOR 3 SUD 6.2 CAN MALETA 93.550,00 33.099,38 -60.450,62
SECTOR 4 SUD 7 CAN PRUNA 40.892,00 250.949,21 210.057,21

SUD 8 LES MALLORQUINES 29.073,37 29.073,37
SECTOR 7 SUD 9 OAK-SEMURSA 244.693,00 157.766,00 -86.927,00

TOTAL SUD 476.927,88 837.362,49 360.434,61 75,57
TOTAL SU + SUD 3.458.901,74 3.989.568,96 530.667,22 15,34
TOTAL SNU 44.152.374,49 43.621.707,27 -530.667,22 -1,20
TOTAL TERME 47.611.276,23 47.611.276,23 47.611.276,23

de les tres zonificacions principals, corresponents a sòl agrícola, sòl forestal i sòl amb 

protecció natural i paisatgística, crea una nova categoria, la de zona amb especial interès 
ecològic, amb tres grups: boscos de ribera, zones humides i zones agrícoles dins àmbit 
forestal. Aquests tres grups de protecció addicional es superposen sobre les tres zones 
principals. Dins de la categoria de zones humides identifica la zona anomenada La Camparra - 
un espai semi-fluvial amb presència de basses naturals- com a parc de natura, establint-hi una 
zona central amb màxima protecció i una franja perimetral de coixí. 

 

Fotografia 4.2 Basses de La Camparra. Autor: Fundació Emys 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Comparativa del règim del sòl a les dues figures de planejament: NN.SS i POUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU: sòl urbà; SUD: sòl urbanitzable delimitat; SNU: sòl no urbanitzable 

Font: POUM Riudarenes. 
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4.3 La dinàmica del paisatge 

El municipi de Riudarenes se situa al bell mig de la plana de la Selva, tot i  que una part 

important del seu terme municipal s’estén per diferents serres que són l’avantsala de les 
Guilleries. Algunes de les transformacions ambientals més importants que experimentarà el 
terme municipal de Riudarenes són les derivades de la construcció d’infraestructures de 
transport. Actualment ja es troba en construcció la línia de tren d’alta velocitat, i estan 
previstes la construcció de la variant de la C-63 i, molt possiblement, la línia elèctrica de molt 

alta tensió (MAT). 

Dins dels paisatges de la plana de la Selva (Plànol I.5) al terme municipal de Riudarenes hi 
trobem clarament representats els paisatges forestals de la muntanya i els paisatges agraris de 
la plana. 

4.3.1 Les subunitats de paisatge 

Dins del terme municipal s’identifiquen tres subunitats de paisatge (Plànol I.6). En primer lloc, 
els paisatges fluvials, que són de gran importància territorial ja que estructuren el territori. A 
Riudarenes podem diferenciar els paisatges fluvials de les rieres i rius i els paisatges 
inundables. En segon lloc, trobem els paisatges agraris de la plana de la Selva on es barregen 
conreus, vivers i plantacions d’arbres. En tercer lloc, apareixen els paisatges forestals de les 

Guilleries que són els que ocupen una major extensió i dins dels quals es localitzen petites i 
allargades faixes de conreus lligades a les valls que s’endinsen en les serres, com són els casos 
del torrent de Vilarràs o la riera de l’Esparra. 

4.3.2 Elements que configuren el paisatge 

A la plana els elements que configuren el paisatge són els cursos fluvials i els conreus. En canvi 
a la muntanya el paisatge és eminentment forestal i, per tant, els boscos i les plantacions 
forestals són els elements predominants. A continuació s’indiquen les principals 
característiques dels diferents elements que configuren els paisatges de la muntanya i la 
plana. 

 

 

Taula 2, Superfície ocupada per cada gran unitat d’hàbitat al municipi i percentatge que 

representa respecte al total del municipi (any 2004). 

HÀBITAT SUPERFÍCIE % 

Sureda sovint amb pins 1747,35 36,66 

Plantacions de caducifolis 558,609 11,72 

Sureda sovint amb pins 1747,35 36,66 

Plantacions de caducifolis 558,609 11,72 

Plantacions d'eucaliptus 432,813 9,08 

Conreus herbacis extensius de secà 420,985 8,83 

Estepes i brolles silicícoles 324,749 6,81 

Rouredes de roure martinenc sovint amb pins i alzines 294,195 6,17 

Àrees urbanes i industrials 221,197 4,64 

Conreus herbacis extensius de reg 153,392 3,22 

Pinedes de pinastre 121,283 2,54 

Vivers de plantes llenyoses 101,978 2,14 

Vegetació de ribera 94,157 1,98 

Pinedes de pi pinyer 83,362 1,75 

Fruiterars 52,992 1,11 

Alzinars sovint amb pins o roures 52,503 1,10 

Castanyedes 49,197 1,03 

Plantacions de coníferes 15,513 0,33 
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HÀBITAT SUPERFÍCIE % 

Pedreres, explotacions d'àrids i runes 12,797 0,27 

Rouredes de roure sessiliflor 11,781 0,25 

Prats de dall 7,401 0,16 

Conreus abandonats 6,039 0,13 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’hàbitats de Catalunya. DMAH 

 

 

Fotografia 4.3 Panoràmica de la riera de l’Esparra des del santuari de la Mare de Déu 
d’Argimon. Autor: Josep Gordi 

 

Pel que fa al paisatge forestal de muntanya (plànol I.8 i I.9), i en relació als boscos, la massa 
forestal més important és la sureda, ja que ocupa el 37% de la superfície del terme municipal. 

Cal precisar que en moltes ocasions el suro es troba barrejat amb alzines i pi pinyoner, 

formació que és producte de l’abandonament silvícola d’una bona part de les suredes. Els 

alzinars i les rouredes de roure martinenc només apareixen a les fondalades ombrívoles i 
representen un 7,27 del municipi. Cal assenyalar que a la capçalera del barranc de Can 
Colomer hi creix un fragment de roureda de roure de fulla gran. També trobem petits 
fragments de castanyedes a la capçalera del torrent de Vilarràs, al sot de la Pedrosa i a 
l’obaga de la mare de Déu de l’Argimon. 

Les pinedes de pi pinyer corresponen a brolles que tenen un estrat arbori de pins o bé 

provenen de la degradació de l’alzinar. Això fa que a les zones més degradades (per incendis, 
tala, pastura, sòl esquelètic, etc.) aquestes pinedes tinguin un sotabosc dominat per brucs i 
estepes, mentre que a les zones mitjanament degradades o en recuperació aparegui un 
sotabosc propi de l’alzinar malgrat que a l’estrat arbori hi dominin els pins (en algun cas 
apareix un segon estrat arbori sota els pins format per alzines). A Riudarenes apareixen 

pinedes de pi pinyoner entre els camps de can Baulons, al bac de Montmal i al nord-est del 
municipi (a l’est del riu d’Esplet). 

Pel que fa a les pinedes de pinastre, igual que les pinedes de pi pinyer, cal buscar-ne l’origen 
en la degradació de l’alzinar o en repoblacions forestals. En el primer cas, les pinedes tenen 
un sotabosc format per brolles acidòfiles d’estepes i brucs o, més rarament, d’alzinar, i 

n’apareixen cap al sud del turó de cal Nyerro, obaga de la serra de Clarà i a l’oest de les 
roques de l’Arrupit. En el segon cas, es tracta de plantacions de pi pinastre sense sotabosc, 
que es troben al nord-oest de les roques de l’Arrupit. 

La vegetació de ribera està força degradada i transformada en plantacions de caducifolis, 
malgrat tot, encara resten algunes zones on és abundant. La verneda seria la vegetació 
potencial de la majoria dels cursos d’aigua amb cert cabal; bo i això, actualment només en 

resten fragments importants a la riera de l’Esparra i a la sèquia de Sils. Les zones on la 
verneda ha estat degradada o en les zones sotmeses a corrents forts apareix la salzeda de 
salze blanc, mentre que les zones més planeres, sovint fent de segona línia de vegetació, 
apareix l’albereda amb vinca. Trobem mostres d’aquesta comunitat al llarg de la riera de 
Santa Coloma.   

 

 

 

 

 

 



4. Memòria descriptiva 

Agendes 21 Locals de Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Sta. Coloma de Farners, Sils, Vidreres i Vilobí d’Onyar. Minuartia. 2007 
35 

 

Fotografia 4.4 La riera de Santa Coloma. Autor: Josep Gordi 

 

Les plantacions tenen un paper molt important en el paisatge  del municipi ja que ocupen més 
d’un 21% de la superfície del terme municipal, malgrat que algunes estan en procés d’abandó. 
Existeixen plantacions de caducifolis, d’eucaliptus i de coníferes, i les dues primeres són les 
més importants. Les plantacions de caducifolis, de plàtans i pollancres, es troben 
disseminades al llarg de les planes fluvials més importants, especialment de la riera de Santa 

Coloma, del riu d’Esplet, dels recs de Vallmadrals, de la riera de l’Esparra i del torrent de 
Vilarràs. Les plantacions d’eucaliptus apareixen en diferents punts del municipi, especialment 
a la zona més muntanyosa, però les masses més extenses corresponen a la capçalera del 
barranc de can Colomer, del sot dels Arços i de la Terrera, a l’oest del Ninot de Montcorb, al 
sud-oest del Molí de Dalt, a l’est del sot de la Guilla i al turó Rodó. Les plantacions de 

coníferes, generalment de pi insigne, són poc importants ja que ocupen unes 15,5 ha (un 
0,33% del municipi), i formen petites taques a can Gairis, al pla de les Polles, a la capçalera 
de la riera de l’Esparra i als camps de can Soler. 

 

 

 

Fotografia 4.5  Vivers a la plana de la riera de Santa Coloma. Autor: Josep Gordi 

 

A la plana, tret dels espai urbanitzats, el paisatge està format, en primer lloc, per camps de 
conreus herbacis de regadiu i de secà, així com per camps de fruiters de regadiu barrejats 
amb plantacions de planifolis i vivers (plànol I.9). El segon element que configura el paisatge 
de la plana és la xarxa hidrogràfica. Totes les aigües del terme municipal són tributàries de la 
riera de Santa Coloma, la qual dins de l’àmbit de Riudarenes gira bruscament cap al sud-oest 

generant una inflexió en forma de colze causada per la presència del turó de Puigsardina. A 
l’àrea on s’uneixen els recs del Molí amb els de Vallmadrals i la riera de Santa Coloma es 
configura la zona humida de la Camparra. 
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4.3.3 L’evolució del paisatge 

L’estat de conservació del medi natural a Riudarenes en general és bo. Malgrat tot, hi ha 
alguns elements que han sofert greus impactes i d’altres que en poden rebre en un futur. 

La zona de muntanya és, en general, la millor conservada. La mala accessibilitat, les escasses 
infrastructures que la creuen i la manca de grans zones urbanes (a excepció de la urbanització 

Can Fornaca), ajuden a la conservació d’aquests espais forestals. Ara bé, la instal·lació de 
plantacions al sector sud del municipi, especialment les d’eucaliptus, però també les de pi 
pinastre, han transformat el paisatge i han creat greus problemes d’erosió i de pèrdua de sòl, 
causats per la mala pràctica de fer feixes i llaurar els sòls forestals periòdicament. Les 
plantacions de planifolis (pollancres i plàtans) situades als fons de vall, tot i que generalment 

permeten la subsistència d’una petita franja de bosc de ribera just en contacte amb l’aigua, 
han reduït i transformat aquests boscos de ribera, afectant també al sòl  i els cabals d’aigua. 
Cal remarcar l’escassa urbanització en zona forestal, on només destaca Can Fornaca, ja que la 
resta d’implantacions són masies o petits nuclis (l’Esparra). 

 

Fotografia 4.6 Vivers a la plana de la vall de la riera de Santa Coloma. Autor: Josep Gordi 

 

La zona de la plana és la més afectada per impactes. Ja històricament hi ha hagut grans 

transformacions; la rompuda de boscos de ribera per a instaurar-hi conreus, la dessecació al 
segle XVIII de l’estany de Sils (que arribava, com a mínim, fins al Puigsardina) i el de 
Riudarenes, el desviament i canalització de cursos hídrics, etc., van transformar profundament 
el paisatge i la vegetació de la plana. Actualment, existeixen també diferents impactes que 
afecten la conservació del medi natural. Per una banda, el creixement del nucli urbà i les 
zones industrials ha afectat zones d’elevat interès, com són els aiguamolls de la Camparra 

(antic estany de Riudarenes), diferents recs, torrents i rieres o masses forestals naturals de 
gran valor. Les plantacions de caducifolis i especialment els vivers tenen grans consums 
d’aigua.  

Respecte a la possible evolució dels dos àmbits paisatgístics de Riudarenes cal indicar que les 
previsions són molt diferents per a la muntanya i per a la plana. 

 

 

 

Fotografia 4.7 Panoràmica del nucli de l’Esparra. Autor: Josep Gordi 
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El paisatge forestal de la muntanya possiblement no patirà importants canvis, tret que es vegi 

afectat per un incendi, que podria tenir afectació important a causa de la gran continuïtat 
forestal existent. Un element que pot afavorir l’augment del risc d’un gran incendi és el 
progressiu abandonament de la gestió silvícola que pot generar una continuïtat vertical i 
horitzontal de combustible. En qualsevol cas, pot produir-se una transformació de les 
plantacions d’eucaliptus cap a bosc autòcton, cosa que tindria un efecte ambiental positiu. 

En canvi, el paisatge de la plana està sotmès a unes inequívoques dinàmiques de canvi. En 

primer lloc, cal esmentar un augment del sòl urbanitzat producte dels creixements residencial 
i d’activitats econòmiques previstos en el nou POUM. En segon lloc, el paisatge patirà l’efecte 
de la instal·lació d’infraestructures lineals, com la variant de la carretera C-63, la línia 
ferroviària d’alta velocitat (LAV) i la línia de molta alta tensió (MAT). En tercer lloc, la plana 
agrària també està sotmesa a possibles canvis derivats del creixement de l’activitat viverística 

o de l’aparició de nous usos que substitueixin els camps de conreus, com els anomenats horts 
fotovoltaics. 

 

4.4 La connectivitat ecològica  

L’anàlisi que s’exposa a continuació és una concreció al municipi de Riudarenes de l’estudi de 
la connectivitat que es presenta àmpliament al document VI de l’Agenda 21, tot introduint els 

aspectes d’interès específic i local. Alhora, aquest estudi prové del treball Anàlisi de la 
connectivitat ecològica a la comarca de la Selva (Minuartia, 2007) impulsat pel Consell 
Comarcal de la Selva en el marc de l’elaboració de l’Agenda 21 Comarcal.  

Els resultats obtinguts (vegeu el document VI de l’Agenda 21) ens categoritzen cada sector de 
la matriu territorial segons la seva importància per als desplaçaments de fauna. Resulta doncs, 
que són una eina per a la presa de decisions a escala local. 

Paral·lelament, aquesta informació constitueix la cartografia de referència per a la 
identificació de les Zones d’Interès Estratègic per a la Connectivitat (ZIEC) a la comarca 
(vegeu el document VI de l’Agenda 21). Les ZIEC són aquells sectors del territori amb 
importància estratègica per al manteniment de la connectivitat funcional entre la xarxa 
d’espais naturals protegits de la Selva. Així, la seva definició es tradueix en la identificació 

dels connectors ecològics existents entre els espais de la xarxa Natura 2000, del Pla d’Espais 
d’Interès Natural o altra figura de protecció existents a la comarca. Dins d’aquests, 
s’identifiquen específicament els connectors fluvials.  

Les ZIEC per al conjunt dels municipis estudiats de la plana de la Selva es mostren al plànol 
I.12, mentre que els resultats a escala local es presenten al plànol I.11. 

Pel que fa a les ZIEC, el municipi té part del seu terme municipal inclòs a les següents zones: 

 Connector del mosaic agroforestal entre les rieres de l’Esparra i Santa Coloma i connexió 
amb l’Estany de Sils i Turons de Maçanet. Abasta una gran extensió del municipi 

 Connector dels camps de l’Onyar, serra de Coguls i connexió amb estanys de Sils, massís de 
les Cadiretes i les Gavarres. Afecta únicament el sector nordest del terme. 

 Connector fluvial de les rieres de Santa Coloma i Joanet. Travessa el terme municipal. 

 Connector fluvial del Reclar. Circula per l’extrem sudest del municipi. 

Dins el terme municipal la principal amenaça per a tots aquests connectors són les diverses 
alternatives de traçat de la MAT. A més, la prevista variant de Riudarenes de la carretera C-
63, pot afectar un reduït sector del connector del mosaic agroforestal entre les rieres de 
l’Esparra i Santa Coloma i connexió amb l’Estany de Sils i Turons de Maçanet i passarà molt a 
prop de la riera de Santa Coloma, amb el risc d’aïllar els aiguamolls de la Camparra de la 

pròpia riera. Cal esmentar, a més, la tendència de canvi dels usos agrícoles de la plana dels 
Camps de la Riera, entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, de conreus extensius i 
fruiterars a vivers de planta ornamental, sovint amb tancament perimetral i tècniques de 
conreu més intensives.  

Pel que fa a l’escala local, el plànol I.11 mostra l’interès dels diferents sectors per a la 

dispersió de la fauna. Els sectors del mapa que prenen tons verd fosc corresponen a zones on 
el pas de fauna es veu facilitat al màxim perquè el tipus d’ús del sòl no comporta cap barrera 
i, a més, hi pot haver altres elements del paisatge que canalitzen la dispersió dels animals, 
com ara un fons de vall o un curs fluvial. Contràriament, les zones destacades amb tons 
vermellosos es corresponen amb barreres a la dispersió de la fauna.  

Es pot veure com en general la zona forestal presenta nivells de resistència a la dispersió de la 

fauna mitjans (àrees d’interès connector entre alt i mitjà), excepte les zones amb 
urbanitzacions, plantacions forestals, infraestructures, etc. Per contra, al sector de la plana 
els nivells de resistència a la dispersió de la fauna són més alts (baixa connectivitat), tot i que 
destaquen alguns trams de la xarxa fluvial que tenen un interès superior per a la dispersió de 
la fauna en aquest sector. Com a elements més negatius hi hauria les infraestructures, 

especialment la C-63 que travessa el municipi de nord a sud a l’extrem est, la línia de 
ferrocarril i la GI-555 que discorren pel sud del municipi i la LAV. En aquest sentit cal destacar 
que al municipi hi ha dues zones amb trams conflictius de col·lisions amb ungulats, una a la C-
63 al nord del municipi i l’altre a la GI-555 als voltants del turó de Puigsardina. 
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4.5 Els riscos ambientals 

4.5.1 Els incendis forestals 

El risc d’incendi forestal és el més important ja que el 61% del terme municipal el podem 
catalogar com a superfície forestal i segons el mapa de perill d’incendis elaborat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el 54,5% del terme 
municipal té un risc alt d’incendi . En els darrers 25 anys s’han cremat un total de 3.013 ha en 

50 incendis. Malgrat això, la major part de la superfície cremada és producte de l’incendi del 
1994 que va cremar 1.831 ha del terme municipal de Riudarenes. Cal precisar que aquest gran 
incendi va iniciar-se als peus del Montseny i va arribar a les portes de Santa Coloma de 
Farners. Per tant, el problema no són els incendis, ja que és molt probable que cada any n’hi 
hagi algun, sinó que alguns d’aquests focs es converteixi en un gran incendi. 

4.5.2 Les inundacions 

Segons l’INUNCAT i l’anàlisi de risc que fonamenta, el municipi té risc molt alt d’inundacions i 
per tant està obligat a elaborar el pla d’actuació municipal (PAM) per gestionar aquest risc.  

Dins de la documentació del nou POUM  hi ha un estudi d’inundabilitat que estableix que el 

nucli urbà de Riudarenes, localitzat a la confluència de nombrosos eixos de drenatge, està 
subjecte a un risc d’inundacions en episodis d’avingudes extraordinàries. Aquest estudi 
proposa un seguit d’actuacions per minimitzar el risc d’inundació que afecta el riu Roig, el riu 
Esplet petit, el riu Esplet gros i el rec de Vallmadrals. 

 

4.6 Els miradors del paisatge 

El primer gran mirador sobre el paisatge del municipi de Riudarenes és el Santuari de la Mare 
de Déu d’Argimon, punt que permet gaudir d’una esplèndida panoràmica sobre el conjunt de 
la plana de la Selva i, per tant, també sobre el municipi de Riudarenes. 

El segon mirador es localitza sobre la carretera de Santa Coloma de Farners, lloc que ofereix 
importants visuals sobre la plana de la riera de Santa Coloma. 

El tercer mirador es situa sobre un dels turons de la vall de la riera de Vilarràs, entre la riera 

de Santa Coloma i l’Esparra. Ofereix esplèndides visuals sobre les valls agroforestals d’aquest 
sector de transició cap a la muntanya. 

El quart mirador es troba sobre la petita urbanització de Can Maleta que hi ha al sud-est del 
nucli urbà de Riudarenes i que ofereix bones visuals sobre les serres que separen la vall de la 
riera de Santa Coloma de la conca de l’Onyar. 

 

Fotografia 4.8 Visual des de la Mare de Déu d’Argimon. Autor: Josep Gordi 

 

 

Fotografia 4.9 Visual sobre una de les valls que hi ha entre la riera de Santa Coloma i les 
Guilleries. Autor: Josep Gordi 
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Fotografia 4.10 Les planes de la vall de la riera de Santa Coloma. Autor: Josep Gordi 

 

 

Fotografia 4.11 Les planes de la vall de la riera de Santa Coloma. Autor: Josep Gordi 

 

4.7 Recapitulació 

El terme municipal de Riudarenes presenta una varietat de paisatges i d’hàbitats molt 

interessant, que van des la roureda de roure de fulla gran fins les  basses de la Camparra 
(plànol I.10). D’altra part, la situació estratègica del municipi al bell mig de la plana de la 
Selva provoca que aquest sigui un territori fortament tensionat ja que, a més dels creixements 
residencials i d’espais econòmics previstos en el nou POUM patirà l’impacte de noves 
infraestructures, com la nova variant de la C-63 o la possible construcció de la MAT. 
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5. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

5.1 Criteris generals 

L’ordenació que efectua aquest PERUSNU es basa en una normativa aplicable al conjunt del sòl 

no urbanitzable municipal, i en una normativa específica per a la que s’anomena “àrea 
d’especial valor per a la connectivitat i el paisatge al municipi”. Aquesta normativa específica 
s’aplica a aquells sectors de sòl no urbanitzable per als que es reconeix un valor més elevat 
que la resta del municipi o amb alguna particularitat pel que fa a la connectivitat ecològica i 
el paisatge. Els criteris per definir aquesta àrea s’exposen a continuació i són homogenis per al 

conjunt dels set municipis per als quals es redacta el PERUSNU, en coherència amb la 
perspectiva supramunicipal que guia la redacció d’aquest document. 

La normativa complementa el planejament municipal en els aspectes de connectivitat 
ecològica i paisatge, incloent en aquest darrer els aspectes relatius a l’edificació en sòl no 
urbanitzable que tenen incidència sobre el paisatge. 

El plànol O.1 (àrea d’especial valor per a la connectivitat i el paisatge al municipi), és el 
plànol bàsic d’ordenació. Dóna resposta a un dels objectius del PERUSNU i esdevé una de les 
principals aportacions d’aquest pla. És una finestra a escala municipal del plànol O.2. (àrea 
d’especial valor per a la connectivitat i el paisatge a l’àmbit estudiat). Aquest plànol O.2 
s’ha construït de forma conjunta per a tots els municipis que redacten el seu PERUSNU, 
integrant els següents criteris, i sempre en sòl no urbanitzable: 

• S’inclouen en l’àrea grafiada totes les zones identificades com a ZIEC al plànol I.12, pel 
seu valor estratègic per a la connectivitat ecològica. 

• Per motiu de la seva escassesa, fragilitat i per ser característics i significatius a la 
comarca, s’inclouen les següents subunitats paisatgístiques: 

- Paisatges d’aigua 

- Paisatges inundables 

• Per motiu de trobar-se en risc d’alteració i pèrdua d’extensió notable, per ser 
característics de la plana selvatana i per la diversitat visual i ecològica que aporten, 
s’inclouen les següents subunitats paisatgístiques: 

- Paisatges agraris de l’Onyar 

- Paisatges agraris de la vall de Santa Coloma 

- Paisatges agraris de Maçanet i Vidreres 

• Per motiu de ser un paisatge forestal amb àrees agrícoles al seu interior, ser franja de 

transició entre les àrees boscoses dels contraforts de les Guilleries i les àrees agrícoles 
de la plana, i integrar alguns conreus específics com els avellaners, s’inclouen les 
següents subunitats paisatgístiques: 

- Paisatges de les serres de Magra i de Coguls i serrat de Cal Gavatxó 

 

S’ha comprovat que les àrees així obtingudes presentin uns límits clars sobre el terreny i, en 
cas que en algun sector això no fos així, el límit de l’àrea d’especial valor s’ha reajustat 
perquè ho fos. 

El plànol O.3 (els valors del paisatge) s’ha elaborat a partir dels mapes municipals de 
subunitats de paisatge i del treball de camp. Posa de manifest els valors del paisatge en 
positiu 

El plànol O.4 (principals elements generadors d’impactes actuals i futurs), s’ha 
confeccionat a partir de la cartografia d’infraestructures actuals i futures, del planejament 
urbanístic i del treball de camp. Els principals elements que generen o poden generar un 
impacte sobre el paisatge i la connectivitat ecològica i que es representen al plànol són els 
següents:  

• La línia de molta alta tensió (MAT) 

• La línia de tren d’alta velocitat (LAV) 

• El desdoblament i ampliació de carreteres 

• Horts fotovoltaics. 

 

5.2 Àmbit municipal 

El plànol O.1 comprèn dins l’àrea d’especial valor per a la connectivitat ecològica i el 
paisatge, la part que correspon al municipi de les següents ZIEC: 

- Connector del mosaic agroforestal entre les rieres de l’Esparra i Santa Coloma i 
connexió amb l’Estany de Sils i Turons de Maçanet.  

- Connector dels camps de l’Onyar, serra de Coguls i connexió amb estanys de 

Sils, massís de les Cadiretes i les Gavarres. 
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- Connector fluvial de les rieres de Santa Coloma i Joanet. 

- Connector fluvial del Reclar.  

Integra també les subunitats paisatgístiques següents: 

- Paisatges d’aigua 

- Paisatges inundables 

- Paisatges agraris de l’Onyar 

- Paisatges agraris de la vall de Santa Coloma 

- Paisatges agraris de Maçanet i Vidreres 

- Paisatges de les serres de Magra i de Coguls i serrat de Cal Gavatxó 

 

Atès que a Riudarenes no existeixen un límits clars al sector oest per a l’àrea d’especial valor 
dibuixada (es tracta de límits definits per la densitat de la vegetació, però aquesta és una 

característica que pot canviar en un termini de pocs anys), s’ha estès l’àrea cap a l’oest fins 
anar a trobar els límits de carena. Tot i que això incrementa notablement l’extensió de l’àrea 
grafiada, comprèn una unitat visual de tota la conca i, a més, s’ajusta millor a la zona de 
protecció forestal definida en el nou POUM.  

 

5.3 Algunes consideracions a partir del PALS 

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Riudarenes estableix un seguit d’accions per 
implementar els objectius de l’Agenda 21. Aquest PERUSNU prioritza i, en alguns casos matisa, 
les següents accions per mantenir i millorar els paisatges i la connectivitat ecològica de 
Riudarenes: 

1. Realitzar una Carta del Paisatge de la plana de la Selva que, com a instrument de 
concertació, pot ajudar a evidenciar la necessitat de treball conjunt dels municipis de 

la plana de la Selva per la preservació del paisatge. Com que el paisatge no és un 
element residual, cal redactar i consensuar un projecte de paisatge pel conjunt de la 
plana de la Selva que estableixi i especifiqui les pautes i els criteris per afrontar 
l’evolució del territori i, per tant, de la gestió dels seus paisatges. 

2. Impulsar la coordinació de les actuacions de protecció del medi natural amb els 

municipis veïns. El PERUSNU es planteja des d’una òptica de coherència 
supramunicipal, de manera que els documents dels respectius municipis intenten 
avançar en el mateix sentit i a partir dels mateixos criteris. Aquesta és una base per a 
les actuacions coordinades dels municipis, tot i mantenint cadascun les seves 
competències i àmbit d’actuació local. 

3. Realitzar un inventari del patrimoni arquitectònic i monumental del municipi que 

inclogui les seves diverses tipologies, elements de flora, geologia, paisatge, obra civil, 
entre altres elements. Tot i que un inventari com el que s’acaba d’esmentar no és 
objecte del PERUSNU, aquest Pla estableix normativa de preservació dels paràmetres 
edificatoris i valors paisatgístics en el sòl no urbanitzable, cosa que es relaciona amb la 
normativa que s’estableixi en relació a l’inventari indicat més amunt. 

4. Preservar la funció de connexió de la xarxa hidrogràfica, especialment la riera de Santa 
Coloma , els recs Madrals, el riu Esplet, la riera de l’Esparra i el torrent de Vilarràs. 
Aquests cursos queden inclosos a l’àrea d’especial valor per a la connectivitat 
ecològica i el paisatge. 
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6. NORMATIVA 

Article 1 

Normes territorials sobre el paisatge 

1.El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i 
la matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament territorial. 

El planejament, pel fet que estableix regulacions que afecten els sistemes bàsics del territori, 
intervé en tot cas, de manera indirecta, en l’evolució del paisatge. Tanmateix, el planejament 

estableix també normes encaminades a regular directament els fenòmens de transformació del 
paisatge 

2. Entesos el paisatge i la seva percepció social com a fenòmens evolutius i canviants al llarg 
del temps, la finalitat de les regulacions d’ordre específicament paisatgístic és propiciar que 
l’evolució del paisatge sigui harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social, sense perjudici 
de fixar, amb un objectiu de permanència indefinida, aquells elements, paratges o pautes 

paisatgístiques d’especial valor patrimonial ja sigui per la seva excel·lència estètica o pel seu 
valor identitari. 

 

Article 2 

Condicions generals per a les transformacions del sòl en els paisatges rurals 

1. Tot assumint el fet de la inevitable evolució del paisatge, el Pla adopta el criteri de 
preservar-lo i recrear-lo quan sigui possible, davant dels riscos de la progressiva banalització 
de l’espai. 

 

2. Sense perjudici de les toleràncies que calgui admetre en operacions d’interès estratègic 
general expressament aprovades per la Generalitat de Catalunya, els projectes de 

transformació del territori rural compliran les condicions següents: 

a) Les actuacions de transformació de sòls han de mantenir l’escala de la compartimentació 
de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o unitats de producció agrícola) 
que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i seqüència, defineixen els diversos paisatges 
rurals. 

b) Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja 
siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais residuals que concentren el 

desnivell i que poden presentar diferents tractaments vegetals (brolles, retalls de bosc, 
fileres d’arbres, etc.). 

c) Per tal de mantenir la biodiversitat en els àmbits predominantment agrícoles, cal 
conservar les peces de bosc. 

d) Convé conservar i mantenir la xarxa de drenatge natural del territori, com són les rieres i 
torrents i recs, o altres elements equiparables. 

e) Són objecte de protecció, i en principi s’han de conservar, la xarxa de camins rurals, les 
infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals complementàries de l’ús 
agrari, sense perjudici de les obres de manteniment i millora que siguin necessàries. 
Caldrà a més, pel que fa als camins, mantenir-los oberts i accessibles. 

f) En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei local, 
s’aprofitaran els canals de pas i els corredors existents i se seguiran les actuals vies de 

comunicació procurant mantenir la unitat de les explotacions evitar la fragmentació dels 
camps. 

3. L’autorització dels projectes de transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge rural 

requerirà un informe preceptiu de l’ajuntament i, si s’escau, d’altres administracions 
competents en matèria de paisatge.  

 

Article 3 

Condicions generals per a les edificacions aïllades 

1. Les edificacions que s’ubiquen separades dels assentaments urbans són alteracions 
potencials del paisatge existent i, sense perjudici de les regulacions motivades per altres 
objectius, convé que estiguin subjectes a les regulacions d’ordre paisatgístic que estableix 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005). 

2. Les edificacions aïllades podran, segons els casos, seguir les estratègies següents 
d’integració en el paisatge: 

 Harmonització 

 Mimesi / camuflatge / ocultació 

 Monumentalització 

L’estratègia d’harmonització és preferent i pretén que les noves edificacions s’integrin en el 
paisatge com a components positius, o com a mínim neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest 
paisatge. 
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L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és possible assolir un grau 

acceptable d’harmonització i la integració només és possible adoptant les mesures adequades 
per a ocultar o fer escassament perceptible la imatge de la implantació. Aquesta estratègia 
pot complementar, quan convingui, la harmonització. 

Excepcionalment es podrà optar per l’estratègia de la monumentalització, que pot ser 
indicada per a determinades construccions en què la seva imatge hagi de passar a ser un 
component principal del paisatge. L’oportunitat d’aquesta estratègia requerirà un informe 

favorable de l’ajuntament i, si s’escau, d’altres administracions competents en matèria de 
paisatge. 

3. En defecte de regulacions específiques per a les diferents unitats de paisatge establertes 
per les directrius de paisatge derivades dels catàlegs, les edificacions hauran de complir les 
normes contingudes en els plans urbanístics. 

4. Les edificacions que pel seu caràcter optin per l’estratègia de monumentalització no 
estaran subjectes a les limitacions normatives, sense perjudici de l’observança de les 
distàncies i servituds i d’altres condicions establertes amb criteris funcionals, de seguretat i 
ecològics. L’autorització d’aquestes edificacions requerirà un informe preceptiu de 
l’ajuntament i, si s’escau, d’altres administracions competents en matèria de paisatge. En 

defecte de valoracions de major rang, l’apreciació que l’edificació segueix una estratègia 
d’integració per monumentalització la farà l’ens que hagi de donar la llicència. 

5. Els projectes de construccions destinades a activitats agrícoles, ramaderes, d’explotació de 
recursos naturals o, en general, rústiques, s’han de sotmetre al procediment regulat per 
l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) si en el seu conjunt superen 
algun dels següents paràmetres: 

 ocupació en planta: 500 m2 

 sostre: 1000 m2 

6. Aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que determina l’article 47 
del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005), que per motius funcionals inevitables hagin 
de situar-se en una ubicació en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir 

algunes de les condicions establertes, utilitzarà els mitjans adequats, en especial l’arbrat i les 
barreres visuals vegetals i també els tractaments cromàtics i de volums o cobertes, per a 
assolir un grau d’integració acceptable en el paisatge. 

 

 

Article 4 

Estudis d’impacte i integració paisatgística 

1. Per a l’atorgament de llicències de moviments de terres, de construcció d’infraestructures i 
d’edificació i instal·lació d’aquells elements que hagin de tenir una presència visual rellevant 
en el territori, s’incorporaran al projecte tècnic que ha d’acompanyar la sol·licitud 
d’autorització els estudis necessaris per a mostrar-ne la inserció en el paisatge i que permetin 
avaluar-ne els efectes. En aquells casos en què l’autorització requereixi prèviament 

l’aprovació d’un instrument urbanístic, aquest ja inclourà un primer estudi paisatgístic 
adequat al tipus de determinacions pròpies de l’instrument. 

2. Els estudis a què es refereix aquest article es corresponen, en contingut i finalitat, amb 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística a què fan referència l’article 48.1.b del Text refós 
de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) i la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge i les normatives que les desenvolupen. En els casos en què calgui la tramitació dels 
subsegüents informes d’impacte i integració paisatgística, s’efectuarà d’acord amb allò que 
estableixen la llei esmentada i els instruments que la desenvolupin. 

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, a més de les infraestructures que per la seva 
naturalesa siguin visualment rellevants, s’entendrà que també ho són totes les edificacions de 

localització aïllada, incloses aquelles motivades per les activitats agrícoles, ramaderes i 
primàries en general, els grans equipaments comercials i també aquelles situades en les 
franges exteriors dels nuclis urbans, en especial aquelles que per la seva envergadura – volum, 
alçada longitud de la façana – puguin tenir una presència important en la futura imatge del 
nucli urbà. També s’han de considerar visualment rellevants aquelles actuacions 
d’urbanització o d’edificació formalment diferenciades de les àrees urbanes que s’admetin en 

sòl de protecció territorial o preventiva. 

4. L’estudi d’impacte i integració paisatgística partirà d’una anàlisi estructural i formal del 
paisatge existent i comprendrà com a mínim un mapa de visibilitat amb les conques visuals 
dels elements en estudi, seccions i alçats territorials de la implantació dels edificis i del 
moviment de terres necessari, imatges principals dels nous edificis o construccions 

presentades en el seu context paisatgístic, com també l’explicació de les solucions 
complementàries d’integració adoptades: materials, colors, vegetació, etc. 

5. Quan la integració paisatgística no sigui satisfactòria es denegarà l’aprovació o 
l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable que 
solucioni els problemes constatats. En els altres casos es requerirà el promotor de la 
construcció, edificació o instal·lació per a què introdueixi les esmenes necessàries per tal que 

la integració sigui satisfactòria. La resolució de l’administració especificarà els canvis que 
calgui introduir en el projecte per a fer-lo paisatgísticament acceptable. 
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6. Els elements de referència per a l’avaluació del grau d’integració paisatgística són els que 

estableix la normativa vigent en la matèria. 

 

Article 5 

Les edificacions agràries en el paisatge rural 

1.  El Pla reconeix que les activitats agràries han de ser constructores del paisatge rural que 
coneixem i que, com a bé col·lectiu, cal que es preservi el seu nivell de qualitat. Amb aquesta 

finalitat, el Pla estableix condicions per tal que les edificacions motivades per aquestes 
activitats siguin coherents amb els valors del paisatge, que l’agricultura, la ramaderia i la 
silvicultura contribueixen a crear. 

2. Les edificacions agràries, quan no estiguin integrades en el nucli urbà, compliran les 
condicions que el Pla estableix  per a totes les edificacions aïllades i requeriran per a ésser 

autoritzades la incorporació al projecte d’un estudi d’integració paisatgística, les finalitats i 
contingut del que estableix aquesta normativa. 

3. El contingut de l’estudi d’integració paisatgística de les edificacions agràries s’adequarà a 
la transcendència visual que pugui tenir l’edificació i comprendrà com a mínim: 

 recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la seva 
percepció en el territori que permetin avaluar en seu impacte visual en el paisatge. 

 propostes de tractament de façanes i cobertes. 

 mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat, etc. 

 memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada. 

4. Quan en funció de les característiques de les diverses àrees o unitats de paisatge 
s’haguessin establert condicions específiques, o s’haguessin homologat prototipus per a les 

diverses necessitats d’edificacions agràries, l’estudi d’integració paisatgística, podrà limitar-se 
a expressar la subjecció a les esmentades condicions o prototipus de l’edificació. 

5. En defecte de determinacions específiques sobre edificacions agràries referides a àrees o 
unitats de paisatge, el planejament podrà establir-les dins l’àmbit del sòl no urbanitzable. 

 

 

 

Article 6 

Subunitats de paisatge 

1. Amb la denominació de subunitats de paisatge, que s’analitzen en el treball que s’annexa a 
aquest PERUSNU, s’assenyala àmbits territorials en què el paisatge assoleix una identitat 
clarament perceptible i que haurien de tenir tractaments específics per a afavorir-ne el 
manteniment dels valors o per minimitzar-ne els aspectes negatius de la possible evolució. 

2. Les subunitats de paisatge proposades es delimiten a nivell de la plana de la Selva (plànol 

I.5). Caldrà tenir present les propostes i directrius que estableixi el catàleg del paisatge de les 
comarques gironines un cop sigui aprovat. 

3. Mitjançant els instruments previstos a la legislació sobre el paisatge es podran definir noves 
o diferents subunitats i règims normatius. 

 

Article 7 

Àrea d’especial valor per a la connectivitat ecològica i el paisatge 

1. Aquesta àrea (plànol O.1) es defineix pels seus valors paisatgístics i pel fet de jugar un 
paper estratègic en la connectivitat ecològica de la plana de la Selva. 

2.L’àrea d’especial valor per a la connectivitat ecològica i el paisatge de Riudarenes forma 

part del conjunt de zones d’especial valor per a la connectivitat i el paisatge de la plana de la 
Selva (plànol O.2). 

3. Cal limitar escrupolosament qualsevol construcció o instal·lació que pugui alterar les 
característiques ecològiques i paisatgístiques d’aquesta zona. Per tant, caldrà aportà un estudi 
previ on es determinin la volumetria, l’alçada, la textura i els colors.  

4. En el procés de concessió de la preceptiva llicència municipal en relació amb les activitats 

que es desenvolupen en el sòl no urbanitzable i que són susceptibles d’afectar la connectivitat 
ecològica (moviments de terres, instal·lació de tanques, modificació de camins rurals, 
instal·lació de línies elèctriques, etc.), es garantirà que aquesta només es concedeixi en 
aquells casos en què no s’afecti negativament la connectivitat ecològica o quan s’hagin pres 
les mesures necessàries per minimitzar-ne l’impacte de manera adequada. En especial, 

l’aixecament de tanques i les característiques d’aquestes garantiran la permeabilitat als 
desplaçaments de la fauna de dimensions mitjana i petita.  

5. Les edificacions d’agricultura i ramaderia intensives (hivernacles, granges, etc.) que hagin 

d’ubicar-se en l’àrea d’especial valor per a la connectivitat ecològica i el paisatge 
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incorporaran a l’estudi d’impacte i integració paisatgística les consideracions relatives a la 

seva inserció en l’entorn territorial d’acord amb el que assenyala aquesta normativa, l’abast 
de les quals s’adequarà a la importància de la implantació i a les condicions de l’entorn on 
s’ha d’ubicar. 

6. S’afavorirà la custòdia del territori com una eina de gestió i de cooperació entre 
propietaris, administració i entitats de custòdia. 

7. S’evitarà posar tanques publicitàries. 
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Elaboració pròpia a partir de diverses fonts i treball de camp.
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Font: Minuartia, 2007.

Connector fluvial de l'Onyar i 
de la riera de Gotarra

Connector fluvial del Reclar

Connector fluvial de la Tordera

Connector fluvial de les rieres 
de Santa Coloma i Joanet

Connector fluvial de la riera d'Arbúcies

Connector dels camps d'Onyar, serra de 
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Connector de les Serralades Litorals

Connector del mosaic agroforestal entre 
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amb Estany de Sils i Turons de Maçanet

Connector fluvial de l'Onyar i 
de la riera de Gotarra

Connectors fluvials

Espais naturals protegits

Zones d'Interès Estratègic
per a la Connectivitat (ZIEC)

Barreres a la dispersió de fauna

Límits dels municipis estudiats
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Àrees d'especial valor per la connectivitat i el paisatge

Font: Base topogràfica 1:5.000 (ICC) i elaboració pròpia.
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Paisatges agraris Paisatges fluvials

Article 2
Tot assumint el fet de la inevitable evolució del paisatge, el Pla adopta el criteri de preservar-lo 
i recrear-lo quan sigui possible, davant els riscos de la progressiva banalització de l'espai.
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Construcció d'un hort fotovoltàic

Article 4
Per a l'atorgament de llicències de moviments de terra, de construcció d'infraestructures i
d'edificació i instal·lació d'aquells elements que hagin de tenir una presència visual rellevant
en el territori, s'incorporaran al projecte tècnic que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització
els estudis necessaris per mostrar-ne la inserció en el paisatge i que permetin avaluar-ne
els efectes.
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Els paisatges de la plana de la Selva 
 

 1

1. Introducció 
 

Aquest apartat analitza els paisatges situats en el sòl no urbanitzable dels termes municipals de 

Brunyola, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Sils, Vilobí d’Onyar i Vidreres i, 

per tant, resten exclosos d’aquest treball els paisatges urbans i les urbanitzacions. La principal causa 

d’aquesta decisió no és negar el valor paisatgístic dels espais urbans, sinó centrar el treball en la 

resta del territori, ja que aquesta anàlisi ha de servir com a punt de partida de la redacció dels Plans 

Especials de Regulació dels Usos en Sòl No Urbanitzable (PERUSNU) dels municipis abans esmentats. 

 

El concepte de sòl no urbanitzable defineix aquesta part del territori en negatiu, per oposició a la 

resta. El convenciment de l’equip redactor en el sentit que cal donar a aquest sòl un tractament en 

positiu es reflecteix en el títol del treball: Els paisatges de la plana de la Selva, sense adjectivar. 

D’altra banda, els boscos, els cursos fluvials i l’agricultura són els tres elements que configuren i 

donen caràcter als paisatges de la plana selvatana i, per aquest motiu, parlem de paisatges forestals, 

fluvials o agroforestals i fugim de conceptes com natural o rural. 

 

Des de fa uns anys el paisatge s’està convertint en un concepte cada cop més utilitzat en urbanisme. 

La causa d’aquesta afirmació és que s’han anat concatenant diversos fets. 

 

• El primer d’ells és l’aprovació l’octubre de 2000 del Conveni Europeu del Paisatge, on es 

presenta una definició de paisatge que es recollirà en altres documents i que diu el següent: “el 

paisatge és una àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és el resultat de la 

interacció dinàmica de factors naturals i/o culturals”.  

 

• El segon fet és la redacció i aprovació pel Parlament de Catalunya el juny de 2005 de la Llei de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge on s’esmenta que: “Els poders públics, en l’àmbit 

competencial respectiu, han d’integrar, per mitjà dels diferents plans i programes i d’altres 

actuacions, la consideració del paisatge en les polítiques d’ordenació territorial i urbanística”.  

 

• El tercer, és la creació de l’Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net), el qual, entre 

d’altres tasques, té la de promoure la redacció dels Catàlegs de Paisatge que s’han d’incorporar als 

plans territorials. Per tant, i segons indica Oriol Nel.lo1: “ per a preservar els valors del paisatge en 

benefici de la col·lectivitat no es tracta tant de conservar-lo com de gestionar-lo i que aquesta 

                                             
1   Nel.lo,Oriol (2005):”Paisatge, pla i política” Espais, 50: 8-14. 

gestió del paisatge és indissociable de la gestió del territori. Ara bé, la preservació dels valors 

paisatgístics no pot ser assolida per qualsevol tipus de gestió del territori sinó per aquella que té els 

objectius d’assegurar-ne la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la cohesió social”.  

 

• El quart, és el Decret 343/2006 de 19 de setembre pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge. En aquest decret es detallen, entre d’altres, com han de 

ser els Catàlegs de Paisatge, les Cartes de Paisatge i els Estudis i informes d’impacte i integració 

paisatgística. 

 

Aquest gran interès pel paisatge coincideix amb les directrius per al planejament urbanístic que 

estableix la Llei i el Reglament d’Urbanisme de Catalunya ja que una d’elles estableix que el 

planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor 

agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis. També cal esmentar el recent “Manifest 

per una nova cultura del territori” que promou uns principis que van molt lligats a la preservació dels 

valors paisatgístics, com són entendre que el territori és un bé no renovable, essencial i limitat o que 

el territori conté valors ecològics, culturals i patrimonials que no es poden reduir al preu del sòl. 

 

 

Per establir el mapa i les fitxes del paisatge dels municipis de la plana selvatana hem seguit les 

directrius establertes en el document: ”Prototipus de Catàleg de Paisatge”, que recentment (maig 

2006) ha elaborat l’Observatori del Paisatge2. D’acord amb aquest document les unitats de paisatge 

es determinen a escala 1:50.000 i dins de l’àmbit d’estudi podríem parlar de l’existència de tres 

unitats de paisatge: 

 

• Els paisatges forestals del massís de les Guilleries 

• Els paisatges agroforestals de la plana de la Selva 

• Els paisatges forestals del massís de Cadiretes 

 

Per tant, el mapa dels paisatges de la plana de la Selva, que delimita vuit tipus de paisatges, és una 

barreja d’unitats i subunitats de paisatges. Aquesta barreja és resultat del fet que la proposta de 

l’equip redactor té per objectiu no només establir àmbits amb una especificitat i jerarquia pròpies, 

sinó sobretot delimitar territoris on poder definir objectius de qualitat paisatgística que permetin 

establir mesures i propostes d’actuació que han de reflectir-se en els PERUSNUs. Malgrat els objectius 

                                             
2 http://www.catpaisatge.net 
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d’aquest document, presentem, a continuació, un esquema de les unitats i subunitats de paisatge de 

l’àrea d’estudi. 

 

Unitats de paisatge 

• Els paisatges forestals del massís de les Guilleries 

• Els paisatges agroforestals de la plana de la Selva 

• Els paisatges forestals del massís de Cadiretes 

 

Subunitats de paisatge de la unitat dels paisatges agroforestals de la plana de la Selva 

• Els paisatges agroforestals dels turons de Maçanet 

• Els paisatges forestals de les serres de Magra i de Coguls i serrat de cal Gavatxo 

• Els paisatges agraris de la vall de la riera de Santa Coloma 

• Els paisatges agraris de l’Onyar 

• Els paisatges agraris de Maçanet i Vidreres 

• Els paisatges de l’aigua 

- Els paisatges fluvials 

- Els paisatges inundables 
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2. Metodologia per a la delimitació de les unitats i subunitats de paisatge 
 
Aquest apartat presenta, en primer lloc, els principals camins metodològics existents per delimitar 

unitats de paisatge i, en segon lloc, es descriu i s’argumenta la metodologia  seguida en aquesta 

anàlisi. 

 

El primer marc metodològic que es descriu és el que ens marca la legislació catalana. En concret el 

Decret 343/2006 de 19 de setembre de 2006 pel qual es desenvolupa la llei de paisatge de 

Catalunya3. A l’article 10 d’aquest decret es defineix unitat de paisatge com: “un àmbit del territori 

estructuralment, funcionalment o visualment coherent sobre el que pot recaure, en part o 

totalment, un règim diferenciat de protecció, gestió i ordenació” Al mateix article s’estableix que 

per delimitar les unitats de paisatge cal tenir presents els següents factors: 

 

• Factors fisiogràfics 

• Cobertes del sòl 

• Dimensió històrica del paisatge 

• Estructura del paisatge 

• Visibilitats 

 

En segon lloc, esmentem el document que, la primavera del 2006, va redactar l’Observatori del 

Paisatge i que es titula “Prototipus de Catàleg del Paisatge. Bases conceptuals, metodològiques i 

procedimentals per elaborar els Catàlegs de Paisatge de Catalunya”4. En aquest document es parla 

que el concepte que s’utilitzarà per cartografiar el paisatge a Catalunya serà la unitat de paisatge en 

front d’altres conceptes utilitzats en estudis de paisatge com les tipologies de paisatges5. 

En aquest document es defineix la unitat de paisatge com: “una part del territori caracteritzada per 

una combinació específica de components paisatgístics i de dinàmiques clarament recognoscibles que 

li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori”. 

 

Respecte a la delimitació de les unitats de paisatge es reconeix que la quantitat de variables 

paisatgístiques que poden utilitzar-se per a la caracterització i delimitació del paisatge constitueixen, 

                                             
3 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 
4 Aquest document es pot descarregar de la web de l’Observatori del Paisatge (www.catpaisatge.net). 
 
5   Per exemple, “Atlas de los paisajes de España” dirigit per Rafael Mata i Concepción Sanz i publicat el 2004 pel Ministerio de Medio 
Ambiente estableix tres nivells d’anàlisi dels paisatges: les unitats de paisatge, els tipus de paisatges i les associacions de paisatges. 

d’entrada, una dificultat metodològica. Malgrat aquesta reflexió es fa una proposta vers com s’han de 

delimitar les unitats de paisatge. En primer lloc s’estableixen unes normes formals: 

 

• Les unitats han de ser prou grans en extensió com perquè no es perdi la seva eficàcia de cara a 

incorporar directrius de planejament. 

• S’han de treballar a escala 1:50.000. 

• Els elements que serveixin per delimitar les unitats han de ser perdurables en el temps. 

 

En segon, s’esmenten els 5 criteris a utilitzar per delimitar unitats de paisatge: 

 

1. Tenir present les formes del relleu. 

2. Analitzar les cobertes del sòl. 

3. Estudiar l’estructura del paisatge, analitzada des de l’ecologia del paisatge. 

4. Tenir present la dimensió històrica. 

5. Estudiar les visibilitats. 

 

A partir de la cartografia de les variables anteriorment esmentades es passarà a fer un treball de 

superposició cartogràfica i de combinació de resultats fins assolir una proposta final que caldrà 

validar amb el treball de camp i que s’haurà de sotmetre a un procés de rectificacions successives 

fins a arribar a un resultat satisfactori. 

  

Un apartat molt interessant del document de Prototipus de Catàleg del Paisatge és el que esmenta la 

possibilitat d’establir subunitats de paisatge, les qual són de gran utilitat en l’àmbit del planejament 

urbanístic municipal. També es relacionen unes normes formals de cara a la delimitació de les 

subunitats de paisatge: 

 

• Han de formar part d’una unitat de paisatge. 

• S’han de treballar a escala 1:25.000. 

• Vindran definides per l’estructura dels conreus, boscos, assentaments de població i 

infraestructures. 

 

En darrer lloc esmentarem, breument, els principals mètodes que s’han utilitzat en els treballs de 

recerca sobre paisatge des de l’àmbit de la geografia ja que un dels objectius que sempre han tingut 

aquests estudis ha estat el de cartografiar unitats o tipologies de paisatge. Dins d’aquest àmbit 

acadèmic podem parlar de l’existència de tres enfocs: 
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1. El mètode empíric que es fonamenta en l’observació directa del paisatge a partir d’un suport 

cartogràfic, com podria ser un mapa topogràfic o, més recentment, un ortofotomapa. 

 

2. La superposició cartogràfica es fonamenta en un treball de síntesi a partir de tres o quatre 

cartografies temàtiques, com per exemple, un mapa geològic, un mapa de vegetació i un mapa de 

conreus. 

 

3. La combinació cartogràfica a partir de treballar amb un sistema d’informació geogràfica que 

ens permet combinar diferents capes d’informació, com l’altimetria o els usos del sòl, fins a 

aconseguir uns resultats validables amb el treball de camp. 

 

En aquest treball s’han seguit els principis establerts en el document Prototipus de Catàleg del 

Paisatge i, a la vegada, els treballs s’han fonamentat en el mètode empíric, és a dir, han estat 

delimitades les unitats i subunitats de paisatge a partir del treball de camp, tot cercant 

l’homogeneïtat i la coherència del paisatge. 

 

Els elements que han estat tinguts més presents a l’hora d’establir els límits entre les diferents 

unitats han estat els següents: 

 

• El relleu, ja que aquest element estableix, amb força claredat, paisatges molt diferenciats. 

Normalment a partir que el pendent augmenta entrem dins dels paisatges forestals només trasbalsats 

per les urbanitzacions i les infraestructures. A la plana ens apareixen paisatges agroforestals, agraris 

o urbans. 

• Els usos del sòl. 

• En algunes ocasions també s’han fet servir camins o carreteres com a elements que delimiten 

les unitats o subunitat de paisatge. 

 

Aquest mètode comporta acceptar que en el procés hi ha una important dosi de subjectivitat, però en 

l’estudi de paisatges aquest és un fet inevitable. 

 

En darrer lloc, cal esmentar que la caracterització dels paisatges s’ha fet sempre en funció dels usos 

del sòl predominants (paisatges forestals, agroforestals..) i de la toponímia. 
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Nom: Els paisatges fluvials Codi: 1.1 Extensió: 2.005,67 Ha

Descripció: 

Aquests paisatges estan constituïts per la sanefa que forma la vegetació de ribera als marges dels cursos fluvials de les rieres de Santa 
Coloma, Vallcanera i els torrents i rieres que conflueixen a l’Onyar.

Els boscos de ribera més interessants són les vernedes (Alnus glutinosa), vegetació potencial de la majoria de cursos fluvials amb cert cabal, 
sovint substituïdes per plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i, a la zona de Brunyola, avellaners (Coryllus
avellana). Als trams mitjos i baixos d’alguns d’aquests cursos fluvials hi apareixen salzedes (Salix spp.) i alberedes (Populus alba). Existeix 
també algun petit clap de freixeneda de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i alguna omeda (Ulmus minor).

Valors:

Els boscos de ribera i els cursos d’aigua que transcorren per entremig seu són paisatges d’un alt valor estètic, turístic i natural ja que constitueixen veritables corredors ecològics. 
Aquest darrer valor es veu refermat per la qualificació d’alguns trams de les rieres de Santa Coloma i Vallcanera com espais naturals protegits (PEIN i pLIC).

Cal destacar, a més, que les vernedes i altres boscos de ribera afins estan considerats hàbitats d’interès comunitaris d’actuació prioritària per la Directiva Hàbitats.

La presència d’infraestructures hidràuliques transversals té un impacte negatiu sobre la continuïtat fluvial, tot i que paisatgísticament el seu impacte és baix o fins i tot positiu, ja que 
incrementa la diversitat d’hàbitats i de paisatges i afavoreix l’ús social dels entorns fluvials.

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Desdoblament de la C-25.

– Construcció de l’eix transversal ferroviari.

Tendències: 

Aquests paisatges presenten un alt potencial de recuperació. S’ha millorat el sanejament de les aigües, i si s’aconsegueix donar compliment al Pla sectorial, milloraran ja que són 
veritables corredors ecològics i, a més a més, són indrets de gran atractiu pel lleure i el turisme.

Estructura

– Obres de condicionament de la carretera C-63 (variants de Riudarenes i Santa Coloma de Farners).

– Alguns trams afectats per activitats extractives d’àrids.

– A les planes agrícoles de l’Onyar i Sils, molts ambients fluvials han estat envaïts per camps de conreu.

– Creixements urbans i industrials en alguns indrets de les planes de Riudarenes i Sils.



  



Nom: Els paisatges inundables Codi: 1.2 Extensió: 465,98 ha 

Descripció: 

En el sector sud-est de la plana de la Selva sempre han existit planes inundables a causa de l’endorreisme de la zona, és a dir de la dificultat 
de que les aigües arribin al mar resultat d’un topografia quasi sense pendent. En aquest sector han existit dues grans àrees inundables: 
l’estany de Sils i el de Riudarenes (actualment conegut amb el nom d’aiguamolls de la Camparra).

Tradicionalment han estat espais dessecats mitjançant l’obertura de sèquies que facilitessin l’escorrentia de les aigües. Amb la dessecació 
s’obtenien noves terres de conreu i es lluitava contra la malària.

Valors:

Com que aquests paisatges inundables són un magnífic exemple de l’evolució de les relacions entre societat i medi es converteixen en un espai que atresora interessants valors 
culturals i històrics. Per exemple, l’estany de Sils va acabar de dessecar-se el 1851, però durant les darreres dècades es va reivindicar la seva recuperació fins que el 1999 va 
començar a endegar-se un projecte impulsat per l’Ajuntament de Sils i la Fundació Natura per fer de l’estany una nova realitat. Actualment l’estany de Sils i els altres paisatges 
inundables a la comarca tenen uns importants valors naturals ja que són un hàbitat d’una elevada biodiversitat vegetal i faunística, amb importants poblacions de tortuga d’estany 
(Emys orbicularis). També són espais que fomenten els valors educatius i socials. Els Estanys de Sils estan declarats espai natural protegit (EIN i pLIC).

A la zona cal destacar, a més, l’existència dels següents hàbitats considerats d’interès comunitaris d’actuació prioritària per la Directiva Hàbitats: vernedes i altres boscos de ribera 
afins, prats mediterranis basòfils rics en anuals i basses i tolls temporers mediterranis.

Tendències: 

La major sensibilització de la societat vers aquests paisatges plens de valors ambientals i culturals permetrà fer augmentar la seva superfície, la seva diversitat biològica i preparar-
los per un ús públic compatible amb la conservació dels recursos naturals.

Estructura

Impactes:

– Construcció de la LAV, amb un fort impacte a la zona del Puigsardina.

– Obres de condicionament de la carretera C-63 (variant de Riudarenes).

– Dessecacions, drenatges i activitats d’extracció d’àrids.

– Creixements urbans i industrials en alguns indrets com els aiguamolls de la Camparra.

– Contaminació i eutrofització de l’aigua d’alguns recs.



  



Nom: Els paisatges forestals de les Guilleries Codi: 2 Extensió: 10.018,81 Ha

Descripció: 

Aquesta unitat comprèn els vessants de les primeres serres de les Guilleries, com la serra del Begissot o la serra del Corb. El punt més 
elevat el trobem al turó de Llumeneres amb 794 m d’alçada. El límit est d’aquesta unitat ve marcat per la riera de Sant Coloma, el nucli urbà
de Santa Coloma de Farners i les carreteres C-152 i C-63.

Es tracta d’un territori eminentment forestal amb predomini de suredes (Quercus suber) i algun alzinar (Quercus ilex). També trobem 
importants extensions de castanyedes (Castanea sativa), sovint substituint antigues rouredes en obagues i fondalades, de les quals encara 
podem trobar algun clap interessant. Abunden les plantacions de pinastre (Pinus pinaster) i pi insigne (Pinus radiata) i, en menor extensió, 
d’eucaliptus (Eucalyptus spp.) i pi pinyer (Pinus pinea). La part més meridional d’aquesta unitat va cremar-se el 1994 i, per tant, encara hi 
predominen les estepes i brolles acidòfiles en evolució cap a sureda.

Valors:

L’important continu forestal és el tret que millor caracteritza aquesta unitat, els valors naturals i paisatgístics de la qual es reflecteixen en l’estatus d’espai natural protegit del seu 
sector nord-oest (PEIN i pLIC).

La zona apareix esquitxada per petits camps de conreu, sovint abandonats, que principalment es concentren a les valls del torrent de Vilarràs, a la riera de l’Esparra i a la capçalera 
de la riera de Santa Coloma. 

Tendències: 

El progressiu increment de la continuïtat forestal, resultat de l’abandonament conreus i de la majoria d’aprofitaments secundaris del bosc, suposa un important risc d’incendi forestal.

Les castanyedes, importants elements del paisatge forestal de les Guilleries, es troben en procés d’abandonament o substitució per plantacions de coníferes (principalment pi 
insigne o avet de Douglas) en estar greument afectades per la tinta i el xancre. Per la seva part, la majoria de les plantacions d’eucaliptus estan també abandonades, tot i que la 
seva substitució per vegetació natural és molt més lenta, en trobar-se en indrets de sòls pobres i degradats.

Estructura

Vegetació
helofítica

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Desdoblament de la C-25.

– Traçat de l’eix transversal ferroviari.

– Alguns indrets afectats per activitats extractives.

– Substitució d’antigues feixes agrícoles per vivers forestals i ornamentals.

– Abandonament agrícola, amb el conseqüent empobriment del paisatge i increment del risc d’incendi.

– Previsible traçat de la MAT, encara pendent de definir.



  



Nom: Els paisatges agroforestals dels turons de Maçanet Codi: 3 Extensió: 1.756,04 Ha

Descripció: 

Aquesta unitat s’inicia a la zona de contacte entre la plana agrícola de Maçanet de la Selva i els turons. A l’est, l’autopista AP-7 marca el límit 
entre aquesta unitat i el massís de Cadiretes i al nord el límit ve establert per la riera de Santa Coloma.

Es tracta d’un paisatge eminentment forestal dominat per suredes (Quercus suber), alzinars (Quercus ilex) i rouredes de roure martinenc 
(Quercus humilis), tot i que una part important fou afectada per l’incendi de l’any 2003 i actualment hi dominen les brolles d’estepes i brucs i 
els llistonars. A la zona trobem també petits sectors ocupats per conreus herbacis extensius de secà i, en menor mesura, de regadiu.

Valors:

El valor més notable el trobem en el substrat geològic ja que bona part dels turons de Maçanet són espais naturals protegits pel PEIN per preservar els materials d’origen volcànic, 
fet que els hi dóna un valor notable.

D’altra part, els turons de Maçanet i, sobretot, el turó de Sant Jordi, són magnífiques balconades vers els paisatges de la plana de la Selva i, per tant, tenen una gran visibilitat 
respecte el conjunt de la zona, tal com s’observa a la fotografia de l’apartat sobre l’estructura del paisatge que està feta des del turó de Sant Jordi.

Tendències: 

La recuperació de la vegetació de les zones cremades és la tendència més important que marcarà la dinàmica del paisatge en els propers anys. Ara bé, el risc d’incendi continuarà
essent un element present en el futur d’aquests paisatges.

Estructura

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Efectes encara visibles del gran incendi del 2003.

– Urbanització Maçanet Residencial Parc.

– Alguns indrets afectats per activitats extractives d’àrids.

– Abandonament agrícola, amb el conseqüent empobriment del paisatge i increment del risc d’incendi.

– Previsible traçat de la MAT, encara pendent de definir.



  



Nom: Els paisatges forestals dels massís de Cadiretes Codi: 4 Extensió: 4.866,19 Ha

Descripció: 

Aquesta unitat pren com a límits l’autopista AP-7 pel sud i la fi de la plana agrícola de Maçanet de la Selva i Vidreres pel nord. Es tracta d’un 
territori forestal, fragmentat per diverses urbanitzacions, on predominen les suredes (Quercus suber), els alzinars (Quercus ilex), les pinedes 
de pi pinyer (Pinus pinea), pinastre (Pinus pinaster) i pi blanc (Pinus halepensis) i alguna roureda de roure martinenc (Quercus humilis).

Valors:

El sector més meridional d’aquesta unitat està declarat espai natural protegit (EIN i pLIC) i, per tant, se li reconeixen uns valors naturals, que també trobem en la major part de la 
zona.

Les petites valls que des de la plana agrícola s’introdueixen dins del massís de Cadiretes presenten paisatges d’alt valor natural com a resultat de l’existència de petites franges de 
conreus rodejades de boscos i que tenen com a eix de simetria el bosc de ribera.

Tendències: 

La recuperació de la vegetació als efectes del foc i el manteniment d’un important risc d’incendi són dos elements que seguiran marcant la dinàmica d’aquests paisatges forestals.

Com a la resta de la serralada Litoral, els paisatges urbanitzats prenen protagonisme sobre la resta d’usos del sòl.

Estructura

Impactes:

– Efectes encara visibles del gran incendi del 2003.

– Urbanitzacions Mas Altaba, Montbarbat, Aiguaviva Parc, Puigventós i Terrafortuna, 
amb la conseqüent degradació dels espais naturals de la seva perifèria (abocament 
de deixalles, circulació motoritzada, incendis, etc.).

– Abandonament agrícola, amb el conseqüent empobriment del paisatge i increment 
del risc d’incendi.

– Previsible traçat de la MAT, encara pendent de definir.



  



Nom: Els paisatges forestals de les serres de Magra i de Coguls i serrat de cal Gavatxó Codi: 5 Extensió: 5.050,85 Ha

Descripció: 

Aquesta unitat compren terrenys forestals, dominats per suredes (Quercus suber) i pinedes de pinastre (Pinus pinaster) i pi pinyer (Pinus 
pinea), amb algunes zones de conreus herbacis i camps d’avellaners (Coryllus avellana), que s’estenen entre la carretera C-63 i l’AP-7.

Es tracta d’un territori de suaus serres, com la del serrat del Gavatxo o de Cogul, que s’alternen amb estretes valls, com el torrent de 
Bagastrà o la riera de Vallcanera. Aquests paisatges formen un passadís forestal, fragmentat per les nombroses urbanitzacions existents, 
entre els paisatges agraris de la vall de Santa Coloma i de l'Onyar.

Valors:

L’existència de petits sectors, com la vall de la riera de Vallcanera, on encara podem trobar un paisatge en mosaic on s’alternen boscos i camps de conreus, així com de petits 
cursos fluvials de la capçalera de l’Onyar i de la riera de Vallcanera (EIN i pLIC), inclosos en la unitat paisatgística dels paisatges fluvials, són els valors més remarcables d’aquesta 
unitat, que contrasten amb la uniformitat de la resta, constituïda per un continu forestal.

Tendències: 

L’abandonament de conreus pot generar un augment de la continuïtat forestal i, per tant, del risc d’incendi agreujat per l’existència d‘urbanitzacions en el seu interior. 

Estructura

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Desdoblament de la C-25.

– Construcció de l’eix transversal ferroviari.

– Existència de nombroses urbanitzacions i la conseqüent degradació dels espais naturals de la perifèria.

– Obres de condicionament de la carretera C-63 (variant de Santa Coloma de Farners).

– Abandonament agrícola, amb el conseqüent empobriment del paisatge i increment del risc d’incendi.

– Previsible traçat de la MAT, encara pendent de definir.



  



Nom: Els paisatges agraris de la vall de Santa Coloma Codi: 6 Extensió: 2.005,67 Ha

Descripció: 

Els principals límits d’aquesta unitat venen marcats al sud-oest per la riera de Santa Coloma i al nord-est per les serres de Magra i 
Masserres. Ens trobem davant d’un paisatge amb un topografia molt suau i amb una important presència d’aigua. En conseqüència, hi 
trobem diferents usos agraris lligats a l’aprofitament de l’aigua. Els més important són els conreus herbacis extensius, en segon lloc trobem 
les plantacions de pollancres i els fruiterars de fruita dolça. En darrer lloc, cal esmentar l’aparició de nous usos, com els vivers de planta 
ornamental.

Valors:

Com que ens trobem davant d’un paisatge ric en aigua, producte dels nombrosos canals, sèquies i rieres, els valors econòmics, sobretot lligats a l’agricultura són molt importants. 
També ho són els naturalístics, ja que aquest és un corredor natural que ens comunica les Guilleries amb la serralada litoral. La suau topografia també permet un aprofitament turístic 
a partir de la creació d’itineraris pedestres i ciclistes. Per tant, ens trobem davant d’uns paisatges amb un important valor pel lleure.

Tendències: 

Lligats als impactes abans esmentats podem trobar-nos que, amb el pas dels anys, la C-63 es converteixi en un eix continu d’activitat econòmica i que, de retruc, l’espai agrari 
continui el procés d’abandonament i canvi d’ús.

La proliferació de vivers de planta ornamental suposa l’aparició de nous elements del paisatge amb un cert atractiu per la varietat de colors i textures, tot i que cal valorar la 
conseqüent pèrdua d’espais oberts lligats a l’activitat agrària tradicional.

Estructura

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Creixements residencials, comercials i industrials al voltant de la C-63 
i dels nuclis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils.

– Obres de condicionament de la carretera C-63 (variants de Riudarenes i Santa Coloma de Farners).

– Abandonament de l’activitat agrària.

– Transformació de fruiterars i conreus herbacis extensius en vivers de planta ornamental.

– Possible instal·lació d’una estació fotovoltaica.



  



Nom: Els paisatges agraris de l’Onyar. Codi: 7 Extensió: 2.916,40 Ha

Descripció: 

Aquesta unitat de relleus suaus pren com a límits l’autopista AP-7 per l’est i els paisatges forestals de les serres de Magra, Coguls i cal 
Gavatxo cap el sud i l’oest.

Es tracta d’un territori eminentment agrari, amb conreus herbacis extensius de regadiu i seca, plantacions d’avellaners (Coryllus avellana) i 
fruiterars de fruita dolça, solcat per nombrosos cursos d’aigua de la capçalera de l’Onyar.

Encara resta algun clap de vegetació natural, principalment alzinars (Quercus ilex), suredes (Quercus suber) i pinedes de pinastre (Pinus 
pinaster) i pi pinyer (Pinus pinea)

Valors:

Cal destacar les planes agrícoles de Salitja, Sant Dalmai i Vilobí, espais de gran valor paisatgístic on s’estableix una perfecta harmonia entre agricultura, masies i claps de bosc.

Al sector nord de la unitat pren protagonisme el volcà de la Crosa, espai del PEIN, per la seva singularitat paisatgística i el seu interès per a l’ús públic.

Els camps d’avellaners dels sectors més planers del municipi de Brunyola esdevenen un altre element característic d’aquesta unitat paisatgística.

Tendències: 

Les millores previstes en les infraestructures de transport de la zona (aeroport Girona – Costa Brava, C-25 i eix transversal ferroviari) poden generar noves expectatives 
urbanístiques que afectin el paisatge.

La proximitat a la ciutat de Girona, així com l’existència d’atractius per al lleure com itineraris pedestres i ciclistes fàcilment accessibles, pot fer augmentar la pressió relacionada 
amb activitats d’ús públic; caldrà garantir doncs la seva compatibilitat amb la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics.

Estructura

Impactes:

– Construcció de la LAV, actualment força avançada.

– Desdoblament de la C-25.

– Traçat de l’eix transversal ferroviari.

– Ampliació de l’aeroport Girona – Costa Brava.

– Construcció d’un CIM.

– Obres de condicionament de la carretera GI-533.

– Previsible traçat de la MAT, encara pendent de definir.

– Abandonament de l’activitat agrària.

– Creixements residencials i industrials.



  



Nom: Els paisatges agraris de Maçanet de la Selva i Vidreres Codi: 8 Extensió: 3.127,82 Ha

Descripció: 

Els límits d’aquesta unitat venen marcats al sud-est per l’inici dels relleus dels turons de Maçanet i el massís de Cadiretes i la fi de la plana 
agrícola. En canvi, pel nord, els límits venen donats per la zona inundable de l’estany i la sèquia de Sils.

Es tracta d’un territori eminentment agrícola, on predominen els conreus herbacis extensius de secà. A les zones més deprimides i amb una 
major presència d’aigua trobem conreus de regadiu i plantacions de pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus x hispanica).

Valors:

L’existència  d’una plana agrícola que té com a fons els turons de Maçanet i el massís de Cadiretes i on s’alternen els conreus de secà amb les plantacions de pollancres i les 
masies i granges, dóna lloc a un paisatge d’una gran bellesa i interès naturalístic, ja que posa en contacte els espais humits de la plana selvatana amb la serralada litoral.

Tendències: 

La principal tendència de cara als propers anys és que la fragmentació de la plana agrícola continuarà, producte dels creixements industrials previstos en els planejaments 
urbanístics de Maçanet de la Selva i Vidreres i de les ampliacions de les carreteres C-35, C-63 i N-II.

La fragmentació de l’espai agrari sovint potencia els processos d’abandonament de les activitats agrícoles tradicionals.

Estructura

Impactes:

– Desdoblament de la carretera C-35.

– Obres de condicionament de la carretera C-63.

– Previsible desdoblament de la N-II.

– Creixements residencials, comercials i industrials dels nuclis i urbanitzacions de Maçanet de 
la Selva i Vidreres.

– Abandonament de l’activitat agrària.



  




