Ajuntament de
Campllong

Document IV

Estudi del sòl no urbanitzable
- Campllong -

Setembre 2008

Crèdits
Ajuntament de
Campllong

Amb el Suport de :

Coordinació :

Carles E. Casabona Ferré (TRAÇA)
Enric de Bargas Sellarés (TRAÇA)
Anna Puigdemont Bonmatí (SERPA)

Redacció :
Anna Puigdemont Bonmatí; Ambientòloga (SERPA)
Carles E. Casabona Ferré (TRAÇA)
Eduard Llandrich; Geògraf (SERPA)
Jaume Paret (ARESTA ARQUITECTES)

Empreses col·laboradores :

SERPA
Projectes i Gestió Ambiental

Traça, Estudi de Serveis Ambientals
C/ Creu, 19, 3er-2a; 17002; Girona
972 913 311 - www.traça.cat – estudiambiental@gmail.com

Anàlisi del Sòl de No Urbanitzable de Campllong

Índex
1. INTRODUCCIÓ........................................................................................................... 2
1.1. Antecedents ........................................................................................................... 2
1.2. Objecte de l’estudi .................................................................................................. 2
2. ASPECTES TERRITORIALS I USOS DEL SÒL A CAMPLLONG ............................................. 2
3. MARC URBANÍSTIC I LEGAL ........................................................................................ 5
3.1. Pla Territorial General de Catalunya .......................................................................... 5
3.2. Plans directrius de regulació del sòl no urbanitzable .................................................... 6
3.4. Planejament urbanístic municipal .............................................................................. 7
4. ANÀLISI DEL SÒL NO URBANITZABLE .......................................................................... 9
5. CONCLUSIONS ........................................................................................................ 11
6. PROPOSTES DE MILLORA.......................................................................................... 11
6.1. Propostes en la ordenació del SNU .......................................................................... 11
6.2. Propostes en la regulació del SNU ........................................................................... 15
7. ANNEX...................................................................................................................21

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals

1

Anàlisi del Sòl de No Urbanitzable de Campllong

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents
Actualment el municipi de Campllong, juntament amb Riudellots de la Selva i Sant Andreu
Salou, està elaborant l’Agenda 21 local que promou la Diputació de Girona.
Els principals treballs realitzats, per cadascun dels tres municipis, són: una Memòria
Descriptiva que recull aspectes de sostenibilitat, una Diagnosi estratègica que servirà per a la
redacció d’un PALS, un Pla de Participació i de Comunicació com a mecanisme de participació
ciutadana, un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i finalment, s’ha d’elaborar un Pla
Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU).

1.2. Objecte de l’estudi
Es redacta el següent estudi amb l’objectiu d’avaluar la necessitat de redacció del Pla Especial
de Regulació dels Usos del sòl no urbanitzable al municipi de Campllong
L’objecte del PERUSNU és el donar les determinacions, criteris, previsions i normativa per al
reconeixement del sòl no urbanitzable com a territori que contribueix a assolir els objectius
generals d’ordenació d'un municipi.
Campllong disposa d’un planejament d’ordenació recent, el Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) va ser aprovat definitivament el 27/7/2006, fet que porta a analitzar la
viabilitat de redacció del PERUSNU.
Per a la realització de l’estudi s’ha analitzat especialment la normativa que fa referència al sòl
no urbanitzable del POUM de Campllong, així com els aspectes territorials, usos del sòl i
planejament directriu.

2. ASPECTES TERRITORIALS I USOS DEL SÒL A CAMPLLONG
El municipi de Campllong, es troba situat en la conca mitjana del riu Onyar, que el limita per
l’oest; i està drenat, a més, per les rieres Gotarra, Seca i el rec Madral, en els extrems de
migdia i de ponent del municipi; la riera de Campllong que travessa el terme d’est a oest, a
l’alçada del poble i aflueix per la dreta a la riera Gotarra; i per últim la riera Bugantó en forma
el límit septentrional entre el propi municipi i el de Fornells de la Selva.
Per la seva situació, en terreny planer i drenat per diversos cursos fluvials, Campllong és un
municipi antigament i actualment agrícola, compost per petites i mitjanes explotacions agràries
principalment de conreu herbaci (blat i ordi); hi ha conreu de regadiu (farratges, hortalisses i
llegums) al sector sud-occidental del municipi. També és important el sector ramader amb la
presència d’algunes granges a la banda sud del terme, hi domina el bestiar boví i porcí.
El paisatge municipal es caracteritza per planes amb petits i suaus turons, de manera que els
conreus es localitzen en els planers i les petites masses forestals, disperses, en les terres
menys aptes pel cultiu. Els boscos són principalment de pins, roures i alzines sureres,
destaquen masses boscoses de dimensions considerables i en bon estat al nord del terme
municipal, com la Roureda de Can Mai, el bosc de Can Cama, la roureda de Can Nosa i els
boscos del Mas Oller, i d’en Jep Mau.
A continuació s’ofereix una taula amb els usos del municipi de Campllong, on s’hi mostren les
hectàrees que ocupa cada ús, el nombre de taques en què està distribuït (indica la
fragmentació de l’ús) i el percentatge que representa sobre el total municipal. Les dades es
donen en els tres nivells del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya per a la seva millor
comprensió.
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Taula 1: Usos del sòl de Campllong. Any 2003.

Nivell 1

Terrenys
forestals

Nivell 3

Nombre
de taques

Àrea
(ha)

%

Boscos densos

Boscos densos (no de ribera)

38

154,24

18,02

Boscos de ribera

Boscos de ribera

3

1,00

0,12

Matollars

Matollars

32

35,22

4,07

Prats i herbassars

Prats i herbassars

20

10,41

1,22

Plantacions

Plantacions de pollancres

8

9,26

1,08

Sòls nus forestals

Sòls nus forestals

1

0,49

0,06

63

552,98

64,60

13

28,88

3,37

Hivernacles

1

0,17

0,02

Vinyes

2

16,99

1,98

Basses agrícoles

1

0,01

0,001

58

29,31

3,42

Zones industrials i comercials

9

10,02

1,17

Cementiris

1

0,12

0,01

Granges

4

6,92

0,81

Zones verdes urbanes

1

0,47

0,05

Carreteres

2

3,12

0,36

Zones verdes viaries

1

0,11

0,01

Sòls nus urbans

6

5,22

0,61

865

100%

Nivell 2

Conreus
arrossars)

herbacis

(no

Conreus llenyosos (no vinyes)
Conreus

Conreus

Urbà residencial lax

Zones urbanitzades
Improductiu
artificial
Vies de comunicació
Sòls nus urbans
TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2a ed. CREAF, 2003.

Com es pot observar a les dades de la taula anterior, domina en l’ús del sòl municipal el
conreu (69,9%), principalment els herbacis i de mida mitjana (el nombre de taques és
important, pel que es tracta d’extensió agrícola fragmentada o, el que és el mateix, petits
conreus separats per marges arbustius o forestals). També cal destacar la superfície de
terrenys forestals al municipi, que en total suma unes 200ha. (23% superfície municipal); com
s’ha comentat anteriorment aquesta vegetació forestal es situa en els terrenys menys aptes
pel cultiu.

A la figura següent es pot observar la distribució dels usos del sòl al municipi:
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Figura 1. Usos del sòl a Campllong (2003)

Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed., CREAF (2003).

Com es pot observar a la imatge anterior, les reduïdes i fragmentades masses forestals es
situen principalment al nord del municipi. La resta de la superfície que no està urbanitzada
està coberta per conreus, principalment conreus herbacis, i també cal destacar masses
forestals en diferent estat de conservació entorn els principals rius que passen per Campllong,
riera de la Gotarra, riera Seca, riera Bugantó, rec Madral, riera de Campllong i Onyar.
TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals
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3. MARC URBANÍSTIC I LEGAL
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 6/1998 de 13 d'abril, sobre
Règim del sòl i Valoracions, i per la Llei Catalana d’Urbanisme Decret legislatiu 1/2005 text
refós i Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006).
El Planejament Territorial de Catalunya es desenvolupa a través del Pla Territorial General de
Catalunya (PTGC), Plans sectorials (com ara el PEIN), i dels Plans Territorials Parcials. Tots
tenen caràcter directriu i tenen l’objectiu d’establir les directrius i pautes bàsiques per a
l'ordenació integral o sectorial de l’àmbit territorial català i esdevenir l'obligat marc de
coherència per als plans de rang inferior.
Els plans directrius relacionats amb el territori desenvolupats i vigents, que tenen incidència en
el municipi de Campllong es detallen tot seguit.

3.1. Pla Territorial General de Catalunya
Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de
març, és l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model
organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del
PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a
Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Alhora,
aquest document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i
vertical entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials. En els darrers cinc
anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el desenvolupen d’acord amb les
directrius de la mateixa Llei.
El Pla defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central,
que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau de
dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i composta a
partir de sistemes urbans de diferents comarques. Campllong està inclòs dins l’àmbit funcional
de les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i urbanístic
de la zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en
aquest moment en procés d’elaboració.
En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció del planejament
territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la
zona.
El municipi de Campllong, es pot considerar que forma part del sistema de reequilibri territorial
nivell 1 basat en els sistemes urbans de Girona + Cassà de la Selva, o la seva àrea
d’influència. Les propostes del PTGC per aquest tipus de sistemes es concreten en:
•

Afavorir el desenvolupament de sòl per a usos de tot tipus: residencial, industrial i
terciari, classificant-lo o executant-lo segons les circumstàncies; en tot cas evitant que
la manca de sòl disponible els representi un estrangulament o coll d’ampolla per al seu
desenvolupament.

•

Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit
metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país.

•

Potenciar el seu desenvolupament preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix,
buscant una prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats.
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3.2. Plans directrius de regulació del sòl no urbanitzable
Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès
El Consell Comarcal del Gironès, mitjançant l’adhesió a la carta d’Aalborg, va adoptar el
compromís d’implantar una Agenda 21 a tota la comarca. Posteriorment, es va adherir al
programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 de la comarca del
Gironès.
El Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat de la Selva s’estructura en un conjunt de treballs
troncals de la comarca (diagnosi estratègica, pla d’acció comarcal per a la sostenibilitat i
processos de participació, comunicació i seguiment). Els principals objectius de l’Agenda 21
comarcal del Gironès, són:
•

Donar al Consell Comarcal del Gironès els elements de coneixement necessaris per portar
a terme polítiques de desenvolupament comarcal sostenible de manera planificada.

•

Establir una diagnosi estratègica a partir de la realitat descriptiva de la comarca, tenint en
compte l’ordenació del territori com a eix vertebrador del desenvolupament sostenible.

•

Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna),
definir-ne el calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la
transició cap a un desenvolupament sostenible de la comarca.

•

Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer
efectiva la sostenibilitat supramunicipal dels municipis del Gironès.

•

Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments
municipals.

•

Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans
en el procés d’elaboració de l’estratègia comarcal.

•

Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la
política ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves
formulacions.

•

Proposar una Agenda 21 comarcal bidireccional, o sigui que pugui servir de punt de
partida per aquells municipis que encara han de desenvolupar un programa 21 local, i de
marc englobador dels aspectes supramunicipals d’aquells municipis que ja han aprovat o
estant redactant l’Agenda 21 local.

•

Assegurar, en els municipis de la comarca del Gironès, un alt grau de qualitat de vida per
tots els seus habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement de la
comarca per tal que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les
actuacions i els serveis comarcals actuals, de manera que la proposta resultant sigui la
continuïtat de l’actual gestió comarcal adaptada mediambientalment.

Les línies estratègiques del pla d’acció de sostenibilitat comarcal, que afecten el sòl no
urbanitzable de Campllong són:
a. Planificació comarcal del Gironès
b. Protecció i gestió del patrimoni natural

Pla director comarcal de connectivitat funcional
L’objectiu del Pla és, a partir de l’anàlisi de l’estat actual i de les tendències de creixement
urbanístic i nous projectes previstos, determinar de forma exacta els espais a on caldrà
intervenir per garantir la connectivitat funcional. Un cop definits els espais caldrà consensuar
un pla per a l’efectiva protecció i millora d’aquests. Finalment s’establiran un seguit de
mesures de planificació, de gestió territorial i de permeabilització d’infraestructures per al seu
desplegament.
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L’estudi del pla director de connectivitat funcional del gironès, en la detecció d’espais d’interès
connector, qualifica el sector de Campllong com una zona estratègica per a la connectivitat
ecològica de l’espai de la planta selvatana amb les Gavarres (Zona 5). En el pla d’aplicabilitat
es descriu com a mesura correctora en aquesta zona estratègica, restaurar el bosc de ribera al
llarg de la riera de Bugantó i mantenir les AEF existents actualment, consistents en zones
agrícoles herbàcies i llenyoses i zones de mosaic agroforestal.
Figura 2. Zones estratègiques per la connectivitat a la comarca del Gironès i detall de la zona
de Campllong (zona estratègica 5)

Font: Pla director de la connectivitat funcional al Gironès. Consell Comarcal del Gironès.

3.4. Planejament urbanístic municipal
Actualment Campllong disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat
definitivament el 27/7/2006.
El POUM de Campllong, aprovat el 2006, té els següents objectius:
1. Actualitzar el planejament urbanístic de Campllong en l’àmbit territorial, mitjançant el
Pla d’Ordenació Urbanística municipal, que ofereix un major grau de detall i precisió.
2. Adequar i posar al dia les previsions del planejament urbanístic de Campllong sobre una
cartografia digital d’acord amb la realitat física del territori i la seva estructura.
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3. Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística així com al de la resta de
legislació de les matèries sectorials amb incidència en el camp urbanístic.
4. Efectuar les reserves necessàries tendents a adaptar les previsions de creixement a les
circumstàncies de Campllong i del mercat prenent com a punt de partida la realitat
actual, suprimint les alienes i poc adequades al territori.
5. Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri mediambiental,
amb la protecció de les àrees de valor agrícola, les de valor forestal i les d’especial valor
natural i paisatgístic, d’acord amb les condicions del territori.
6. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs, rieres
i demés elements estructurals del territori.
7. Proposar unes normes urbanístiques i ordenances que facilitin la seva aplicació,
incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i precises en cada règim
del sòl que millor s’adapti als seus objectius.
8. Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures, equipaments
i vialitat al servei del municipi de Campllong.
9. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i preservació
de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.

El model d’implantació territorial a seguir que preveu l’actual planejament, vol respectar
l’entorn rural de la plana on se situa, i es basa en l’agrupació de l’edificació al voltant del nucli
originari de l’església i Can Pou, de forma que es permeti solucionar el creixement del
municipi. Alhora, preveu respectar les tipologies edificatòries existents que conformen els
disgregats de masies i edificacions rurals que constitueixen els diferents veïnats del municipi.
Així mateix, per assegurar un creixement sostenible, proposa preservar de qualsevol edificació
les àrees de valor agrícola, de valor forestal, d’especial valor natural i paisatgístic i d’aquelles
àrees que on les edificacions poden suposar un risc.
Pel que fa referència al sòl no urbanitzable, es fixen franges de protecció de carreteres i
camins d’acord amb la seva jerarquia. Pel que fa als rius, recs i rieres, s’assenyala la zona de
policia, d’acord amb la reglamentació hidràulica vigent.
En relació al tractament i zonificació del sòl no urbanitzable, que té una extensió de
7.713,969m2, es proposen tres tipus de sòl, en funció de les seves característiques i del grau
de protecció que es vol assolir:
•

La zona de protecció natural (clau PN), que incorpora els terrenys situats al sud-est, entre
els riu Onyar, i les rieres de l’Agulla, Gotarra, Seca i Madral. Es tracta de terrenys
pràcticament inundables, de gran valor paisatgístic i natural.

•

La zona de protecció forestal (clau PF) que incorpora els terrenys de naturalesa forestal,
distribuïts principalment al nord de la carretera C-25, que cal preservar especialment pel
seu valor intrínsec.

•

La zona de protecció agrícola (clau PA) que incorpora la resta de terrenys del municipi, i
que cal preservar atès el seu valor agrícola.

A l’annex s’adjunta el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable del POUM de Campllong i
normes de regulació del sòl no urbanitzable.
El model urbanístic vigent a Campllong és un model de desenvolupament urbanístic molt més
sostenible que el planejament anterior (NNSS del 1983). El POUM actual proposa una
racionalitat en la utilització del territori que es fa palesa en la compatibilitat del model
proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la rehabilitació dels teixits
existents, completar la seva ordenació i eixamplar-los ocupant els terrenys col·lindants a
l’actual nucli urbà entre els veïnats de Can Pou i l’església.
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Els objectius ambientals del pla, que incideixen més directament en la racionalitat de la
utilització del territori, són els següents:
1. Protecció especial de tots els terrenys d’alt valor natural i paisatgístic, a ponent del
municipi, entre els cursos fluvials que conformen el riu Onyar, les rieres Gotarra, Seca i
el rec Madral.
2. Reconeixement i protecció de les àrees agrícoles i forestals del municipi, que cal
preservar pels seus valors ambientals a on s’intercala l’entramat de masies i cases
rurals disperses per tot el municipi, com a tret característic de territori de Campllong.
En aquest punt pren especial importància l’articulació i posta en valor de la xarxa de
camins rurals del municipi.
3. Estructuració del creixement a llevant del nucli urbà existent, de manera que es
preservin totes les àrees boscoses afectades, es completi la trama urbana i s’augmentin
les dotacions d’equipaments públics i els espais lliures al servei de la població.
4. Preservació en les àrees urbanes dels elements singulars del patrimoni històric i
arquitectònic de Campllong, incorporant els espais lliures públics necessaris que
assegurin aquest objectiu.
5. Assegurar una correcta integració de l’ampliació del sòl industrial de les Ferreries
mitjançant la protecció de les àrees boscoses afectades i situant les zones edificables al
nord-est de manera que no s’afectin les visuals des de les vies d’accés al municipi.
6. Potenciar l’estructura d’espais lliures públics, a partir d’una lògica territorial i municipal,
que permeti, alhora, millorar la imatge de la vila.

4. ANÀLISI DEL SÒL NO URBANITZABLE
Com es pot observar a l’apartat anterior, la regulació del sòl no urbanitzable dins el terme
municipal de Campllong és especialment acurada i sensible en el sentit de protecció bàsica dels
espais naturals la conservació dels quals es considera necessària per tal d’assegurar els valors
científics, ecològics, paisatgístics, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.
D’acord amb el programari de la Diputació de Girona la regulació dels usos en el sòl no
urbanitzable d’un municipi, s’ha de basar en els següents criteris:
•

la garantia de conservació de la biodiversitat.

•

l’elaboració la matriu territorial d’espais lliures.

•

la garantia de connectivitat funcional, social i paisatgística entre els diversos espais
naturals del municipi.

•

la protecció del sistema hidrològic del municipi, incloent-hi els espais fluvials i les zones
humides.

•

la protecció dels camins.

•

la potenciació i recuperació dels masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o
paisatgístic.

•

el manteniment de les zones agrícoles, de pastures i forestals.

•

la regulació de les activitats potencialment contaminants dels recursos hídrics.

En base a aquests objectius de protecció i regulació del sòl no urbanitzable, fixats per la
Diputació de Girona, s’ha realitzat un anàlisi del valor ambiental del territori de Campllong
realitzant un anàlisi ambiental cartogràfic, amb eines dels Sistemes d’Informació Geogràfica
(SIG). Així mateix, s’ha completat aquesta informació amb el material analitzat al llarg del
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procés d’elaboració i redacció de l’Agenda 21 Local del municipi, i en especial de l’Estudi de
Connectivitat ecològica, paisatgística i social, associat al mateix.
Els criteris que han format part de l’anàlisi territorial són les capes de valoració del sòl, que
són aquelles que permeten valorar el sòl no urbanitzable de Campllong, segons els seus valors
agrícoles, naturals, ecològics i de connectivitat, o paisatgístics, i que a partir de l’anàlisi dels
mateixos, s’obté un mapa de valors ambientals que ens permet analitzar si l’ordenació i
regulació actual del municipi protegeix aquells espais de s’han detectat de major vàlua
ambiental.
Criteri

Valor agrícola
Subtotal 1

Valors
Cultius llenyosos (fruiters, principalment pomeres i pereres, de regadiu)
Conreus extensius herbacis de regadiu
Cultius extensius herbacis de secà
Conreus abandonats
Màxim
Àrees de valor ecològic:
Molt alta
Alta
Moderada
Baixa - Molt baixa

Valor natural /
ecològic /
connector
Subtotal 2

Màxim
Àrea d’interès paisatgístic
Altres
Visible des de:
6-9 punts
3-6 punts
1-3 punts
Cap punt

Valor paisatgístic

Subtotal 3

Màxim

3
3
2
1
3
3
2
1
0
3
3
0
3
2
1
0
6

La determinació del valor agrícola s’ha fet segons la valoració dels cultius que s’hi duen a terme
(segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 2a ed. del CREAF) i el seu rendiment econòmic, així
mateix, a partir del treball de camp, la fotointerpretació i la situació i sòls sobre els que es troben els
cultius s’han determinat altres àrees d’alt valor agrícola. En aquest sentit, s’ha dotat de major valor
agrícola a les àrees de regadiu, tant d’arbres fruiters com de cultius herbacis extensius, en menor
mesura als conreus extensius de secà, i finalment, els cultius abandonats.
Per a la identificació del valor natural, ecològic i de connectivitat, s’ha utilitzat el resultat de l’anàlisi
dut a terme per a l’Estudi de Connectivitat dut a terme en el marc de l’Agenda 21 de Campllong, en el
qual es determina el valor ecològic del sòl segons la seva naturalitat, raresa, fragmentació i qualitat
agrícola, però en termes de qualitat de les àrees agrícoles per a la biodiversitat i fluxos naturals i no
tant com a valor de les explotacions agrícoles.
Per a l’anàlisi del valor paisatgístic, s’han considerat les àrees d’interès paisatgístic resultants de
l’Estudi de connectivitat. A aquesta categoria se li ha afegit un anàlisi de visibilitat realitzat sobre un
model digital d’elevacions (creat a partir la base cartogràfica 1:5.000 de l’ICC) i prenent com a
referència 10 punts de visibilitat, que corresponen al nucli, elements patrimonials més destacats del
municipi i a les principals vies de comunicació.

A l’hora d’elaborar el mapa de sensibilitat ambiental resultant, s’han agregat els valors
resultants per a les capes de valor agrícola, natural, ecològic i de connectivitat i paisatgístic,
els quals prèviament s’han homogeneïtzat per tal de representar-se a un mateix rang, de 0,00
a 1,00. A l’annex es pot observar el mapa de valor ambiental del sòl no urbanitzable del
municipi.
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5. CONCLUSIONS
Analitzada l’ordenació i regulació del sòl no urbanitzable del municipi de Campllong (Capítol V
de les normes del POUM, adjuntades a l’annex), s’aprecia com els objectius del sòl no
urbanitzable (veure apartat 3) segueixen els criteris que marca la Diputació de Girona per la
regulació del sòl no urbanitzable, i s’aconsegueix una bona protecció dels valors naturals del
municipi.
Així mateix, a l’annex del present document s’adjunten el plànol d’ordenació del SNU del POUM
de Campllong i el plànol de valoració ambiental SNU, i s’observa que el planejament vigent
protegeix aquells indrets qualificats de major vàlua ambiental segons anàlisi territorial
realitzat.
En conclusió, la redacció d’un Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable
(PERUSNU) al municipi de Campllong, l’objectiu del qual és aconseguir un grau de protecció alt
pel sòl no urbanitzable, deixa de tenir sentit a causa de l’actual regulació que fa el POUM de
Campllong, aquesta és molt detallada i acurada pel que fa al sòl no urbanitzable del municipi i
aconsegueix una bona i idònia protecció dels principals valors naturals del municipi. Per la qual
cosa queda justificat el fet que es paralitzi la redacció del PERUSNU.
De tota manera, es realitzen una sèrie de propostes de cara la normativa i ordenació del sòl no
urbanitzable, tenint present els recents estudis supramunicipals i municipals (agenda 21
Gironès, estudi connectivitat Gironès, agenda 21 local i estudi de connectivitat de Riudellots,
Campllong i Sant Andreu). Aquestes propostes que es detallen tot seguit, es poden tenir
present en una possible modificació futura del POUM de Campllong, si es creu convenient.

6. PROPOSTES DE MILLORA
6.1. Propostes en la ordenació del SNU
Malgrat com s’ha dit, el indrets detectats de major vàlua ambiental al sòl no urbanitzable de
Campllong estan ben protegits per la normativa vigent, cal destacar que dins el sòl agrícola
(clau PA) es pot realitzar una regulació més detallada si es considera oportú.
S’observa com en el mapa resultant de valor ambiental del territori, existeix al sector agrícola
del nord-est del municipi un espai amb valors elevats (colors taronja i vermell). Si ens fixem
en els mapes de valor temàtic, podem observar que el mapa de valor paisatgístic atorga un
valor elevat en aquest sector de Campllong i el mapa de valor agrícola també. Es tracta d’una
zona amb presència de petites explotacions agrícoles amb marges arbrats i amb masies
disperses, configura el valuós i típic paisatge mosaic de plana.
D’altra banda, si observem el mapa de connectivitat ecològica de la zona, s’adjunta mapa a
l’annex. S’aprecia com al sector nord-oest del municipi de Campllong hi ha el ZEIC-D (Zona
Estratègica d’Interès per la Connectivitat), espai agrícola de connexió entre l’àrea d’interès
ecològica formada per l’aiguabarreig de l’Onyar i la Gotarra i l’àmplia àrea boscosa d’interès
ecològica del nord de Campllong. A l’annex s’adjunta fitxa de la ZEIC-D, extreta de l’estudi de
connectivitat.

Per això, es proposa la creació d’una possible subcategoria dins el sòl de protecció agrícola,
que englobaria aquestes dos àrees descrites (veure plànol proposta a l’annex). La subcategoria
podria anomenar-se sòl de protecció agrícola amb valor paisatgístic i connector (PAc), en
formarien part aquells sòls agrícoles que gaudeixen d’un valor paisatgístic i connector, i la
regulació podria ser una mica més restrictiva de manera que aquests sòls agrícoles fossin els
més protegits dins la categoria de sòls no urbanitzables agrícoles.
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Els usos permesos en aquests sòls podrien ser únicament les petites explotacions agrícoles i
fomentar-hi conreus tradicionals i ecològics. Veure quadre següent, dels usos permesos en els
diferents tipus de sòl no urbanitzable del municipi. S’han marcat en color blau totes les
incorporacions i modificacions que es proposen, respecte la proposta de POUM (que s’han
deixat en color negre).

També es proposa que la redacció d’un pla especial urbanístic (PE) per ordenar el sòl no
urbanitzable de protecció natural de la riera de la Gotarra. El PE d’ordenació dels usos fluvials
de l’espai connector de la Gotarra, que englobaria l’espai fluvial de la riera de la Gotarra, la
riera de Susvalls i l’Onyar. Aquest sector forma part de l’espai d’interès connector ZEIC G entre
els municipis de Campllong – Sant Andreu Salou i Riudellots. Podria tenir l’objectiu de
promoure un ús lúdic i educatiu d’aquest ambient fluvial respectuós amb la preservació
ambiental, mitjançant la identificació i valorització dels principals elements d’interès natural i
cultural de la zona, mitjançant la definició de recorreguts, mitjançant l’establiment de pols
d’activitats culturals i lúdiques, etc.
Els límits d’aquests PE no han estat cartografiats al plànol de proposta d’ordenació presentada,
ja que són els propis PE els qui haurien de definir-ne acuradament els límits segons les
característiques físiques i ambientals del territori.
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Zona Protecció
Agrícola
clau PA
Habitatges

Recreatiu (4)

Habitatge plurifamiliar

i

i

i

i

c (2)

c (2)

i

c (2)

Turisme rural (3)

c

c

c

c (6)

Hotel (3)

c

c

c

i

Cases de colònies

c

c

c

c (6)

Escoles de natura

c

c

c

c (6)

Ús socio-cultural

c

c

c

i

Docent

c

c

c

i

Restauració

c

c

c

i

Comercial

i

i

i

i

Oficines

i

i

i

i
i

Industrial (1)

i

i

i

Explotació forestal

c

c

c

i

Explotació agrícola

c

i

c (5)

c

Explotació ramadera

c

i

i

i

Magatzems i dipòsits de materials
relacionats amb ús agrícola, ramader o
forestal

c

c

c

c

Estabuladors

c

i

i

i

Sitges

c

i

i

i

c (7)

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

c

c

c(7)

c(7)

c

c

c(7)

c(7)

c

c

c(7)

c(7)

c

c

c(7)

c(7)

Assentament permanent de "roulottes" i
"motorhome"
Activitats extractives i instal·lacions
relacionades
Activitats col·lectives d'educació en el
lleure i culturals
Activitats col·lectives esportives i
d'esbarjo
Equipaments i serveis comunitaris, no
compatible amb els usos urbans
Infraestructures d'accessibilitat
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Zona de protecció
natural
clau PN

Habitatge familiar

Hivernacles (8)

Edificacions i instal·lacions d'utilitat
pública o interès social*

Zona Protecció
Forestal
clau PF

Subclau
AGRÍCOLA AMB
VALOR
CONNECTOR I
PAISATGÍSTIC
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Instal·lacions i obres de serveis tècnics

c

c

c(7)

c(7)

Nuclis zoològics (gosseres, recollida,
ensinistrament i guarda)

i

i

i

i

Centres de recuperació de fauna
autòctona

c

i

i

i

Vivers i centres de jardineria

c

i

i

i

c(7)

i

i

i

Instal·lacions per l'obtenció d'energies
renovables (solar, eòlica)
c: compatible; i: incompatible

* activitats o equipaments considerats d’interès públic; regulats per art. 100 i 105; requereixen tramitació de pla especial (art. 48 DL 1/2005)

(1) Amb excepció de les granges, sitges, estabuladors i hivernacles. Es permet continuar amb ús industrial ja existent, però no es
podrà realitzar cap ampliació.
(2) En edificacions ja existents, en el cas d’agrícola només destinat a les persones directament relacionades amb l'explotació dels
terrenys on s'ubica.
(3) Amb excepció de la modalitat d'hotel apartament.
(4) Vinculat a una masia i a la protecció de l'activitat agrícola, amb reutilització d'edificis existents.
(5) Ús agrícola destinat a cultius d'hortes i conreus extensius
(6) Amb menor incidència possible sobre el medi, i vincular amb realització d'activitats de manteniment i millora dels valors de
l'espai
(7) Ubicar en llocs que no alterin significativament el paisatge, evitar provocar un impacte important sobre el medi.
(8) Regulat per articles específic a normativa (s'adjunta proposta al document).
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6.2. Propostes en la regulació del SNU
Com s’ha comentat anteriorment, s’ha analitzat la normativa del sòl no urbanitzable, tant les
disposicions generals com les especifiques, i tot seguit es realitzen un seguit de propostes, que
es poden incorporar als articles del sòl no urbanitzable que tenen la finalitat de protegir el
medi natural i agrícola i el paisatge, i que estableix regulacions que afecten qualsevol activitat
o ús que pugui afectar la qualitat dels mateixos de manera significativa.

Normativa de protecció ambiental
Molts aspectes de protecció ambiental del territori es concreten a la normativa del POUM de
Campllong, tot seguit només es detallen alguns altres punts que es poden incorporar a la
normativa (els aspectes que es proposa incorporar a articles ja existents s’escriuen en un color més clar
i emmarcats):

Cap. V - Regulació del sòl no urbanitzable
Sec. 1 - Disposicions generals
Art. 94 - Tales d’arbres
Els propietaris del sòl NU vetllaran per al manteniment de l’arbrat existent.
Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de gestió i millora forestal
(PGMF) o que no disposin d’autorització expressa de l’Administració forestal.
Excepcionalment i per motius de seguretat o malaltia es podrà tallar algun exemplar d’arbre
essent substituït per un altre. Tot i això, els arbres morts de diàmetre important, si no és per
motius de seguretat, no es tallaran. Es pot exigir que aquestes actuacions precisin de l’informe
favorable del tècnic corresponent.

95. Xarxes de transport d’energia i telecomunicacions
La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de comunicació
radioelèctrica o de telefonia s’ordenarà conjuntament amb les existents, preveient en el primer
cas, corredors al llarg de les infraestructures viàries de comunicacions situant-se en el segon
cas pels terrenys amb menys impacte sobre el medi. Per regular i racionalitzar i coordinar les
característiques i traçats de les diferents companyies, establint les mesures adequades de
protecció es redactarà un Pla Especial previ a la concessió de qualsevol llicència.
En el cas de noves esteses de línies de baixa tensió, per regular els traçats de les diferents
companyies i establir les mesures adequades de protecció ambiental i paisatgística, es
redactarà un Pla especial que ordeni les línies del conjunt del indret o nucli, previ a la
concessió de qualsevol llicència.
Les estacions transformadores no superaran l’alçada de 4 m. S’integraran adoptant les
característiques cromàtiques i materials de l’entorn.
La instal·lació de línies elèctriques aèries es realitzarà amb la previsió de dispositius
encaminats a impedir la col·lisió o electrocució d’aus (dispositius salvaocells, aïllament de
conductors, i altres mesures que es considerin oportunes).
Per a eliminar, o reduir, el risc d’incendis forestals es mantindrà net de vegetació els corredors
de serveis de les línies actuals i de les que es puguin construir.
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97. Publicitat
Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del
paisatge, especialment aquells que infringeixin la línia de l’horitzó.
No s’autoritzar cap tipus d’anunci que es pinti directament sobre roques o talussos, ni els
cartells que siguin un atemptat contra la natura i la intimitat de l’home davant el paisatge.
No permetre la col·locació de cartells i tanques de publicitat o materials anàlegs, llevat de
petits indicadors de senyalització de camins, itineraris d’interès, etc. que es disposaran amb
criteris d’uniformitat en el disseny, dimensió i col·locació.

99. Integració del paisatge
En desenvolupament de l’article 9 RLU qualsevol edificació o volum que d’acord amb els
apartats anteriors s’hagi d’emplaçar en el sòl no urbanitzable hauran de garantir que la seva
situació, volumetria, cromatisme, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres elements,
no limiti el camp visual dels paisatges naturals, ni trenquin l’harmonia o desfigurin la
perspectiva.
Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una
adequada integració a les condicions naturals de l’entorn.
Les construccions seran adequades a la seva condició aïllada i, per tant, caldrà explicitar la
previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de l’emplaçament.
La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat. En tot cas els
possibles arbres afectats es reemplaçaran dins el termini màxim d’un any. En la sol·licitud de
llicència municipal hi constarà el seu nombre, el procés i localització de la replantació.
Conservar els marges vegetats dels conreus amb espècies autòctones, i no admetre la seva
reducció ni destrucció. Se’n fomentarà el manteniment i creació, amb l’objectiu de crear
passeres funcionals per a la fauna.
Els arbres aïllats, que no formen masses arbrades, (ubicats enmig de camps o del medi rural,
al costat de masos, etc.) s’hauran de conservar, sense distinció d’espècies. Excepcionalment, i
prèvia sol·licitud i autorització a l’Ajuntament, es podran tallar per motius sanitaris o de risc
(mort de l’individuo, control de plagues i malalties o risc de caiguda).
Les actuacions de reforestació que es portin a terme es faran amb planta autòctona per
facilitar la integració visual i evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies. En les
actuacions de reforestació que es portin a terme s’utilitzaran espècies pròpies de la zona, com
alzines, suros o pins, i en el cas de boscos de ribera, verns, freixes i salzes. Es vetllarà per a la
progressiva substitució de les espècies al·lòctones per espècies pròpies de la zona.
Prohibir la plantació de canya com a cultiu o separació de parcel·les. Als indrets actualment
tenen canyers podran mantenir-los sense permetre la seva expansió.
Prohibir la plantació d’espècies exòtiques bioinvasores, tals com: Evònim japonès (Evonymus
japonica), Troana (Ligustrum lucidum), Tuies (Thuja sp.), Vinya verge (Parthenocissus sp),
Xuclamel japonès (Lonicera japonica), Plomall de la Pampa (Cortaderia selloana), Acàcia
(Robinia pseudoacacia), Ailant (Ailanthus sp.), (Pyracantha sp.), Nyàmera o Tupinamba
(Helianthus tuberosus).
En els sectors afectats per incendis s’estimularà la ràpida repoblació amb espècies autòctones.
Es consideren hàbitats d’interès en l’àmbit d’aquesta normativa, els hàbitats d’interès
comunitari catalogats per la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la flora i fauna silvestres, modificada per la Directiva 67/97/CE: Pinedes
mediterrànies, Alzinars i carrascars, Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Es vetllarà per a la conservació, el manteniment i la restauració d’aquestes comunitats
vegetals, i en general de l’arbrat i la vegetació autòctona existent en el Sòl No Urbanitzable,
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promovent la seva correcta gestió en finques particulars, els projectes de restauració, i la
creació d’espais naturals d’interès local per a la seva protecció.

106. Antenes i altres instal.lacions de radiocomunicació i georeferenciació.
1. Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació. Les antenes ja instal·lades s’hauran d’adequar a la nova normativa en un
màxim de 6 mesos no permetent-se la modificació, ampliació o reforma d’aquests, que suposin
un augment de la potència.
Per tot el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la Recomanació del Consell de la
CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als camps
electromagnètics (DOCE L 199/59).
Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera
que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que
fixa la legislació vigent
Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es compartiran sempre
que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació urbanística aprovada i suposi
una reducció de l’impacte.
2. Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m de diàmetre, on
caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els satèl·lits.
3. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les noves
tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles anteriors,
requeriran igualment de llicència municipal i l’aprovació de la Comissió territorial d’Urbanisme
previ al tràmit oportú.
4. Requerir a la instal·lació d’antenes i repetidors, i altres infraestructures similars a més de la
llicència municipal, un Estudi Paisatgístic d’acord amb la legislació vigent, sempre i quan no
estigui sotmès a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació sectorial.

Regulació dels usos del sòl no urbanitzable
Tot seguit es proposen alguns aspectes que es poden incorporar a les regulació de les diferents
tipologies de sòl no urbanitzable.

Sòl de protecció agrícola de valor connector (PAc)
1. És qualificat com a tal el sòl no urbanitzable que té un especial valor agrícola, estigui
conreat o no en el moment de la seva qualificació, i que per la seva posició estratègica al
municipi amb els valors naturals existents realitza actualment o en potencialment una funció
connectora.
Les terres incloses en aquesta zona rebran un tractament prioritari en l’ordenament de les
activitats agràries i foment per a la millora de les explotacions i conservació dels valors
naturals de la zona.
2. Usos permesos: els únics usos admesos són els agrícoles*, l’habitatge a les masies existents
i destinat a les persones directament relacionades amb l’explotació dels terrenys on s’ubica, i
recreatiu, vinculat a una masia i a la protecció de l’activitat agrícola.
*L’activitat agrícola queda regulada de la següent manera en aquest àmbit:
-

Prohibir la crema de restes vegetals i d’horta, llevat que sigui autoritzada
excepcionalment per l’autoritat competent. Les restes vegetals han de dur-se als punts
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de compostatge que s’habilitaran o ser compostades a les mateixes finques d’on
provenen.
-

Queda completament prohibit l’abocament de residus sòlids. Queden compresos en
aquesta prohibició tota mena d’abocadors, esporàdics o organitzats, tant de caràcter
privat com públic, així com altres instal·lacions de gestió de residus

-

No es poden fer aplicacions de purins en tot l’àmbit del Pla, excepció dels generats en la
mateixa explotació.

-

S’utilitzaran els productes fitosanitaris més respectuosos amb el medi ambient,
biodegradables sempre que sigui possible, i en tot cas els que estiguin autoritzats per la
legislació sectorial.

-

Els adobs s’aplicaran o bé amb l’aigua de reg o bé després del reg per facilitar la seva
incorporació i evitar l’escolament superficial. Està expressament prohibit aplicar adobs
des de l’aire.

-

Les quantitats d’adob i períodes d’aplicació hauran de seguir els criteris del Codi de bones
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).

-

Està prohibida la plantació d’organismes modificats genèticament.

-

Condicions particulars per a l’edificació: (més rescritiu que art. 103)
a. Aquestes terrenys agrícoles, per les seves especials qualitats, interès ecològic i
paisatgístic i pel seu rendiment, han de preservar-se de l'edificació.
b. No es permet cap tipus d’edificació, excepte la d'un petit cos d'edifici de servei a
l'activitat agrícola o un magatzem d'estris de treball. Tindran una superfície
construïda màxima de 6 m2 en una sola edificació, amb una alçada màxima de 3
m, i una sola obertura a l'exterior. L'ajuntament podrà fixar un model tipus per a
cada zona o per a tot el conjunt. En tots els casos, s'ajustarà a les següents
condicions:
-

Es situaran com a mínim a 1m de la partió i a 2,50m de la vora del camí,
excepte conveni exprés d’edificar conjuntament en el límit entre diferents
propietats.

-

La construcció necessita permís municipal.

-

No es permet la utilització de la construcció com a habitatge.

-

Els materials a utilitzar per fer les parets seran de fusta, la pedra seca o les
parets de maons amb arrebossat color terrós. Les cobertes hauran de
presentar tonalitats cromàtiques terroses. Es prohibeix la utilització de
materials com plàstics, planxes, bidons, ferralla o altres materials
inadequats per elaborar barraques d’eines, així com els tancaments dels
horts.

-

Tant sols es podrà construir una caseta per cada finca registral independent.

c. No es permet la instal·lació de conduccions d'electricitat.
d. Es prohibeix de cremar-hi escombraries.
e. Els arbres es plantaran com a mínim a 0,50m de distància de la partió veïna.

Pel que fa a la regulació dels hivernacles, que actualment el POUM determina com
incompatibles en tot el SNU de Campllong, es proposa que en el sòl de protecció agrícola (PA)
es permetin aquestes construccions vinculades a l’explotació agrícola amb uns determinants
condicionants, per tal de no causar un impacte paisatgístic ni sobre el medi important. Així
mateix, també es proposa incorporar un nou article de regulació d’instal·lacions d’energia
solar, actualment ja existents al municipi, que té com a base el projecte de Decret regulador
del procediment administratiu aplicable per a la instal·lació de parcs eòlics i instal·lacions
fotovoltaiques a Catalunya.
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Disposicions generals
Hivernacles
- Les construccions provisionals erigides amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o
preservar qualsevol tipus de conreu agrari son considerades com a hivernacles per l’Ordre de
25 d’octubre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
- Condicions:
-

Els hivernacles es situaran a una distància mínima de 3 m. del límit de la finca, tindran una alçada
màxima de 3 m. i no podran ocupar més del 75% de la superfície de la finca.

-

Les fixacions i fonaments seran reforçats per tal d’evitar danys en cas de vents o tempestes.

-

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

-

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

-

Els hivernacles en desús es desmuntaran per part del propietari.

-

Per a la instal·lació d’un hivernacle en el terme municipal caldrà realitzar una comunicació
municipal. La documentació a presentar en la comunicació, s’especificaran entre altres aspectes,
les característiques de l’hivernacle (situació, tipus d’hivernacle, etc.), el tipus de cultius que s’hi
realitzaran i el compromís de desmuntatge en el moment en què aquest quedi en desús.

Instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica1
1. Aquest article vol regular la implantació d’instal·lacions de sistemes de captació d’energia
solar fotovoltaica amb la finalitat de reduir l’impacte que la seva ubicació té sobre el territori i
el paisatge.
2. S’entén per sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica el conjunt d’elements que
conformen una instal·lació de generació d’electricitat a partir de la radiació solar mitjançant
l’efecte fotoelèctric.
3. La instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica s’ha d’efectuar sobre
terrenys que reuneixin alguna de les condicions següents:
a) Que es tracti de terrenys qualificats pel planejament urbanístic com a industrials o com a
sistemes urbanístics, d’equipaments comunitaris obtinguts pel desplegament de sectors
industrials.
b) Que es tracti de terrenys classificats pel planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable
que no estiguin subjectes a un règim especial de protecció que prohibeixi aquest ús i que
compleixin algun dels requisits següents:
1r.- Que siguin contigus, bé a àmbits d’ús industrial, bé a edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, bé a edificacions i instal·lacions existents pròpies de les actuacions específiques
d’interès públic en sòl no urbanitzable previstes en els apartats 47.4.a) i 47.4.b) de la Llei
d’Urbanisme i que, en cas d’edificacions, tinguin una superfície en planta superior a 150 m2 o
connexions a la xarxa elèctrica o d’aigua corrent.
2n.- Que es tracti de terrenys l’estat natural dels quals hagi estat degradat per una activitat
anterior, sense una operació de restauració posterior, i en els que la implantació d’un parc
fotovoltaic representi una millora del seu estat actual.
3r.- Que es considerin idonis per a la implantació d’aquestes instal·lacions pel Pla d’ordenació
urbanística municipal, o bé hagin estat ordenats per un Pla especial urbanístic que prevegi
específicament aquesta localització d’acord amb l’article 67.1.e) del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. El Pla especial haurà de ser
promogut per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

1

En base el projecte de Decret que s’està elaborant per la regulació d’aquestes instal·lacions.
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4. La dimensió de les instal·lacions en sòl no urbanitzable, a què fa referència el punt anterior
3b, resta subjecta al compliment de les condicions d’ocupació establertes en aquest article:
a) En el cas de terrenys contigus a edificacions agrícoles o ramaderes o a les instal·lacions existents
pròpies de les actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable previstes en els apartats
47.4.a) i 47.4.b) de la Llei d’Urbanisme, les instal·lacions de captació d’energia solar poden ocupar fins
a 3 Ha de superfície. En tot cas, s’ha de mantenir una distància mínima de 500 metres entre les
diferents instal·lacions de captació d’energia solar.
b) En el cas de terrenys contigus a àmbits de sòl industrial existents, les instal·lacions poden ocupar
fins a 6 Ha de superfície. S’haurà de mantenir la distància mínima de 500 m entre les diferents
instal·lacions.
c) En el cas dels terrenys considerats com a idonis per a la implantació d’aquestes instal·lacions a
través de Plans d’ordenació urbanística municipal o pels Plans especials urbanístics als que es fa
referència en l’apartat 3b 3r, d’aquest article, les instal·lacions poden superar les 6Ha de superfície
sempre i quan presentin un interès territorial estratègic, utilitzin sistemes de captació d’energia
fotovoltaica avançada i incorporin elements de R+D+I en l’àmbit de les tecnologies fotovoltaiques.

5. Els elements necessaris per al funcionament de la instal·lació d’un sistema de captació
d’energia solar fotovoltaica, tals com inversors o elements de control, a excepció dels
transformadors, s’han d’agrupar, preferentment, en una sola construcció tan a prop com sigui
possible d’edificacions existents i totes les instal·lacions de cablejat interior han de ser
soterrades. Es procurarà en tots els supòsits evitar l’obertura de noves vies d’accés i l’ocupació
innecessària de sòl agrari de qualitat.
6. No es permetrà un moviment de terres que suposi una alteració de la topografia del terreny
que comporti parcel·les amb un pendent resultant superior a un 15%.
7. Les sol·licituds d’aprovació de projectes per a la implantació de sistemes de captació
d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable resten subjectes al procediment d’aprovació
de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable o, en el seu cas,
al procediment d’aprovació de plans especials urbanístics, previstos en la legislació urbanística.
L’estudi d’impacte i integració paisatgística que en compliment d’aquests procediments ha
d’acompanyar al projecte d’actuació, ha de contenir, a més del que requereix l’article 22 del
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, els següents aspectes:
a) Simulacions fotogràfiques del lloc abans i després de realitzades les instal·lacions, des de diversos
punts d’observació significatius.
b) Conca visual de la instal·lació i identificació dels principals punts de visió sobre el projecte.
c) Definició dels elements complementaris de la instal·lació, tals com tanques, edificacions i línies
elèctriques.

8. L’autorització urbanística en sòl no urbanitzable de la instal·lació d’un sistema de captació
de l’energia solar fotovoltaica sobre el terreny porta implícita l’obligació de desmantellament
dels equips i de la restitució dels terrenys que ocupen una vegada finalitzada l’activitat de
producció d’energia elèctrica, per tal de deixar-los en el seu estat original.
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CAP. V - REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Art. 93 - Tanques

SEC. 1 - DISPOSICIONS GENERALS

Per a la construcció de tanques s’haurà de justificar la seva necessitat per a ús de la
finca.

Art. 91 - Definició i tipus
El sòl no urbanitzable comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de
mantenir les seves condicions naturals i el seu caràcter pròpiament rural. No hi són
permesos els nous habitatges, els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els usos
contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. No es permetran més aprofitaments
que els agrícoles, forestals i paisatgístics. El sòl no urbanitzable es regeix per les
limitacions que estableix l’article 47 RLU, segons el desenvolupament i la concreció de
detall que s’efectua en aquest capítol. En tot cas haurà d’assegurar-se la conservació
dels seus elements naturals: sòl, flora, fauna i paisatge.
Els Plans especials que desenvolupin les determinacions del sòl no urbanitzable no
podran alterar les determinacions del POUM, excepte per regular més restrictivament les
condicions d’edificació i d’ús i per augmentar la superfície establerta com a mínima per a
les finques. En termes generals, constitueixen el sòl no urbanitzable:
– Els terrenys que el POUM classifica com a tals per raó de la incompatibilitat amb llur
transformació i la inadequació al desenvolupament urbà.
– Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni
en sòl urbanitzable.
– Dins del sòl no urbanitzable el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les
següents zones:
– De protecció agrícola ................................................ clau PA
– De protecció forestal ................................................. clau PF
– De protecció natural ..................................................clau PN
Art. 92 - Finques
1. Seran indivisibles a Campllong totes les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de
les quals sigui inferior al doble de les unitats mínimes de conreu o de producció forestal
d’acord amb l’article 188.e RLU i els Decrets de la Generalitat de Catalunya 169/1983 i
35/1990.
2. Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no
urbanitzable. S’entendrà que existeix parcel·lació quan concorrin les circumstàncies
assenyalades a l’article 183.1 RLU i que hi ha presumpció de parcel·lació quan es donin
les condicions de l’article 186 RLU.
3. Es considera il·legal, a efectes urbanístics, tota parcel·lació que sigui contrària a allò
que estableix el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o que infringeixi el que disposa
l’article 187.1 RLU i tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la
construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable.
4. D’acord amb els articles 205 i 206 RLU , es considera infracció urbanística els actes
de parcel·lació urbanística contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a
terme en sòl no urbanitzable.
5. El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord amb el que estableix el
Decret 169/1983, d’Unitats Mínimes de Conreu, la Llei 19/1995 i el Decret 35/1990 pel
qual es fixa la unitat mínima forestal, té la competència en autoritzacions per a segregar
finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu i forestal.
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Quan sigui inevitable la seva col·locació, les tanques agrícoles es construiran de forma
que no agredeixin el medi on s’emplacen, ni privin la visió del paisatge i només
s’admetran de filat metàl·lic de color verd a una alçada màxima de 1.40 m, o bé vegetals.
La seva col·locació estarà subjecta a prèvia llicència municipal. En qualsevol cas caldrà
situar-les a una distància mínima de l’exterior del camí equivalent a la distància de
protecció que s’estableix en els “Camins rurals”, resseguint la topografia natural sense
escalonaments i sense interferir el traçat dels camins públics.
Excepcionalment i sempre que es justifiqui la seva necessitat als límits de la carretera
s’admet el tancament massís amb muret de pedra natural o amb fusta de 1,40 m
d’alçada o tanca vegetal fins a 2,50 m.
Art. 94 - Tales d’arbres
Els propietaris del sòl NU vetllaran per al manteniment de l’arbrat existent.
Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de gestió i millora
forestal (PGMF) o que no disposin d’autorització expressa de l’Administració forestal.
Art. 95 - Xarxes de transport d’energia elèctrica i telecomunicacions
La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de comunicació
radioelèctrica o de telefonia s’ordenarà conjuntament amb les existents, preveient en el
primer cas, corredors al llarg de les infraestructures viàries de comunicacions situant-se
en el segon cas pels terrenys amb menys impacte sobre el medi. Per regular i
racionalitzar i coordinar les característiques i traçats de les diferents companyies,
establint les mesures adequades de protecció es redactarà un Pla Especial previ a la
concessió de qualsevol llicència.
Art. 96 - Usos permesos i usos prohibits
1. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no
urbanitzable
Amb caràcter general queden prohibits els usos següents: habitatge plurifamiliar,
oficines, comercial, magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrícola,
ramader o forestal, industrial, amb l’excepció de les granges, estabuladors, sitges i
hivernacles, activitats extractives i les instal·lacions relacionades amb les extraccions,
l’assentament permanent de “roulottes” i “motorhome”, abocadors de residus industrials.
2. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les
mesures necessàries per evitar la degradació del medi i facilitar una integració total.
Caldrà estudiar de manera detallada la captació d’aigua potable i energia, la depuració
de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les
masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de l’establiment i del seu
entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, de salubritat i d’ornat
públic.
Art. 97 - Publicitat
Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la
visió del paisatge, especialment aquells que infringeixin la línia de l’horitzó.
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SEC. 2 - CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

Art. 100 - Actuacions d’interès públic

Art. 98 - Disposicions generals per a l’edificació en sòl No Urbanitzable
1. No es podran realitzar altres construccions que les destinades a explotacions
agrícoles en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com les construccions i
les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el servei de les obres
públiques. Això no obstant, podran autoritzar-se excepcionalment, les edificacions i
instal·lacions d’utilitat pública o interès social que preveu l’article 47.4 RLU que no siguin
incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de sòl no urbanitzable.
2. Es permet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals existents
identificades en el catàleg, per tal de destinar-les a habitatge familiar, ús residencial
turístic o d’hostaleria rural, hotel exclòs la modalitat hotel apartament, o a activitats
d’educació en el lleure. Es permet, alhora, l’adequació i millora dels altres habitatges
preexistents en sòl no urbanitzable. En tot cas, les regulacions referents a reformes i
ampliacions d’aquestes edificacions resten subjectes a l’informe preceptiu de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, d’acord amb alló previst a l’article 50 de la Llei d’Urbanisme.
3. L’autorització de les obres i els usos referents a actuacions d’interès públic, noves
construccions o reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals existents, s’ajustarà
als procediments previstos per a cada cas en els articles 48, 49 i 50 de la L.U i hauran de
garantir en qualsevol cas la preservació d’aquest sòl respecte al procés de
desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les
activitats autoritzades respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn en
què s’emplacen.
4. S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de depuració
de les aigües residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació d’aigua i
l’abastament d’energia que serà preferentment renovable.
5. Les activitats amb incidència ambiental tipificades a l’annex I i II de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental hauran d’adaptar-se
als seus condicionants de tramitació d’autorització i llicència ambiental, d’acord amb el
Decret 136/1999, de 18 de maig, que desplega la Llei.
6. Resten subjectes a informe o autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua les
construccions projectades dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges
de les lleres, que constitueix la zona de policia de domini públic hidràulic, d’acord amb la
Llei d’Aigües, i dins els espais determinats com a inundables en els documents de
planificació d’espais fluvials de la conca del Baix Ter, redactats per l’ACA.
Art. 99 - Integració en el paisatge
En desenvolupament de l’article 9 RLU qualsevol edificació o volum que d’acord amb els
apartats anteriors s’hagi d’emplaçar en el sòl no urbanitzable hauran de garantir que la
seva situació, volumetria, cromatisme, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres
elements, no limiti el camp visual dels paisatges naturals, ni trenquin l’harmonia o
desfigurin la perspectiva.
Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn.
Les construccions seran adequades a la seva condició aïllada i, per tant, caldrà explicitar
la previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de
l’emplaçament.

1. Es consideren d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural,
d’educació en el lleure i d’esbarjo a realitzar a l’aire lliure, amb les mínimes i
imprescindibles obres i instal·lacions adequades a l’ús del qual es tracti. Igualment,
gaudeixen d’interès públic els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els
usos urbans, així com les infraestructures d’accessibilitat, les instal·lacions i obres de
serveis tècnics tals com les de telecomunicacions, d’infraestructura hidràulica general,
producció i d’abastament energètic, de subministrament i sanejament d’aigües, de
tractament de residus, i d’altres instal·lacions ambientals d’interès públic.
2. Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint el procediment previst a l’article 48 RLU
3. La concurrència de l’interès públic, la idoneïtat de l’emplaçament i la regulació de les
condicions d’edificació, així com la justificació que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un
règim especial de protecció amb el qual l’actuació resulti incompatible tal com preveu
l’article 47.5 RLU, serà ponderada discrecionalment per la Comissió Territorial de Girona,
d’acord amb l’article 48 RLU
4. Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’article 48 RLU, es declarin
d’utilitat pública i d’interès social, s’haurà de redactar un projecte que contempli com a
mínim:
a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació
amb el planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d’impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta
restes arqueològiques d’interès declarat.
d) Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit d’actuació no
és comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats.
f) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
Art. 101 - Habitatges preexistents en sòl no urbanitzable
1. Les edificacions existents en el municipi de Campllong amb ús d’habitatge s’agrupen
en dos blocs, les pròpiament masies o cases rurals i els altres habitatges.
Es consideren “masies” els edificis i el conjunt d’edificis d’estatge i producció bàsicament
agrícola, explotat unitàriament en règim familiar. El POUM cataloga i llista les masies i
cases rurals de Campllong que pel seu valor, paisatgístic, cultural, arquitectònic,
ambiental i social requereixen d’un tractament específic de conservació i possible millora.
Són les identificades en el catàleg.
Es consideren habitatges preexistents, les edificacions més recents destinades a
habitatge familiar, identificades en els plànols d’ordenació i que es relacionen com annex
al catàleg.
2. La rehabilitació de les masies en general haurà de respectar el volum edificat
preexistent i la composició volumètrica original, eliminant aquelles addiccions que
distorsionin la volumetria històrica. Les masies incloses en el catàleg de béns
patrimonials, es troben subjectes a la normativa d’’aplicació d’aquell catàleg.

La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat. En tot
cas els possibles arbres afectats es reemplaçaran dins el termini màxim d’un any. En la
sol·licitud de llicència municipal hi constarà el seu nombre, el procés i localització de la
replantació.

Els usos permesos a les masies i cases rurals del catàleg són els assenyalats a aquesta
normativa. El procediment per a l’aprovació dels projectes de rehabilitació de masies i
cases rurals amb ús d’habitatge, s’adequarà a allò que disposa l’article 50 RLU quan les
obres per assolir les condicions objectives d’habitabilitat escreixin de les imprescindibles,
és a dir, s’hagin de refer els fonaments o parets mestres. Els altres usos seguiran el
procediment de l’article 50 RLU
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3. Pel que fa als habitatges preexistents no inclosos en el catàleg de masies, es
permeten obres d’adequació i millora per reunir les condicions objectives d’habitabilitat.
Únicament s’admeten ampliacions d’un màxim del 10 % del sostre existent amb un
màxim de 40 m2. A més s’exigirà que l’edificació no hagin estat objecte d’un expedient
de protecció de la legalitat urbanística.
Art. 102 - Edificacions preexistents per usos d’altres que l’habitatge
Les edificacions destinades a usos d’altres que l’habitatge són reconegudes pel Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong com a existents.
En el cas d’usos industrials no s’admetrà canvi, és a dir, únicament s’admet la continuïtat
dels usos existents i el canvi dels mateixos, implica la cessació de l’activitat industrial. No
es permet cap tipus d’ampliació.
Art. 103 - Construccions agrícoles
Les edificacions agropecuàries destinades a ús de magatzems en sòl NU, sense
perjudici del que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir les següents
condicions:
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de
maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera.
b) Cal acreditar una propietat mínima d’1,5 ha de terres de conreu d’horta o de 4,5 ha de
terres de conreu de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a
l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible
c) No es permet la seva ubicació a menys de 100 m des de l’eix de carreteres ni a 15 m
de camins existents. Cal minimitzar el seu impacte visual. Les façanes hauran de
comptar amb arrebossat i pintat, excepte quan el material base dels tancaments estigui
preparat per anar vist i tingui un cromatisme adequat al paisatge. Els colors seran clars
de la gamma terrosa, i les cobertes no podran ser de xapa galvanitzada.
d) El sostre màxim edificable serà de 1000 m2 amb un volum màxim de 5.000 m3. Les
construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de carener de 7 m,
respecte la rasant natural del terreny.
e) En els llocs amb l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de l’edificació fileres d’arbres
autòctons, en una proporció mínima d’un arbre cada 7 m, a l’objecte de matisar l’impacte
visual de la construcció.
Art. 104 - Construccions ramaderes
Les edificacions agropecuàries destinades a ús ramader a més del que regula la
legislació sectorial, i del que aquest POUM determini per a cada zona, han de complir
simultàniament els requeriments següents:
1. Justificació del compliment de la legislació sectorial vinculada a les explotacions i a la
gestió de fems i purins.
a) Decret 61/1994, de regulació de les explotacions ramaderes (DOGC núm. 1878, de
28.03.94) i Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de les
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines.
b) Real Decret 261/1996, de protecció de les aigües contra la contaminació produïda
pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE núm. 61, de 11.03.96).
c) Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i Decret 136/1999,
Reglament de la Llei i els seus annexos. (DOGC núm. 2598, de 13.03.98; i DOGC núm.
2894, de 21.05.99).
d) Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb
el nitrogen (DOGC núm. 2761, de 09.11.98).

f) Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
2. Les construccions se situaran en llocs assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats. De forma general, es
procurarà la plantació al llarg de les edificacions de les explotacions ramaderes de fileres
d’arbres, d’una classe característica de la zona, en una proporció mínima d’un arbre
cada 5 metres de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció.
3. L’ocupació màxima de l’edificació ramadera serà del 40% de la superfície del terreny
amb una concentració màxima construïda de 3.000 m2st. Les construccions seran de
planta baixa amb una alçària màxima de 5,00 metres al carener, respecte de la cota
natural del terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament
necessària una major alçària. La llargada no serà superior a 80 metres. Les façanes
hauran de comptar amb arrebossat i pintat excepte quan el material base dels
tancaments estigui preparat per anar vist. Els colors seran clars de la gamma terrosa, i
les cobertes no podran ser de xapa galvanitzada.
4. Només s’admeten les explotacions ramaderes a Campllong, quan quedin ubicades a
una distància mínima de 500 m del sòl urbà i urbanitzable residencial, fora de les visuals
del nucli urbà, no requereixin de l’obertura de nous camins i compleixin les distàncies
mínimes següents:
4.1 Porcí
A 1.000 metres respecte de les explotacions del mateix grup, grup segon i tercer (120864 UBM), àrees d’enterrament de cadàvers animals, instal·lacions de tractament de
fems i brossa municipal; A 2.000 metres respecte de les explotacions del grup especial
(explotacions de selecció, multiplicació, centres d’agrupaments de reproductors per a
sacrifici, centres d’inseminació artificial, recria, transició de primípares i centres de
quarantena), els escorxadors, indústries càrniques, mercats i instal·lacions de tractament
de cadàvers; A 3.000 metres respecte dels centres de concertació. A 200 metres
respecte la carretera; A 25 metres respecte de la resta de camins públics.
4.2 Resta d’explotacions:
A 200 metres de l’eix de carreteres i d’habitatges existents en sòl no urbanitzable
pertanyents a altres propietaris; A 50 metres respecte construccions d’altres explotacions
ramaderes que no siguin porcines, respecte de les quals la distància mínima serà de 500
metres.
5. Les explotacions ramaderes de nova execució, a més de complir les distàncies
regulades a l’apartat anterior, hauran de situar-se a una distància mínima respecte les
explotacions ramaderes de la mateixa espècie, que són les següents: Explotacions
porcines, 1000 m; Explotacions vacunes, entre 100 i 200 m.; Explotacions cunícoles, 500
m.; Explotacions d’aviram, 500 m; Explotacions ovines, 500 m.; Altres explotacions, 1000
m, si no hi ha un reglament específic que ho marqui.
Quan les explotacions ramaderes quedin constituïdes en una Agrupació de Defensa
Sanitària (ADS), s’ha de considerar la qüestió de distàncies com si es tractés d’una sola
explotació.
6. No s’autoritzaran les explotacions ramaderes que no tinguin les pròpies basses
d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una
correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat
territorial de l’explotació ramadera.
7. Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el moment
d’entrada en vigor d’aquest POUM i a les que estiguin en tràmit de legalització, no els
són d’aplicació les determinacions sobre l’emplaçament i les distàncies fixades en aquest
article.
8. Les explotacions ramaderes existents que no tinguin legalitzada l’activitat caldrà que
regularitzin la seva situació en el termini de cinc anys a partir de l’aprovació definitiva del
present POUM i els seran d’aplicació les determinacions dels apartats a, b, c, d, e, f.

e) Reial Decret 324/2000, de normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines.
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En aquestes explotacions estan sotmeses, transitòriament a les següents limitacions: no
podran fer ampliacions de la capacitat productiva de l’activitat ni de la superfície de les
instal·lacions; no podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de l’activitat; no podran
sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat que
ho facin per adoptar les mesures correctores que els imposi l’autoritat competent; no
podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva venda,
cessió o transmissió patrimonial.
9. La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera requereix informe
previ favorable de l’ACA. El projecte haurà d’especificar el sistema de tractament i de
depuració de les aigües residuals, el seu destí final i la prevenció de la contaminació dels
aqüífers mitjançant regulació i control.

Les terres incloses en aquesta zona rebran un tractament prioritari en l’ordenament de
les activitats agràries i foment per a la millora de les explotacions i mereix una especial
protecció, d’acord amb els criteris de l’article 32 RLU.
2. Usos permesos: els únics usos admesos són els agrícoles, ramaders i l’habitatge a les
masies existents, lligats a l’activitat familiar o empresarial.
Agrícola: Queden prohibides les instal·lacions que es contradiguin amb l’aprofitament del
sòl per aquest ús.
Habitatge unifamiliar a les edificacions existents, destinat a les persones directament
relacionades amb l’explotació dels terrenys on s’ubica.
Recreatiu, vinculat a una masia i a la protecció de l’activitat agrícola, limitat a cases de
colònies, turisme rural, escoles de natura, amb reutilització d’edificis existents.

Art. 105 - Construccions i instal·lacions d’obres públiques

Hoteler, exclòs la modalitat hotel apartament

Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions
vinculades a l’execució, al manteniment i al servei de les obres públiques.

Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social.

La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l’emplaçament de
les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i
de les correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l’equilibri
ecològic i els valors paisatgístics.
Les llicències estaran sotmeses a les condicions i procediment assenyalat per aquesta
normativa per a les actuacions d’interès públic.
Art. 106 - Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació
1. Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació. Les antenes ja instal·lades s’hauran d’adequar a la nova normativa en
un màxim de 6 mesos no permetent-se la modificació, ampliació o reforma d’aquests,
que suposin un augment de la potència.
Per tot el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la Recomanació del
Consell de la CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als
camps electromagnètics (DOCE L 199/59).
Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de
manera que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de
seguretat que fixa la legislació vigent
Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es compartiran
sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació urbanística
aprovada i suposi una reducció de l’impacte.
2. Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m de diàmetre,
on caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els satèl·lits.
3. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les
noves tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles
anteriors, requeriran igualment de llicència municipal i l’aprovació de la Comissió
territorial d’Urbanisme previ al tràmit oportú.

Construccions permanents: només s’autoritzaran construccions permanents destinades
a magatzems d’eines agrícoles i a protecció de maquinària de pous legalitzats d’acord
amb les determinacions de l’article 106 que regula les construccions agrícoles en NU.
Art. 108 - Zona de Protecció Forestal (clau PF)
1. Definició: D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1998 Forestal de Catalunya aquest
POUM qualifica com a òl forestal el sòl rústic poblat d’espècies arbòries o arbustos,
matolls i herbes; els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la
protecció d’aquests, els erms que per llurs característiques siguin adequats per a la
reforestació i els prats de regeneració natural.
Les àrees forestals compreses en aquesta qualificació són àrees boscoses que han de
ser protegides com a reserva natural i àrees de bosc a conservar o repoblar, per la
importància paisatgística primordial en la configuració física del territori.
Aquestes zones a més d’estar sotmeses a la legislació específica sobre la defensa i
conservació de les masses forestals i el que estableix la legislació urbanística respecte
les zones verdes, queden subjectes a aquesta normativa.
La destinació dels terrenys, en virtut d’aquest POUM a zones boscoses no requereix
necessàriament la titularitat pública. Les finques de propietat privada qualificades com a
zones boscoses seran mantingudes i conservades adequadament per garantir la millor
seguretat en front als incendis.
2. Condicions d’ús: En general l’únic us admès és el forestal, raó per la qual queda
prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de la vegetació
arbòria. Es prohibeix qualsevol tipus d’edificació; l’habitatge només s’admet a les masies
existents on també es permetran els usos socio-cultural, docent, restauració i recreatiu
amb les condicions assenyalades a l’article corresponent.
3. L’aprofitament dels productes forestals: es realitzarà dins dels límits que premeten els
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de
Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.
Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar les unitats de paisatge,
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones.
Art. 109 - Zona de Protecció Natural (clau PN)

SEC. 3 - ZONIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE
Art. 107 - Zona de protecció agrícola (clau PA)
1. És qualificat com a tal el sòl no urbanitzable que té un especial valor agrícola, estigui
conreat o no en el moment de la seva qualificació, o que s’han de preservar del procés
d’incorporació a àrees urbanes.
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Definició: Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals,
geològiques o ambientals, o per constituir elements significatius en el paisatge, ha de ser
objecte d’una especial protecció pel seu alt valor ecològic i per la importància
paisatgística primordial en la configuració física del territori municipal; de forma que
s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar les seves condicions naturals.
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Aquestes zones a més d’estar sotmeses a la legislació específica sobre la defensa i
conservació de les masses forestals i el que estableix la legislació urbanística respecte
les zones verdes, queden subjectes a aquesta normativa.
La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les finques
seran cuidades i conservades adequadament per garantir el seu caràcter forestal i la
millor seguretat de la seva riquesa natural i paisatgística enfront els incendis.
Condicions d’ús: Els terrenys així qualificats no podran ser dedicats a usos,
aprofitaments i utilitzacions que impliquin transformació de la massa boscosa; el seu
aprofitament s’ajustarà a les determinacions de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya.
En consideració dels valors especials d’aquests terrenys, el perill d’inundabilitat que
comporta i de les característiques morfològiques, no s’admet cap tipus de nova edificació
excepte les descrites en aquest article, la tala d’arbrat, l’ús extractiu, els abocaments de
qualsevol tipus i qualsevol modificació que desvirtuï les característiques de l’entorn.
Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades.
Es permet l’explotació agrícola destinada a cultius horticules i extensius així com de les
construccions agrícoles destinades al magatzem dels estris propis d’aquesta activitat.
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2.2 Sensibilitat ambiental
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3. Zones estratègiques d’interès per a la connectivitat ecològica

Riudellots de la Selva
Campllong

Sant Andreu Salou

Font: Estudi de connectivitat de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals
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4. Fitxa de la ZEIC - D
Relació amb els Plans de Connectivitat Funcional Comarcals:

Descripció:

Tipus de connector:

Aquesta zona inclou un connector de petites dimensions, però que es
considera important, ja que és una de les zones de contacte entre dues àrees
de gran qualitat ecològica. La zona boscosa de la roureda de Can Mai, i la
zona en que la riera Gotarra (ZEIC-G) s’uneix a l’Onyar (ZEIC-H), a la zona
del Pla d’en Ros.

Terrestre

Àmbit:
Municipal

El connector transcorre bàsicament per espais agrícoles, ocupats per arbres
fruiters de regadiu, principalment pereres, i també plantacions d’arbres,
pollancres, plàtans, etc. Així mateix, la part més occidental de l’àmbit
presenta camps de conreu de cultiu d’herbacis.
Als marges dels camps, hi ha fileres arbrades, que permeten oferir un refugi
segur als animals que utilitzin aquest espai.
Pel centre del sector, l’espai és creuat pel camí de Fornells, via que, tot i no
ser una de les vies principals de l’àmbit d’estudi, presenta una intensitat de
trànsit en augment, per haver esdevingut via alternativa entre Girona, i altres
municipis, al sud. Amb tot, les seves dimensions, i la intensitat suportada
actualment, fan que aquesta via pugui ésser creuada per la seva superfície.
Al sud de la zona, hi ha la principal amenaça del mateix, en el polígon
industrial de Ferreries, amb el qual limita aquest ZEIC.

Principals punts crítics:
El camí de Fonells creua longitudinalment el sector, però no presenta
punts crítics a destacar.

Amenaces:

Elaboració pròpia sobre ortofotomapes 1:5.000 de l’ICC

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals

Al sud de l’àmbit, el polígon industrial de Ferreries esdevé la
principal amenaça d’aquest espai.
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4. Fitxa de la ZEIC - D
Fotografies:
Camps de pereres, al nord-est del ZEIC

Contacte entre el connector i la Gotarra

Camí de Fornells

Panoràmica del sector
occidental del ZEIC

Panoràmica del sector
oriental del ZEIC

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals
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Campllong

Comissió Tècnica de Seguiment :
Montserrat Roura Massaneda (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Carme Camps i Goy (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Èlia Massó (Ajuntament de Riudellots de la Selva)
Lluís Freixes (Ajuntament de Campllong)
Anna Serra (Ajuntament de Campllong)
Francesc Casanovas (Ajuntament de Sant Andreu Salou)

Olga Freixa (Direcció Facultativa; Diputació de Girona)
Xènia Illas (Adjunta a Direcció Facultativa; Diputació de Girona)

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA)
Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA)
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