
 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          1 

 

CONTINGUTS DE L’AVANÇ DE PLA 

1 PRESENTACIÓ 

2 PREAMBUL 

2.1 MARC LEGAL DEL POUM 

2.2 FORMULACIÓ DEL POUM 

2.3 DETERMINACIONS DEL POUM 

2.4 DOCUMENTACIÓ DEL POUM 

2.5 DRETS D’INICIATIVA I PARTICIPACIÓ 

2.6 EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

3 INTRODUCCIÓ 

3.1 OBJECTE DEL DOCUMENT D’AVANÇ DE PLA 

3.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA 

3.3 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

3.4 CONTINGUT DEL PRESENT DOCUMENT 

4 PREMISSES DEL PLANEJAMENT 

4.1 EN EL MARC TERRITORIAL 

4.2 EN EL MARC COMARCAL. 

4.3 EN EL MARC LOCAL. 

4.3.1 Introducció 

4.3.2 La situació geogràfica i el medi físic. 

4.3.3 Els usos del sòl. 

4.3.4 El desenvolupament històric de la població. 

4.3.5 L’activitat agrícola i ramadera 

4.3.6 Infraestructura, zones verdes, equipaments i serveis 

4.4 EL PLANEJAMENT VIGENT 

5 DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT 

5.1 DIRECTRIUS AMBIENTALS 

5.2 DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES 

5.2.1 El medi físic 

5.2.2 El règim del sòl 

5.2.3 Les infraestructures de mobilitat 

5.2.4 El sistema general d’equipaments i el patrimoni 

5.2.5 El sistema general d’espais lliures i la valorització del paisatge 

5.2.6 L’ordenació del sòl urbà 

5.2.7 L’ordenació del sòl urbanitzable 

5.2.8 L’ordenació del sòl no urbanitzable 

5.3 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

5.4 L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE LA MOBILITAT 

 

6 CRITERIS I OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT 

6.1 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          2 

 

6.2 CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS 

6.2.1 Classificació del sòl. 

6.2.2 Infraestructures de mobilitat 

6.2.3 Els espais lliures i els equipaments 

6.2.4 El sòl no urbanitzable 

6.2.5 El sòl urbà 

6.2.6 El sòl urbanitzable 

7 SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

7.1 METODOLOGIA 

7.2 ÀNALISI DE LES ALTERNATIVES 

7.2.1 Definició de les alternatives 

7.2.2 Justificació del compliment de la Llei d’Urbanisme i del P.D.U. del Pla de l’Estany 
de les alternatives proposades 

7.2.3 Generació de nucli. Equipaments i espais lliures 

7.2.4 Densificar veïnats existents 

7.2.5 Estructura viària i de dependència a noves infraestructures viàries supramunicipal  

7.3 JUSTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LES 
PROPOSTES SELECCIONADES EN EL PRESENT AVANÇ 

7.4 JUSTIFICACIÓ DEL CREIXAMENT PROPOSAT 

7.4.1 Justificació del creixement residencial en àrees d’extensió 

7.4.2 Justificació del creixement moderat 

 

DOCUMENTS ADJUNTS: 

- INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR. 

- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. 

- PLÀNOLS DEL PLANEJAMENT VIGENT. 

- PROPOSTA DE PLÀNOLS D’ORDENACIÓ. 

 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          3 

 

1 PRESENTACIÓ 

 
L’Ajuntament de Camós ha iniciat el procés de revisió del planejament urbanístic actual, cosa que 

significa repensar el poble, les zones urbanes existents i les previstes i la nostra relació amb el 

medi natural; fer-ho remarcant aquells valors que, com a societat, hem afegit als que foren la 

referència sobre la que es va projectar el marc urbanístic vigent i que ha regulat el 

desenvolupament urbà, socioeconòmic i ambiental al llarg d’aquest últim període. 

Repensar per a posar ordre, per reordenar urbanísticament el municipi i per entendre i establir les 

relacions amb les àrees urbanes pròximes requereix conèixer i reconèixer sobre el territori la 

diversitat que aquest conté, i atendre a les seves especificitats, a la seva capacitat receptora de les 

activitats humanes, als seus límits i, alhora, reforçar els elements de complementarietat estableix 

amb els sistemes veïns. 

Aquesta revisió ens obliga a valorar les conseqüències que l’actual planejament ha tingut sobre la 

qualitat de vida de les persones, l’equilibri del medi natural i el desenvolupament dels objectius 

socials i econòmics que es pretenien. 

Un Pla urbanístic no és únicament un document tècnic i administratiu. El Pla hauria de ser el reflex 

d’una voluntat de pacte social, d’acord ciutadà que es concreta en un seguit d’objectius, criteris i 

determinacions pel desenvolupament futur del poble. 

L’ordenació urbanística del municipi ha d’ajustar-se al marc jurídic i, d’acord amb ell, ha de 

perseguir la utilització racional del territori i conjuminar les necessitats de creixement amb la 

preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics i culturals. Per altre banda, el 

nou planejament ha de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures i configurar 

models d’ocupació de sòl que evitin la dispersió en el territori, considerin la rehabilitació i renovació 

del sòl urbà consolidat i afavoreixin la cohesió social. Tot aquest procés cal plantejar-lo 

fonamentant els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans. 

Donada la situació geogràfica del municipi, la seva estructura urbana, la relació amb les 

infraestructures de mobilitat territorial i la pertinença i interdependència funcional amb el sistema 

urbà del Pla de l’Estany, Camós ha de plantejar-se el seu encaix i el paper que en el futur ha de 

jugar en aquest context territorial comarcal, i alhora afermant-se com a poble. 

El propòsit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és determinar, per a un horitzó 

temporal de deu anys, de quina forma el municipi ha de cobrir les seves necessitats de creixement, 

en població, activitat econòmica i habitatges, i com ho fa en termes de qualitat de vida, 

sostenibilitat social, ambiental i econòmica, i des d’una consciència clara del valor patrimonial del 

seu territori i del paisatge. 
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2. PREAMBUL 

 

2.1 MARC LEGAL DEL POUM 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redacta d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

D’acord amb aquest marc jurídic de referència l’ordenació urbanística del municipi ha de perseguir: 

 La utilització racional del territori i el medi ambient. 

 Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural. 

 Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 Configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la 
cohesió social. 

 Considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà consolidant un model de territori 
globalment eficient. 

 Fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els 
processos urbanístics. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació integral del territori que abasta 
el terme municipal i l’hi correspon : 

 Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent. 

 Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 
urbanístic. 

 Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament. 

 Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori. 

 Definir els objectius mediambientals. 

 Reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública. 

 

2.2 FORMULACIÓ DEL POUM 

El POUM el formula l’ajuntament de Camós, que l’aprova inicialment i provisionalment. 

L’aprovació definitiva correspon al conseller/a de Política Territorial amb l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 

 

2.3 DETERMINACIONS DEL POUM 

Les determinacions que els plans d’ordenació urbanística municipal han de desenvolupar són: 

Amb caràcter general els POUM: 

1. Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per la llei i en els àmbits o les 
superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i 
de la complexitat urbanística del municipi. 

2. Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a 
aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

3. Desenvolupen per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori. 

4. Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament 
econòmic i social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir 
l’oportunitat i la conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics 
derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
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5. Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 

6. Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a 
mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel planejament 
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. 

En el sòl urbà: 

1. Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació 
d’aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant en tot cas la 
proporció adequada a les necessitats de la població. 

2. Assignen usos detallats per a cada zona. 

3. Regulen els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les 
edificacions. 

4. Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i 
mediambientals hi han d’ésser protegits. 

5. Regulen l’ús del subsòl per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació de 
les infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els 
aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 

En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 
subjectes a un pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal detallen 
l’ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalen les alineacions. 

Pel que fa a l’ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o 
diverses alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les dites 
alternatives, o bé concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament 
urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació. 

En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen les rasants i 
les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl urbà no 
consolidat per als quals els plans delimitin polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les 
rasants s’han de definir i concretar mitjançant un projecte d’urbanització, que ha de 
comprendre totes les obres d’urbanització i que s’ha de tramitar simultàniament amb el 
projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta. 

En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un  pla 
de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal fixen els índexs 
d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els estàndards per a 
determinar les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i equipaments. 
Aquests sectors poden ésser físicament discontinus. 

En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen quins són 
els elements d’urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la 
condició de solar. 

 

En sòl urbanitzable: 

En el sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la delimitació 
dels sectors, que poden ésser físicament discontinus, i, per a cadascun d’aquests: 

1. Els índexs d’edificabilitat bruta 

2. La densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per 
hectàrea 

3. Els usos principals i compatibles 

4. Els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais 
lliures i equipaments. 
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En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen: 

1. Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són 
permeses, en funció dels diferents usos. 

2. Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 

3. Les connexions amb les infraestructures exteriors. 

4. Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 

En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 

1. Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de 
conservació i protecció pretesos. 

2. Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 

3. Estableixen els llindars de noves construccions en no urbanitzable. 

4. Contenen, si escau, el catàleg de masies i cases rurals. 

 

2.4 DOCUMENTACIÓ DEL POUM 

La documentació del Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, en cas de complexitat urbanística, 
consistirà: 

1. La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 
escaiguin. 

2. Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les 
xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia 
elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les 
corresponents als altres serveis establerts pel pla. 

3. Les normes urbanístiques. 

4. El catàleg de béns a protegir. 

5. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

6. La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 
mediambiental. 

7. La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que 
determini la llei. 

La documentació del Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, en cas de escassa complexitat 
urbanística d’un municipi només exigeixi distingir entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, consistirà: 

1. La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 
escaiguin. 

2. Els plànols d’informació i delimitació del sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 

3. Plànols de alineacions i rasants. 

4. Les normes urbanístiques bàsiques. 

5. L’informe mediambiental. 

 

2.5. DRETS D’INICIATIVA I PARTICIPACIÓ 

És competència i responsabilitat de l’ajuntament informar dels continguts del POUM en les seves 
diferents fases de redacció i recollir les opinions i aportacions dels seus habitants respecte cada 
àmbit de treball. Per això cal estructurar la participació dels ciutadans i ciutadanes de Camós en els 
treballs de redacció del planejament urbanístic municipal. 
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La nova regulació urbanística de Catalunya, ha substituït la clàssica fórmula de participació 
ciutadana durant la redacció del Planejament General. Totes les legislacions urbanístiques de 
Catalunya, establien una fórmula de participació ciutadana que consistia, d’una banda, en exposar 
al públic durant el termini d’un mes els treballs previs a la tramitació, a fi i efecte que els ciutadans 
poguessin fer suggeriments i alternatives al model territorial proposat i, d’una altra banda, en 
garantir un procés de tramitació administrativa obert al públic en moments successius, a fi de donar 
la màxima publicitat a les seves diferents fases. 

El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, mitjançant un 
text refós, imposa tant el fet de donar publicitat als treballs i a les diverses fases de tramitació, com 
el d’incentivar la participació ciutadana activa. Cal doncs, establir els mecanismes d’aquesta 
participació, elaborant el programa de participació ciutadana, que guiarà la tramitació del nou 
planejament urbanístic municipal. L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per 
la Llei 3/2012, del 22 febrer, imposa aquesta doble obligació de garantir i d’incentivar la participació 
ciutadana; i l’article 59, el qual estableix com a document obligatori del Pla de revisió del POUM, el 
programa de participació ciutadana aplicat per l’Ajuntament durant l’elaboració, així com el seu 
anàlisi final. 

Finalment, l’article 4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprovà el reglament de 
desenvolupament parcial de la Llei d’Urbanisme, estableix les diverses fases que el programa pot 
abraçar, des dels treballs previs a la redacció, fins les fases posteriors a la informació pública, 
facilitant tant la divulgació com la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs, i obrint 
períodes d’al·legacions, suggeriments, propostes o alternatives al llarg de la preceptiva informació 
pública. 

Per tant, d’acord amb el que planteja la normativa vigent aplicable, el programa de participació 
ciutadana garantirà i fomentarà els drets d’iniciativa i de participació dels ciutadans i ciutadanes en 
el procés de redacció del Pla General d’Ordenació Urbanística de Camós. 

Com tot procés urbanístic, el contingut del Pla, restarà sotmès al principi de publicitat i màxima 
difusió, utilitzant tots els mitjans de comunicació locals que l’Ajuntament té en el seu abast. 

El programa conté les mesures i les actuacions previstes per tal de garantir la difusió de la 
informació i la participació, atès que l’Ajuntament de Camós considera necessari posar especial 
èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques - de forma conjunta i consensuada amb el 
major espectre de població possible- i, en concret, el planejament integral i estratègic del territori, 
amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, més les associacions i diferents col·lectius 
sectorials. 

 

2.6 EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

1. Premisses a tenir en compte per a la revisió del POUM 

Més enllà de les obligacions legals indefugibles que s’han exposat anteriorment, cal tenir en 
compte els següents punts de partida sobre el procés participatiu del POUM. 

És important que els ciutadans i ciutadanes participin en l’elaboració de criteris generals en tant 
que el poble de Camós és de tots els seus habitants i allò que fem entre tots serà més ben entès, 
acceptat i gestionat, ja que aquest fet suposa: 

 Millora en la planificació estratègica municipal 

 Major legitimitat del projecte aprovat definitivament pel Ple municipal 

 Majors garanties d’arribar a l’aprovació definitiva en el calendari previst 

 Major probabilitat d’aprovar exitosament la revisió del POUM. 

 

2. Fases de desenvolupament del PPC 

a) Fase de creació dels òrgans 

Comissió de treball i de seguiment 
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En l’àmbit intern de l’Ajuntament s’ha creat una comissió de treball i de seguiment, amb la 
missió de coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, gestionar i incorporar al 
planejament els processos del present programa de participació ciutadana i de difusió en 
general, valorar els aspectes generals de planejament i avaluar el procés de redacció del 
POUM. Aquesta comissió està presidida per l’alcalde, i està formada per tots els regidors i 
regidores dels grups municipals amb representació en el Consistori, la secretaria de 
l’Ajuntament i els tècnics municipals. 

 

Creació del Consell Assessor Urbanístic 

D’acord amb el que estableix l’article 8.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, mitjançant text refós, l’Ajuntament de Camós 
podrà constituir el Consell Assessor Urbanístic, un òrgan d’àmbit municipal i de caràcter 
consultiu, informatiu i deliberatiu, amb les següents facultats: 

 Proposar actuacions per incloure-les en el Programa de Participació 
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica 

 Considerar les propostes de planejament per garantir els objectius del 
desenvolupament urbanístic sostenible 

 Formular i plantejar suggeriments, criteris i alternatives d’ordenació 

 Opinar sobre les al·legacions presentades 

L’ajuntament podrà fer arribar, si ho considera oportú, els diferents documents, textos 
parcials o consultes al Consell Assessor Urbanístic per tal que aquests opinin o facin les 
seves aportacions o emetin un informe, però al marge del procés de participació ciutadana 
general, el qual està totalment obert a tota la ciutadania. Aquest organisme estaria format 
per: entitats i associacions, ciutadans i ciutadanes no adscrits, i formacions polítiques locals 
exceptuant els grups polítics municipals amb representació al Consistori que ja formen part 
de la Comissió de treball i seguiment. 

Si fos el cas, el Consell Assessor Urbanístic serà l’organisme encarregat de realitzar les 
taules sectorials en les que els diferents agents implicats puguin debatre sobre aquells 
aspectes específics que els afectin. 

 

b) Primera fase de participació 

És aquesta una fase d’informació que s’inicia amb la presentació de l’equip redactor, el 
calendari previst i el programa de treball, així com el pla de participació ciutadana. 

Paral·lelament es crea una marca i un logotip que identifiqui les actuacions de 
comunicació, de participació, els treballs i les conclusions del POUM. 

L’Ajuntament utilitzarà tots els mitjans de comunicació que té al seu abast per a difondre a 
tota la ciutadania la informació sobre el POUM. 

S’elabora un tríptic informatiu adreçat a tota la població en general on es realitza una 
introducció genèrica al POUM – definició, expectatives i intencions, i la descripció de les 
estructures i mecanismes de participació d’aquest procés. 

L’Ajuntament utilitzarà tots els mitjans de comunicació que té al seu abast per a difondre a 
tota la ciutadania la informació sobre el POUM, es crearà una adreça de correu electrònic 
específica per recollir els suggeriments i les propostes, i es posarà a disposició el Registre 
General de l’Ajuntament per adreçar els suggeriments i propostes. 

 

c) Segona fase de participació 

Aquesta fase de participació començarà un cop hagi estat redactat el document 
d’intencions per part de l’equip redactor. 

Fase d’informació 
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Es publicarà material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de 
desenvolupament del nou POUM i d’implicar als ciutadans i ciutadanes, a fi i efecte que 
participin activament en la definició del nou model urbanístic del futur de Camós. Es farà 
difusió pública del document d’intencions, amb la possibilitat d’editar un monogràfic per 
explicar les directrius, objectius i criteris que orientaran el nou Pla. 

Fase de debat ciutadà 

S’organitzaran tallers de debat o grups de discussió amb l’objectiu de facilitar una 
participació oberta i plural, i promoure la participació de la ciutadania no adscrita ni 
associada a entitats. Es desenvoluparan unes sessions de participació en què s’impulsarà 
el debat i la reflexió al voltant de grans eixos temàtics, per tal que els ciutadans puguin 
posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes. S’elaborarà un sistema de 
recollida de dades i d’avaluació de les actuacions realitzades. 

La participació i el debat ciutadà es canalitzarà a través dels següents grans eixos 
temàtics: 

 1.- La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable. 
  1.1.- Definir idea de poble. Es necessari un nucli? 
  1.2.- Alternatives de planificació i desenvolupament. 
  1.3.- Pensar els límits entre la zona urbana i la zona no urbana. 

 2.- Les necessitats socials i econòmiques del municipi. 

  - Necessitats socials (problemàtiques i objectius). 

   - Tipologia edificatòria. 

   - Equipaments públics. 

   - Zones verdes públiques. 

   - Mobilitat entre barris, i supramunicipal. 

      Mobilitat motoritzada i mobilitat no motoritzada. 

  - Necessitats econòmiques (problemàtiques i objectius). 

   - Turisme. 

   - Comercial. 

   - Tallers. 

   - Industria. 

 3.- La protecció del medi ambient i del patrimoni cultural. 

  - El paisatge com un valor. 

  - Problemàtiques ambientals. 

  - Els objectius ambientals. 

  - Necessitats econòmiques en sòl no urbanitzable (agrària i ramadera). 

d) Tercera fase de participació 

L’equip redactor lliurarà a l’Ajuntament el text del nou POUM per la seva aprovació inicial, en suport 
digital i paper, amb la documentació i els continguts que corresponen a aquesta fase de redacció 
del POUM. 

Després de l’aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública i a 
un procés obert de participació ciutadana, pel termini legalment establert d’un mes, o superior, si la 
comissió de treball i de seguiment ho considera oportú. 

En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents: 

 S’exposaran públicament els treballs que contenen els criteris generals del nou 
ordenament municipal. Aquesta exposició s’ubicarà, en un espai del municipi per a 
garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans ciutadanes. 
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 Es presentaran públicament aquests treballs a: 

o Tots els ciutadans i ciutadanes de Camós. 

o Els mitjans de comunicació i es publicarà als mitjans de comunicació municipals la 
informació relativa a aquesta exposició pública. 

 S’establiran els mecanismes per rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa 
dels documents que contenen aquests treballs. 

 

e) Fases posteriors 

Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions: 

 Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades a partir d’un informe 
tècnic elaborat per l’equip redactor, la resolució municipal i les modificacions derivades de 
l’al·legació, si s’escau. 

 L’informe de les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les 
modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document del Pla, que serà públic i 
podrà ser consultat en la fase posterior a l’aprovació provisional. 

 L’Ajuntament informarà als ciutadans i ciutadanes del municipi de l’aprovació provisional 
del POUM utilitzant els mitjans abans esmentats: web, revista municipal i qualsevol altre 
mitjà que garanteixi una difusió general dels acords presos. 

Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament informarà de l’estat de tramitació del Pla, així 
com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin 
modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública d’acord amb les 
determinacions de l’article 83 i 90.3 de la Llei d’Urbanisme i l’article 5 del reglament. 

Per acabar, un cop aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona, el 
projecte resultant de tot aquest procés serà digitalitzat en un Cd-Rom, per facilitar-ne l’accés als 
ciutadans i ciutadanes i a les institucions i entitats públiques i privades interessades. 
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3 INTRODUCCIÓ 

 

3.1 OBJECTE DEL DOCUMENT D’AVANÇ DE PLA 

El municipi de Camós, pel que fa al planejament urbanístic, disposa actualment de les Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la CUG el 29 de març de 2000, 
suspenent la seva executivitat fins la presentació d’un text refós. En sessió de 20 de desembre de 
2000 la CUG va donar conformitat al text refós. Aquest acords es van publicar al DOGC de 6 de 
març de 2001. 

Posteriorment, l’Ajuntament va tramitar un seguit de modificacions puntuals, que van ser aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona les quals queden reflectides al llista següent. 

1. Modificació Puntual núm. 7 de l’article 152 de les Normes Subsidiàries de Planejament 
(regulació dels usos admissibles en sòl no urbanitzable). 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 6 de juny de 2001 i publicada al DOGC núm. 3472 en data 13.9.2001. 

 L’objectiu d’aquesta modificació és el de modificar el redactat de l’article 152 de les 
normes subsidiàries que regules els usos admissibles en sòl no urbanitzable, zona 
agrícola, en el sentit d’introduir-hi l’ús d’habitatge vinculat a una explotació agrícola 
que disposi la unitat mínima de conreu i la possibilitat de realitzar obres de millora i 
d’ampliació de les edificacions existents. 

 Aquesta modificació puntual modifica l’article 152 de les normes Subsidiàries. 

  

2. Modificació Puntual núm. 2 de supressió d’afectació viaria i incorporació de part d’una finca 
al sòl urbà (Veïnat de Can Pons ). 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió territorial 
d'Urbanisme de data 24 d’abril de 2002, i publicada al DOGC 3662 de 21.6.2002. 

 La modificació consisteix en la supressió d’una afectació viaria en sòl urbà, que 
s’havia d’haver obtingut per expropiació, i la incorporació de part d’una finca, 
actualment en sòl no urbanitzable, al sòl urbà, com a espai lliure privat que només 
admet edificacions auxiliars, amb una superfície inferior al 10%, creant la zonificació 
anomenada zona 4b. 

 Amb aquesta modificació es veu afectat l’article 109 de les Normes Subsidiàries. 

 

3. Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries número 8, referent al plànol normatiu 
número 6c. 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 6 de març de 2002 i publicada al DOGC núm. 3646 en data 
30.5.2002. 

 La voluntat d’aquesta modificació de normes és el de la modificació de la cara nord 
de la UA-04, en un camí públic que actualment dona accés a diferents finques i que 
es pretén mantenir com a públic. 

 Es grafia un carrer de 6 m., en zona urbana, es treu de l’àmbit de la UA-04 la vora 
del carrer paral·lel al C/ Santa Magdalena. 

 Amb aquesta modificació no es veu alterat cap article de les normes subsidiàries, 
modificant únicament els plànols de zonificació general, en concret el plànol normatiu 
número 6c. 

 

4. Modificació puntual de les normes subsidiàries núm. 1.04, de modificació de del sistema 
viari de l’antic vial que portava a Sant Vicenç. 
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 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 27 de juliol de 2005 i publicada al DOGC en data 28.6.2006. 

 Aquesta modificació preveu la supressió d’un sistema viari que portava a Sant 
Vicenç, atès que existeix un vial substitutori que beneficia els interessos municipals a 
l’entorn del pavelló. 

 Aquesta modificació afecta únicament al plànol normatiu número 6, sense que es 
vegi afectat cap article de les normes subsidiàries. 

 

5. Incorporació d’ofici, per part de la comissió d’Urbanisme de Girona del següent: 

 La gestió dels nous sectors del sòl apte per a urbanitzar corresponents a les Unitats 
d’actuació UA-08 i UA-09, haurà de preveure el cost de les obres del pont sobre la 
riera Matamors. 

 En els sectors de sòl apte per urbanitzar, per tal de fer compatible l’ordenació de 
ciutat jardí amb parcel·la mínima de 400 m2, es fixarà una edificabilitat bruta de 0,35 
m2/m2 i una densitat màxima de 15 habitatges/ha. 

 La gestió del sòl apte per urbanitzar SAUR-3 haurà de preveure la solució del pas 
mitjançant un pont sobre la riera Matamors. 

 

Es redactà un Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament, aprovat al 15 de desembre 
de 2005, i publicades el 11 de maig de 2006. En el seu període de vigència s’han dut a terme 2 
modificacions puntuals: 

6. Modificació puntual de les normes subsidiàries núm. 10, de modificació de l’art. 144. 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 16 de març de 2006 i publicada al DOGC en data 21.6.2006. 

 Aquesta modificació regula la distància de les explotacions ramaderes existents i la 
superfície màxima. 

7. Modificació puntual de les normes subsidiàries que afecta al carrer Llibertat. 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 12 de gener de 2009 i publicada al DOGC en data 22.1.2009. 

 Aquesta modificació afecta la vialitat i les zones verdes públiques, i parcialment al sòl 
amb aprofitament privat de la U.A.-1. 

8. Modificació puntual de les normes subsidiàries que afecta el SAUR-1, la UA-8, i les zones 
confrontants. 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 22 desembre de 2011 i publicada al DOGC en data 19.3.2012. 

 Aquesta modificació proposa un gran espai verd públic , al llarg del rec Codines, i la 
crear habitatge de protecció pública (30 habitatges). 

9. Modificació puntual de les normes subsidiàries núm. 13, de modificació de l’art. 144. 

 Aquesta modificació va ser aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en data 17 de desembre de 2013. 

 Aquesta modificació té per objecte dotar de normativa a la qualificació “sectors 
edificats en sòl de valor agrícola” dins els sòl no urbanitzable. 

Per tal d’aconseguir que el municipi disposi d’un planejament urbanístic, convenientment adaptat a 
la nova legislació urbanística i ambiental, es formula el present document d’Avanç de Pla, en el 
marc dels treballs previs, preparatoris a la redacció del POUM. 
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El present document te per finalitat: 

 Recollir les directrius, criteris i objectius que han de centrar els treballs de 
planejament urbanístic del municipi i que es proposa determinin les prescripcions 
tècniques i normatives del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Camós 

 Facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM, prèviament a 
l’aprovació inicial, d’acord amb l’art. 106 del RLU. 

 Presentar una síntesi d’alternatives de planejament 

 Assolir el procediment d’Avaluació Ambiental establert (art. 115 del RLU) per a la 
formulació i tramitació del planejament general que diu que: prèviament a la 
presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o 
persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del 
document de referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, 
l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis 
ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA 

El Ple de l’ajuntament de Camós va acordà l’inici dels treballs de formació del POUM i 
posteriorment el desenvolupament del Programa de participació ciutadana. Durant els últims mesos 
s’ha treballat en la redacció del Text refós complert de les NNSS i dels estudis ambientals previs i 
necessaris per a la redacció del Pla. 

En virtut d’aquests documents i de les diferents propostes realitzades per l’equip de govern i pels 
grups municipals del Consistori, es va redactar el document de Directrius, criteris i objectius 
ambientals i de planejament urbanístic, document base en el procés de participació ciutadana que 
s’integra en el present document. 

El desenvolupament d’aquestes directrius i propòsits i l’estudi d’alternatives ha portar a la redacció 
del present Avanç de Pla que es tramita en consideració a l’article 106 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

 

 3.3 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

1. Avaluació ambiental dels plans urbanístics (Disposició Transitòria dotzena del RLU) 

Mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, han de ser objecte 
d’avaluació ambiental els instruments de planejament que assenyala l’apartat 1 de la disposició 
transitòria sisena de la Llei d’urbanisme, sens perjudici de la decisió prèvia que correspongui 
adoptar, cas a cas, respecte a la subjecció a avaluació ambiental d’aquells plans directors 
urbanístics que es prevegi que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i dels plans 
parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat objecte 
d’avaluació ambiental. 

 

Els plans sotmesos a avaluació ambiental, que estiguin en tràmit en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquest Reglament, s’han de subjectar a les regles que estableix l’article 115, en els 
successius tràmits que s’hagin d’efectuar. En tot cas, els plans que s’hagin aprovat inicialment amb 
posterioritat al 30 d’abril de 2006, data d’entrada en vigor de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, 
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, si ja han 
efectuat la informació pública, hauran de completar-la fins al termini de 45 dies i donar compliment 
a les regles que estableixen les lletres d) i e) de l’article 115 d’aquest  reglament. 

 

2. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics (Art. 115 del RLU) 
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L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos 
s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme per a llur formulació i tramitació, d’acord 
amb les següents regles: 

1. Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o 
persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document de 
referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les 
administracions públiques afectades i el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a 
l’òrgan ambiental un avanç de l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala 
l’article 106 d’aquest Reglament. En el cas que l’avanç se sotmeti a informació pública, bé 
perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l’òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç. En qualsevol dels 
casos indicats, si l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d’un mes des de la 
seva presentació, es poden continuar les actuacions. 

2. L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les 
figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la legislació aplicable en 
matèria d’avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes 
ambientals dels plans, ha de formar part de la documentació de l'instrument de planejament 
objecte d’aprovació inicial. 

3. L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un termini mínim de 
45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual forma part, després de la seva 
aprovació inicial i, simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb 
el que estableixi el document de referència. 

4. El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental, en la 
qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes 
realitzades, s’ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. 
La memòria ambiental la realitzen l’òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l’acord 
de l’òrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el 
següent acord d’aprovació que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental 
la proposta de memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per 
aquest Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord 
d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el 
termini d’un mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental no estigui 
conforme amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, 
completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental 
esmenada. 

5. Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de l'instrument de planejament de 
què es tracti la presa en consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria 
ambiental del pla per a l’adopció de la resolució que correspongui. Aquesta presa en 
consideració s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, 
amb el contingut que estableix la legislació aplicable. 

 

3. Informació pública de l’avanç de l'instrument de planejament (Art. 106 del RLU) 

1. Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a 
l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública 
avanços dels instruments de planejament urbanístic. 

2. L’avanç de l'instrument de planejament ha de contenir: 

a. Els objectius i els criteris generals del pla. 

b. Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació 
pública. 

c. La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació. 
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d. Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe ambiental 
preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui determinar l’amplitud, nivell de detall i grau 
d’especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del què pugui 
establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l'informe ambiental 
preliminar, quan es tracti del pla d’ordenació urbanística municipal, ha de contenir els 
aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 d’aquest Reglament i, quan es 
tracti de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres 
a i b de l’apartat 1 de l’article 100 d’aquest Reglament. 

3. Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública 
seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la redacció del pla, amb l’objecte 
de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament. Aquesta valoració 
s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l'instrument de planejament.  

4. La publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de pla és obligatòria en el cas de 
formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal. 

5. Les previsions d’aquest precepte no són d’aplicació a l’avanç de pla que cal formular pel 
desenvolupament per subsectors dels sectors de planejament derivat, el qual es regeix pel què 
estableix l’article 114 d’aquest Reglament. 

 

3.4 CONTINGUT DEL PRESENT DOCUMENT 

El present Avanç del POUM de Camós conté: 

1. Els objectius i els criteris generals del pla, incorporats en el punts 5 i 6 del present document i 
que es corresponen els capítols del document Directrius, criteris i objectius ambientals i de 
planejament urbanístic, on es detallen les directrius, criteris i objectius urbanístics del POUM. 

2. Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o 
socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública. 

3. La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació. 

4. L’informe ambiental preliminar: ISA PRELIMINAR 
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4 PREMISES DE PLANEJAMENT 

4.1 EN EL MARC TERRITORIAL 

El planejament urbanístic municipal ha d’adoptar les premisses a escala local que es concreten en 
criteris, de caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos components de les propostes 
d’ordenació, i hipòtesis, de caràcter quantitatiu, que s’ajustin als futurs escenaris econòmics i 
demogràfics que l’Ajuntament planteja als quals la proposta d’ordenació ha de poder donar 
resposta. Aquests criteris i hipòtesis s’han de plantejar en coherència amb aquells que a escala 
comarcal es proposen des del Programa de Planificació Territorial del DPTOP de la Generalitat de 
Catalunya. 

Mentre els criteris venen marcats per les demandes locals i les exigències de preservació de 
valors, convivència d’usos i sostenibilitat en les opcions territorials, els escenaris econòmics i 
demogràfics expressen exigències quantitatives d’ubicació d’habitatges i llocs de treball que 
posaran sovint a prova els criteris. Es tracta, per tant, de dos premisses de signe diferent entre les 
quals els diferents plans, a diferents escales d’intervenció territorial, han de fer possible l’acord. 

El Pla Territorial General de 1995 (PTG/95) va preveure per al 2026 un augment de població a 
Catalunya d’1,5 milions d’habitants, passant dels 6 milions que hi havia llavors a una previsió de 
7,5 milions. Aquestes previsions es basaven en suposar un augment important de la natalitat per 
l’entrada a l’edat de procreació de franges d’edat molt nombrosos i per que se suposava que 
l’aportació migratòria es mouria al voltant del 4,88 anual. 

Atesos els onze anys transcorreguts des del PTG/95, no es poden fer encara valoracions 
definitives sobre l’èxit de les distribucions de població plantejades a horitzó 2026, però si algunes 
consideracions sobre l’evolució de la xifra global de població de Catalunya. 

La xifra en voltant de 6.000.000 d’habitants que estava estabilitzada des de la dècada dels 80, es 
va mantenir sensiblement fins 1996, mentre que en el quinquenni 1996-2001 va donar un salt 
important superant els 6.500.000 en el cens d’aquell any, i actualment la població (inclosa 
immigració) de Catalunya ja es situa al voltant dels 7.400.000 habitants. Aquest fort augment no ha 
estat resultat de l’increment de la natalitat que preveia el PTG/95, sinó d’un fortíssim augment dels 
fluxos migratoris, associat a una taxa molt elevada d’increment dels llocs de treball. 

El supòsit de partida per a definir els escenaris demogràfics del territori és que la variable 
independent que determina l’evolució demogràfica és la dinàmica de desenvolupament econòmic 
(evolució del PIB anual) i més concretament la part d’aquest desenvolupament que correspongui a 
l’increment de llocs de treball. 

Els plans territorials parcials que en aquests moments s’estan redactant des del DPTOP de la 
Generalitat, treballen amb el mateix horitzó 2026 que el PTG/95, i plantegen una distribució per 
àrees dels escenaris de població, llocs de treball i habitatge amb el criteri de disminuir el pes 
demogràfic en el conjunt de Catalunya de l’àmbit metropolità de Barcelona, augmentant el de la 
resta de territoris. 

Amb aquest horitzó, i pel que afecta a la comarca del Pla de l’Estany, els escenaris dibuixats en el 
programa de planificació territorial són els següents: 
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Els escenaris que es consideren per al planejament territorial parteixen d’hipòtesis de variació dels 
llocs de treball derivades dels objectius polítics de creixement econòmic i del fet que hi haurà fortes 
migracions. Algunes de les hipòtesis fetes ja es veu, amb les dades de la situació actual, que seran 
superades especialment les que afecten a les previsions d’entrada d’immigrants. Els propis plans 
parcials territorials ja preveuen que aquestes escenaris s’hauran d’adequar a les diferents 
situacions de creixement i ajustar en funció de noves dades reals de l’evolució econòmica. 
Aquestes estratègies de desenvolupament que el planejament territorial estableix per als diversos 
nuclis i àrees urbanes tenen un marge ampli de validesa amb relació a les dinàmiques de 
creixement de la població, llocs de treball i habitatge, en especial pel que fa a les àrees amb 
potencialitat nodal. El Programa de Planificació Territorial proposa que les revisions i modificacions 
del planejament urbanístic siguin les que hauran d’interpretar l’estratègia de desenvolupament 
establerta en cada cas en el context de les previsions sociodemogràfiques generals, i del seu grau 
de correspondència amb els processos reals de desenvolupament. 

Així el planejament territorial no estableix una imatge final del territori corresponent a una 
determinada distribució de la població, dels llocs de treball i de l’habitatge. El que si pretén, 
qualsevol que sigui la quantia dels creixements, és un reforçament dels assentaments nodals i el 
manteniment per àrees o sistemes urbans d’una certa proporcionalitat entre els llocs de treball 
localitzats i la població activa resident que haurien de permetre els seus habitatges, a l’hora servir 
de referent per al càlcul de fluxos de mobilitat i de necessitats de serveis i equipaments previsibles 
als efectes del planejament sectorial d’aquestes matèries.  

 

4.2 EN EL MARC COMARCAL. 

El Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany es troba en fase de redacció amb un document 
d’Avanç de Pla a on es determinen els objectius i propòsits que es pretenen en la planificació 
comarcal del Pla. Aquests propòsits generals del Pla director són: 

 Urbanístics: El PDU ha de permetre la definició d’un model supramunicipal que potenciï 
l’encaix i la funcionalitat del creixement urbà de l’àrea urbana central del Pla de l’Estany i 
estructurar els nuclis dispersos i els nuclis urbans de la vall del Fluvià, i de les seves 
eventuals extensions, a partir dels condicionants de la matriu biofísica. 

 Paisatgístics: El PDU ha de preservar la qualitat i la funcionalitat de l’espai lliure, no com a 
“espai buit”, sinó com a “espai ple d’espai”, és a dir espai ple de valor, amb la població i el 
patrimoni dispers que caracteritza l’estructura territorial del Pla de l’Estany. 

 Ambientals: El PDU ha de consolidar la connectivitat entre els espais naturals protegits de 
Rocacorba i estany de Banyoles, constituint la base territorial per al futur Parc Natural de 
l’estany de Banyoles; així mateix, ha de permetre el manteniment de la funcionalitat de la 
matriu biofísica i la qualitat ambiental del conjunt de la comarca. 

 Econòmics: El Pla Director ha de preveure les determinacions espacials necessàries per a 
la gestió del sòl i el paisatge com a valors patrimonials, ambientals i de mercat duradors, 
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així com preveure les actuacions necessàries per afavorir el manteniment de la 
diversificació econòmica que caracteritza la comarca. 

 

Per desenvolupar aquests propòsits generals, el PDU es planteja els següents objectius específics: 

 Mantenir i millorar la qualitat paisatgística pel seu valor patrimonial, ambiental i econòmic. 

 Mantenir les capacitats del territori per acollir la diversitat productiva que el caracteritza. 

 Consolidar l’activitat agropecuària, en fase de reconversió. 

 Establir les base d’una estructura coherent i jerarquitzada de la xarxa viària principal i la 
capil·lar per tal de conjugar eficientment l’accessibilitat externa de la comarca amb la 
capacitat de distribució i connectivitat internes. 

 Establir les bases del model territorial de la conurbació central del Pla de l’Estany, de 
Banyoles a Cornellà de Terri i de l’eix de la C66, dels assentaments urbans de la vall del 
Fluvià, i del poblament dispers del terraprim i els aspres. 

 Definir l’esquema territorial, el sistema d’assentaments urbans i les seves extensions 
territorials en relació als condicionants de la matriu biofísica, i delimitació genèrica dels 
espais urbans compatibles amb aquest esquema. 

 Definir una estratègia urbanística compartida, basada en les dinàmiques socials, 
econòmiques i ambientals, amb els objectius del programa de planificació territorial i els 
planejaments urbanístics municipals. 

 

4.3 EN EL MARC LOCAL. 

Dins aquests context territorial, el municipi de Camós es conscient de la seva situació geogràfica, la 
seva relació amb les infraestructures de mobilitat territorial, la pertinença al sistema urbà del Pla de 
l’Estany, i la proximitat i interdependència funcional amb el sistema urbà de Girona, Figueres i Olot. 

Mantenint un horitzó temporal de deu anys, es proposa que el POUM plantegi de quina forma ha 
de cobrir les necessitats de creixement del municipi (en població, llocs de treball i habitatges) i a 
l’hora admeti la part de creixement que precisa pel seu propi desenvolupament. Aquest 
plantejament ho ha de fer esgotant les possibilitats que li dona el sòl urbà no consolidat i distribuint 
i ordenant correctament el sòl urbanitzable que ha de permetre els futurs creixements tot revisant la 
capacitat potencial que ofereix el planejament vigent en el sòl urbanitzable residencial. 

4.3.1 Introducció. 

El programa de treball preveu l’estructuració d’informació en els següents grups d’estudi: 

4.3.2 La situació geogràfica i el medi físic. 

4.3.3 Els usos del sòl. 

4.3.4 El desenvolupament històric de la població. 

4.3.5 L’activitat agrícola i ramadera. 

4.3.6 Infraestructura, equipaments i serveis. 

Aquest esquema respon a l’interès en dotar-se dels elements d’informació necessaris per 
poder afrontar un planejament de les característiques de un Pla d’Ordenacio Urbanística 
Municipal, on permet plantejar les opcions a adoptar amb un coneixement de la situació  del 
terme municipal. 

Aquesta informació s’ha elaborat sobre una base cartogràfica digital a escala 1/5.000, a partir 
d’un vol efectuat durant el mes de juny de 2006 i que ha estat actualitzada. Per l’exacte 
definició dels nuclis urbans de la població, s’ha utilitzat una cartografia digitat a escala 1/1.000, 
a partir d’un vol efectuat  durant el mes de octubre de 2005 i que també ha estat actualitzada. 
Per l’estudi del medi físic també s’ha comptat amb planimetria ortofotogràfica a escala 1/5.000, 
realitzada a partir de fotografia aèria obtinguda en data de juny de 2009. Tot aquest material ha 
estat confeccionat per d’institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Per poder completar tota l’informació necessària s’ha treballat també sobre plànols de 
cadastre, a escala 1/1.000 pel sòl urbà i a escala 1/5.000 pel sòl rústic. 

En la major part dels plànols informatius, s’ha treballat sobre els plànols d’informació del Pla 
Director Urbanístic del Pla de l’Estany, per la pròpia característica d’aquesta fase. 

 

4.3.2 La situació geogràfica i el medi físic. 

El municipi de Camós, format pels pobles de Sant Vicenç , el cap del municipi (168 m d’altitud), 
i Santa Maria de Camós, s’inscriu a la vall del Matamors, al sud del pla de Banyoles, sobre una 
extensió de 1567 Ha i una població total de 692 (2013).  

La meitat meridional del municipi es accidentada per la Serra de Camós (592 m), i el contrafort 
nord-oriental del massís de Rocacorba. Compren els nuclis de poblament entorn les parròquies 
de Santa Maria de Camós i Sant Vicenç de Camós, i l’ermita de Santa Magdalena de Noves. 

El terme limita al nord i al nord-oest amb Porqueres, al nord-est amb Cornellà del Terri, al llarg 
de la vall del Remençà, i al sud-est amb Palol de Revardit, mentre que el sector sud-oest ho fa 
ma la comarca del Gironès (Canet d’Adri), essent límits naturals la serra de Camós (592 m) i el 
Revardit. Travessen el municipi, en sentit SO-NE, les rieres Ferrús, Tintola i Remançà, afluents 
de la riera Matamors, que drena les aigües cap al Terri. 

La part més accidentada del terme és ocupada per boscos de pinedes, alzinars i rouredes (685 
Ha) Hi ha també pastures permanents (21 Ha). Les terres llaurades (401 Ha) produeixen 
productes de secà (cereals i farratge) que predominen sobre els de regadiu. Aquests productes 
agraris permeten la cria de nombrós bestiar boví, oví, aviram i porcí. 

El nucli històric s’emplaça damunt d’un promontori situat a la banda oest de la carretera GIV-
5147, i està format per edificació amb tipologia rural. Al peu d’aquest promontori s’estén una 
zona planera, per on s’ha efectuat el creixement del municipi durant els últims 40 anys, 
principalment per les bandes nord i est, amb una tipologia edificatòria basada amb habitatge 
unifamiliar aïllat, emplaçat sobre parcel·la de mida petita i mitjana que conviuen amb algun 
establiment agropecuari present a la zona. 

 Aquest creixement es troba agrupat en diferents barris, molt propers entre ells, seccionat per 
la carretera GIV-5147, de Banyoles a Palol de Revardit. El barri de la Bòbila, situat després de 
la riera Matamors, i el barri de Can Ramió i carrer Llibertat, situats al costat oest de la carretera 
GIV-5147, mentre que el carrer Vilanova està situat al cost est de la carretera GIV-5147. El 
barri de Can Ramió i carrer Llibertat limiten amb el barri de la Formiga de Porqueres, mentre el 
carrer Vilanova limita amb el barri de les Pedreres de Porqueres. 

Els equipaments municipals es troben localitzats bàsicament en dos punts, un situat al costat 
de la GIV-5147 a l’alçada del barri de Can Ponç i del barri de Cruanyes, format per 
l’ajuntament, l’escola bressol, i el local de la gent gran; i el segon punt situat en la zona de 
l’església de Sant Vicenç, en un punt on la plana troba la muntanya, format per el camp de 
futbol i el pavelló poliesportiu (que també té funció de carpa de ball). 

Els diferents nuclis de població que integren el municipi es recolzen en la xarxa viària principal 
que conforma les carretera comarcal GIV-5147 (barri de Vilanova, de Can Ramió i carrer 
Llibertat, de la Bòbila, de Can Ponç, i de Cruanyes, que conformen el nucli de Sant Vicenç de 
Camós). La zona de Santa Maria de Camós també es recolza en aquesta carretera comarcal, 
però al ser un conjunt de cases i masies disseminades no hi ha un nucli, excepte en el nucli 
rural de Can Padrés, situat en l’extrem sud-est de Camós. La xarxa viària principal és 
complementada per una extensa xarxa secundària formada per la trama de camins rurals que 
travessen el terme i connecten els diferents veïnats i masies amb la xarxa principal. El principal 
vial que conforma aquesta xarxa és la carretera (camí de Sant Maurici) que connecta 
l’ajuntament amb el nucli rural situat al voltant de l’església de Sant Vicenç, que passa pel barri 
de l’Església, i la zona d’equipaments esportius. Aquesta carretera, ressegueix el final de la 
plana amb la muntanya, i acaba recullin el nucli rural de Can Pigem i el nucli de la Perpinyana, i 
finalitza quan es troba amb la carretera GIV-5247, de Banyoles a Pujarnol, a l’extrem oest del 
municipi. 
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Geogràficament el terme de Camós es separa entre la plana i la serralada de Camós. La plana 
situada en la banda nord del municipi (175 metres sobre el nivell del mar) que connecta amb 
les planes de Porqueres i Cornellà del Terri. Aquesta zona és ocupada principalment per 
camps de conreu i la població és molt dispersa. La serralada de Camós, que forma part del 
massís de Rocacorba, amb el punt més elevat amb el turó de Puig Bataller (592 m) es troba 
situat en la banda sud del municipi. En la zona muntanyosa la població està molt disseminada, 
i bàsicament està formada per antigues masies que els seus ocupants vivien de treballs 
forestals (fer carbó). 

Camós és un municipi amb una important xarxa hidrogràfica. Són nombrosos els torrents i 
rieres que el travessen, que és complementada per una extensa quantitat de fonts. Les 
principals rieres que conformen el municipi són el Matamors i el Revardit. El Matamors recull 
les aigües de la plana i de tota la vessant nord de la serralada, mentre que el Revardit recull les 
aigües de la vessant sud de la serralada. 

 

4.3.3 Els usos del sòl. 

Hi ha quatre grans grups de distribució del sòl, boscos; terres conreades; sòl urbà o 
urbanitzable i veïnats rurals; i carreteres i camins, els rius, torrents i rieres. 

La superfície de sòl ocupat per boscos és de 689,35 Ha. La seva gran majoria es troben en la 
serralada de Camós, però també hi ha petits boscos en els turons que es troben al mig de la 
plana, com serien la zona de Santa Magdalena de Noves, i en l’extrem est del barri de 
Cruanyes. 

La superfície de sòl ocupat per terres conreades és de 421,70 Ha (416 Ha en el 2009). La seva 
gran majoria es troben en la plana, situada al costat nord-est del municipi. També hi ha petits 
camps de conreu en els trams més plans de la serralada de Camós.  Hi ha 32 Ha de pastures. 

 
El sòl urbà ocupen una superfície de 23,29 Ha. Dintre aquest sòl urbà hi ha 8 unitats 
d’actuació, de les quals només s’han desenvolupat tres, la U.A-4, la U.A-6, i la U.A-7. El sòl 
urbanitzable té una superfície de 10,37 ha, i està composta per cinc SAUR. El conjunt total de 
dóna una superfície de 33,66 Ha.  

Els veïnats rurals, (veïnat de Cruanyes (50.752 m2), veïnat de Can Pigem (7.985 m2), i el veïnat 
de Can Padrés(27.243 m2)) tenen una superfície total de 85,85 Ha. 

La resta del sòl és ocupada per les. carreteres i camins, els rius, torrents i rieres 

 

4.3.4 El desenvolupament històric de la població. 

L’origen de Camós rau en la vil·la romana de Vilauba, en plena vigència des del segle IV dC 
fins al segle VII-VIII, ja sota domini visigòtic. Les dues esglésies de Sant Vicenç i Santa Maria 
de Camós apareixen documentades del segle XI, i com a nuclis de població se citen a mitjan 
del segle XIV. La dinàmica evolutiva de la població ha estat dominada per l’estabilització del 
nombre d’habitants. Des dels primers fogatjaments, a finals del segle XIV, la població 
augmenta pausadament fins a les darreries del segle XVIII, quan el nombre d’habitants es 
duplica amb escreix. Després, però, l’evolució ha estat decreixent a causa dels continus fluxos 
migratoris cap a la capital de la comarca, a la recerca de treball lluny de les activitats agrícoles. 
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Recentment, aquesta pèrdua es tendeix a reequilibra gràcies a població que cerca la 
tranquil·litat d’aquest ambient rural per residir i aprofitar la proximitat amb Banyoles. 

 

Evolució històrica de la població: 
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La segona part del segle XIX va ser un període de creixement poblacional pels diferents indrets 
de la comarca. Segons els censos més antics de que es disposa l’increment del nombre 
d’habitants, entre 1787 i 1860, és remarcable al municipi de Camós. Aquesta evolució 
demogràfica positiva va durar fins la segona meitat del segle XIX, arribant a triplicar la població 
existent a principis del segle XVIII. 

A partir de 1860, el municipi va anar perdent població de manera lenta i continuada, degut 
principalment al reajustament del període pre-industrial que va provocar un èxode de població 
rural cap a les ciutats més importants. Aquesta no és només un fet puntual al municipi, sinó 
que també va afectar tot el territori català. 

Aquesta davallada, lenta però continua de la població, iniciada a finals del segle XIX, va anar 
continuant fins a principis el segle XX. És a partir de la dècada dels anys 20 que el municipi ha 
sofert una lleugera estabilització de la població. 

De les dades que es disposen corresponents al creixement vegetatiu i el saldo migratori, a 
partir de l’any 1971, es desprèn que durant aquest últims 40 anys en el municipi hi han hagut 
més defuncions que naixements. Aquest fet implica que la població de Camós està formada 
bàsicament per gent gran. El 50% dels habitants de Camós tenen més de 50 anys. El segment 
més nombrós de la població és el comprés entre 50 i 59 anys. 

En quant el saldo migratori, la tònica general dels últims 40 anys ha estat negativa, era major el 
nombre de gent que marxava que no els que s’hi instal·laven. A finals dels anys 80, aquesta 
tònica ha canviat, produint-se un lleuger augment en el nombre de nous empadronats en el 
municipi enfront del nombre de baixes. 

De l’estudi del creixement vegetatiu de la població i del saldo migratori es desprèn que la 
lleugera estabilització de la població, observada els darrers 10 anys, es deguda principalment a 
l’arribada de gent procedent d’altres municipis i que han fixat la seva residència a Camós. 
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4.3.5 L’activitat agrícola i ramadera 

L’activitat agrícola i ramadera ha passat de ser l’activitat principal econòmica en nombre 
d’ocupats a ser superada pel sector serveis, durant el període 1991-2001. Tot i això, l’activitat 
agrícola i ramadera continua essent l’activitat econòmica principal del municipi en nombre 
d’empreses que desenvolupen la seva activitat al municipi. 

 

 
Les terres dedicades al conreu de diferents especies representen una superfície molt 
important, són 2.466 Ha, el 40% del sòl. El 73% són terres dedicades al cultiu de secà, 11% la 
cultiu de pastiu i 6% al de regadiu. 

La ramaderia al municipi va molt lligada a la agricultura, són poques les explotacions que 
disposen únicament de terres o d’instal·lació ramadera. 

Dins l’activitat ramadera, s’ha reduït notablement el percentatge les petites explotacions 
agrícoles familiars, que combinen el conreu de la terra amb la cria de bestiar, essent només el  
20% del total. Durant els últims han augmentat les explotacions considerades de mida mitjana, 
amb un 60% del total. En canvi és poc important el nombre d’explotacions considerades 
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grosses, amb un 15% del total. Quan es parla d’explotacions grosses són les que es dediquen 
exclusivament a l’activitat ramadera, les petites i mitjanes, en general, són les que compaginen 
l’activitat ramadera amb l’agrícola. 

A Camós la superfície agrària útil (SAU) és de 421.70 Ha, que permet gestionar 71.575 Kg de 
nitrogen generat pels fems i purins dels animals de les granges. Actualment, el nitrogen 
generat pels animals de les diferents explotacions pecuàries del municipi puja a la quantitat de 
217.754 kg. Per tant, al municipi de Camós hi ha un desequilibri molt gran entre les terres de 
cultiu i el nitrogen generat pels animals de les explotacions pecuàries, ja que es genera el triple 
de nitrogen que el que pot absorbir les terres de cultiu, i per tant falten, aproximadament unes 
860 Ha, que estan localitzades en els municipis del voltant. 

 

 
 
Número de subexplotacions porcines actives : 19  
Número de subexplotacions bovines actives: 13 
Número de subexplotacions ovines-cabrum actives: 8 
Número de subexplotacions equines:   11 
Número de subexplotacions avícoles:   5 
Número de subexplotacions apícoles:   1 
 

La quantitat de caps de bestiar és important en relació a la comarca, amb una carga important 
de boví, porcí i aviram. 

La unitats ramaderes per Ha. és bastant superior a la mitja comarcal. 

En quant a la dimensió de les explotacions, el 45% de les mateixes són granges petites amb 
menys de 50 UR. En quant a les granges mida mitjana, entre 50 i 500 UR, amb un 45% de les 
mateixes, i les granges grans representen un 5%, que són les que tenen més de 500 UR. 

A Camós predomina el tipus d’explotació ramadera mitjana que combina explotació agrària 
amb la ramadera. 
 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          26 

 

 
 

 
Plànol situació de les explotacions ramaderes. 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          27 

 

 

4.3.6 Infraestructura, zones verdes, equipaments i serveis 

La xarxa viària: 

Les principals relacions dels habitants de Camós es produeixen amb les poblacions veïnes de 
Banyoles, capital de comarca, i Porqueres per ser el poble amb qui comparteix al continu urbà. 
Aquesta relació es produeix, principalment, a través de la carretera GIV-5147. Per tant, no es 
fa necessari la creació de nous vials integrants d’aquesta xarxa, sense perjudici però del 
tractament que pugui tenir aquest vial en determinats punts conflictius. 

S’ha deixat una franja de protecció viària que correspon al traçat de la variant sud de Banyoles-
Porqueres, tal com preveu el pla director del Pla de l’Estany. 

La infraestructura viària del municipi és completa amb una extensa xarxa de camins rurals que 
uneixen els diferents nuclis, veïnats i masies amb la xarxa primària de carreteres, arribant 
inclòs a enllaçar amb municipis veïns. Aquesta xarxa secundària, que serveix a tot el territori 
rural, realitza a més un funció estructural i permet confeccionar una trama completa dins el 
territori rural. Actualment tots els camins d’accés als nuclis rurals estan pavimentats. 

S’ha previst una jerarquització d’aquest camins en el sentit de diferenciar aquells que serveixen 
a nuclis de població, o que són importants per a la comunicació dins del propi terme o amb 
municipis veïns, d’aquells que en l’actualitat gairebé no són transitats. Per els primers s’ha 
previst que siguin aptes per al trànsit de tot tipus de vehicles (particulars, agrícoles, 
bombers,..), hauran de ser pavimentats i tindran una amplada mínima de 4,00 metres més les 
cunetes. Pels segons la normativa es limita a que mantinguin l’amplada que actualment tenen. 

 

Espais lliures d’ús públic ó zones verdes: 

Existeixen en l’actualitat diferents espais lliures d’ús públic emplaçats en diferents barris. 

Plaça de l’ajuntament:         366,00 m2 

Plaça del veïnat de la Bòbila:      2.028,00 m2 

Passeig adjunt a la carretera GIV-5147:     1.253,00 m2 

Plaça oest veïnat del C/Vilarnau:       1.358,00 m2 

Plaça est veïnat del C/Vilarnau:         662,00 m2 

 

El planejament actual preveu noves zones verdes, incloses en diferents unitats d’actuació o en 
sòls aptes per urbanitzar. 
U.A. 1 - C/PONENT I C/LLIBERTAT:     2.232,00 m2 
U.A. 2 - C/LLIBERTAT I C/NORD:        461,09 m2 
U.A. 3 - VEÏNAT DE SANT PONÇ (ENTRADA CASC ANTIC):    376,00 m2 
U.A. 5 - NOVA ENTRADA LA BÒBILA:       482,00 m2 

 
S.A.U.R. 1 - C/CODINES - REC CODINES:    21.841,71 m2 
S.A.U.R. 2 - C/LLIBERTAT - PASSATGE RAMIÓ:       849,50 m2 
S.A.U.R. 3 - LA BÒBILA:       1.208,50 m2 
S.A.U.R. 4 - MATAMORS - CASC ANTIC:        706,50 m2 
S.A.U.R. 5 - MATAMORS - CASC ANTIC:        867,00 m2 
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Els equipaments: 

- Centres docents: 

Hi ha una guarderia. L’ensenyament primari i secundari es realitza a Banyoles. 

- Centres culturals i recreatius: 

Hi ha un local per la gent gran al costat de l’ajuntament. Hi ha un pavelló polivalent i un camp 
de futbol situats a mig camí entre l’ajuntament i el veïnat rural de Sant Vicenç. 

- Centres religiosos: 

Hi ha una església parroquial a Sant Vicenç, una església parroquial a Santa Maria de Camós, 
i l’església de Santa Magdalena de Noves. 

- Administratiu: 

L’edifici de l’Ajuntament es troba al nucli de Camós. 

- Centres sanitaris: 

 No existeix aquest equipament al municipi. El servei és cobert per el centre instal·lat al 
municipi veí de Porqueres.  

- Cementiris: 

El cementiri municipal està emplaçat a prop de l’església de Sant Vicenç. 

 

Els equipaments es troben grafiats als plànols d’informació. 

 

Els serveis: 

Els serveis són complets i en bon estat en la part urbana de Camós, mentre que la resta del 
municipi no hi ha aigua potable ni sanejament. 

- Aigua potable: 

El subministrament d’aigua potable al nucli urbà de Camós el dóna l’empresa Aigües de 
Banyoles, S.A. 

Completa aquesta xarxa un seguit d’hidrants, connectats a ella, capacitats per subministrar 
aigua en cas d’incendi i basses d’aigua amb la mateixa finalitat. 

En la part del municipi de Santa Maria de Camós no hi arriba l’aigua potable, i les diferents 
masies i explotacions ramaderes tenen pous propis. 

- Electricitat: 

La xarxa d’energia elèctrica cobreix la major part del municipi. Es subministrada per l’empresa 
Agri-energia. La xarxa de mitja tensió arriba a tots els nuclis urbans, a partir d’estacions 
transformadores, la línia de baixa tensió es reparteix pel nucli.  

- Telèfon: 

La xarxa de telefonia cobreix tots els nuclis. Molts veïnats i masies compten amb aquest servei. 

- Recollida d’escombraries: 

Els servei cobreix tots els nuclis per mitjà de contenidors situats en els diferents barris o en 
llocs estratègics que serveixen als nuclis rurals més petits, i varies masies i veïnats. Són 
portades a l’abocador comarcal. 
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Taula de la situació dels contenidors i tipus: 
CODI 
CONTENIDOR ANY TIPUS MUNICIPI VOLUM CARRER

579 2009 FORM Camos 240 L AJUNTAMENT
580 2005 RSU Camos 1000 L AJUNTAMENT

CA001E 2005 ENVASOS Camos IGLU AJUNTAMENT
CA001P 2005 PAPER Camos IGLU AJUNTAMENT
CA001V 2005 VIDRE Camos IGLU AJUNTAMENT

602 2005 RSU Camos 1000 L C/ CAN PONÇ
603 2009 FORM Camos 240 L C/ CAN PONÇ
613 2005 RSU Camos 1000 L C/ CAN PRAT DE LA MITJAVILA
614 2009 FORM Camos 240 L C/ CAN PRAT DE LA MITJAVILA
585 2009 FORM Camos 240 L C/ ESGLESIA
586 2005 RSU Camos 1000 L C/ ESGLESIA
604 2005 RSU Camos 1000 L C/ LLIBERTAT
605 2009 RSU Camos 1000 L C/ LLIBERTAT
606 2009 FORM Camos 240 L C/ LLIBERTAT

CA007E 2009 ENVASOS Camos IGLU C/ LLIBERTAT
CA007P 2009 PAPER Camos IGLU C/ LLIBERTAT
CA007V 2009 VIDRE Camos IGLU C/ LLIBERTAT

616 2009 FORM Camos 240 L C/ MATAMORS
617 2005 RSU Camos 1000 L C/ MATAMORS
968 2009 FORM Camos 240 L C/ PUIGMAL
971 2005 RSU Camos 1000 L C/ PUIGMAL
593 2005 RSU Camos 1000 L C/ SALT DALMAU
594 2009 FORM Camos 240 L C/ SALT DALMAU
589 2005 RSU Camos 1000 L C/ SANT JORDI
590 2009 FORM Camos 240 L C/ SANT JORDI
598 2009 FORM Camos 240 L C/ VILARNAU
599 2005 RSU Camos 1000 L C/ VILARNAU

CA005E 2006 ENVASOS Camos IGLU C/ VILARNAU
CA005P 2006 PAPER Camos 3 M3 C/ VILARNAU
CA005V 2006 VIDRE Camos IGLU C/ VILARNAU

221 2005 RSUC Camos 1000 L CA L'ARTIGAS
595 2005 RSU Camos 1000 L CAN PADRÉS
608 2005 RSU Camos 1000 L CAN PIGEM
615 2005 RSU Camos 1000 L CAN TAPIS
601 2005 RSU Camos 1000 L CEMENTIRI
581 2005 RSU Camos 1000 L CRUANYES 1
582 2009 FORM Camos 240 L CRUANYES 1
587 2005 RSU Camos 1000 L CRUANYES 2
588 2009 FORM Camos 240 L CRUANYES 2
609 2005 RSU Camos 1000 L GRANJA SALT DALMAU

CA002E 2005 ENVASOS Camos IGLU LA BOVILA
CA002P 2005 PAPER Camos 3 M3 LA BOVILA
CA002V 2005 VIDRE Camos IGLU LA BOVILA

607 2005 RSU Camos 1000 L LA PERPINYANA
600 2005 RSU Camos 1000 L LA TORRE
610 2005 RSU Camos 1000 L LES MIMOSES
596 2009 FORM Camos 240 L PASSATGE RAMIO
597 2005 RSU Camos 1000 L PASSATGE RAMIO

CA003E 2005 ENVASOS Camos IGLU PASSATGE RAMIO
CA003P 2005 PAPER Camos IGLU PASSATGE RAMIO
CA003V 2005 VIDRE Camos IGLU PASSATGE RAMIO

611 2009 FORM Camos 240 L PAVELLO
612 2005 RSU Camos 1000 L PAVELLO

CA004E 2005 ENVASOS Camos 5 M3 PAVELLO
CA004P 2005 PAPER Camos 5 M3 PAVELLO
CA004V 2005 VIDRE Camos IGLU PAVELLO

583 2009 FORM Camos 240 L PÇ SANTA MAGDALENA
584 2005 RSU Camos 1000 L PÇ SANTA MAGDALENA
618 2005 RSU Camos 1000 L TRENCANT DE CORTS

CA006E 2006 ENVASOS Camos IGLU TRENCANT DE CORTS
CA006P 2006 PAPER Camos IGLU TRENCANT DE CORTS
CA006V 2006 VIDRE Camos IGLU TRENCANT DE CORTS  
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- Clavegueram: 

Els servei de clavegueram és un servei que recull tots els barris urbans de Camós, que 
mitjançant un col·lector es porta el sanejament a l’EDAR del Terri. 

 

Els serveis es troben grafiats als plànols d’informació. 

 

La infraestructura als veïnats: 

- Veïnat urbà de Ponç: 

 - Enllumenat públic:   SI En bon estat. 

 - Xarxa municipal d’aigua potable: SI  En bon estat. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   SI  En bon estat. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: Si EDAR de Cornellà del Terri. 

- Veïnat urbà de la Bòbila: 

 - Enllumenat públic:   SI En bon estat. 

 - Xarxa municipal d’aigua potable: SI  En bon estat. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   SI  En bon estat. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: Si EDAR de Cornellà del Terri. 

- Veïnat urbà de Passatge Ramió: 

 - Enllumenat públic:   SI En bon estat. 

 - Xarxa municipal d’aigua potable: SI  En bon estat. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   SI En bon estat. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: Si EDAR de Cornellà del Terri. 

- Veïnat urbà Pla de Can Vilarnau: 

 - Enllumenat públic:   SI En bon estat. 

 - Xarxa municipal d’aigua potable: SI  En bon estat. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   SI En bon estat. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   
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- Sanejament: Si EDAR de Cornellà del Terri. 

- Veïnat rural Pla de Cruanyes: 

 - Enllumenat públic:   SI En bon estat. 

 - Xarxa municipal d’aigua potable: SI  En bon estat. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   SI Estat regular. (No té voreres). 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: Si EDAR de Cornellà del Terri. 

- Veïnat rural de Sant Vicenç: 

 - Enllumenat públic:   NO  

 - Xarxa municipal d’aigua potable: NO  Tenen pous propis. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   - No té carrers. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: No Fosses asèptiques particulars. 

- Veïnat rural Pla de Can Pigem: 

 - Enllumenat públic:   NO  

 - Xarxa municipal d’aigua potable: NO  Tenen pous propis. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   - No té carrers. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: No Fosses asèptiques particulars. 

- Veïnat rural Pla de Can Padrés: 

 - Enllumenat públic:   NO  

 - Xarxa municipal d’aigua potable: NO  Tenen pous propis. 

 - Electricitat:    SI  En bon estat. 

 - Telèfon:    SI  En bon estat. 

 - Paviment accés nucli:   SI En bon estat. 

 - Paviment dels carrers:   - No té carrers. 

 - Recollida d’escombraries:  SI   

- Sanejament: No Fosses asèptiques particulars. 

 

 

 EL PLANEJAMENT VIGENT. 
El planejament urbanístic vigent al municipi de Camós són el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de planejament, aprovades al 15 de desembre de 2005 i publicades a 11 de l’abril 
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de 2006. Les Normes Subsidiàries de planejament van ser aprovades al 20 de desembre de 
2000 i publicades al 6 de març de 2001. 
 
Les NN.SS estableixen la següent classificació del sòl: 

Sòl urbà 23,29 ha 1,48 %
Sòl apte per a urbanitzar 10,37 ha 0,66 %
Sòl no urbanitzable 1.542,18 ha 97,86 %
Total 1.575,84 ha 100,00 %

En el sòl urbà:
Sistemes
Espais lliures 0,94 ha 4,04 %
Equipaments 1,79 ha 7,67 %
Vialitat 6,20 ha 26,61 %
Total sistemes 8,92 ha 38,31 %

Zones
Casc antic (clau 4) 1,38 ha 5,93 %
Zona residencial (clau 5) 12,92 ha 55,48 %
Verd privat (clau 6) 0,06 ha 0,27 %

Total sòl urbà 23,29 ha 100,00 %

El sòl apte per urbanitzar
S.A.U.R. 1 - C/CODINES - REC CODINES 66.601,99 m2 64,22 %
S.A.U.R. 2 - C/LLIBERTAT - PASSATGE RAMIÓ 8.495,00 m2 8,19 %
S.A.U.R. 3 - LA BÒBILA 12.871,00 m2 12,41 %
S.A.U.R. 4 - MATAMORS - CASC ANTIC 7.065,00 m2 6,81 %
S.A.U.R. 5 - MATAMORS - CASC ANTIC 8.670,00 m2 8,36 %

Total sòl apte per urbanitzar 103.702,99 m2 100,00 %

En sòl no urbanitzable
Veïnats rurals 85.916,00 m2 0,56 %
Zona agrícola (clau AG) 2.117.266,42 m2 13,73 %
Zona de protecció paisatgìstica i forestal (clau PF) 9.513.708,75 m2 61,69 %
Zona de rústic general (clau RG) 3.488.333,20 m2 22,62 %
Sectors edificats en sòl de valor agrícola 23.237,00 m2 0,15 %
Protecció zones arqueològiques 11.346,00 m2 0,07 %
Protecció cursos d'aigua 1.842,64 m2 0,01 %
Vialitat 180.156,00 m2 1,17 %
Total sòl no urbanitzable 15.421.806,01 m2 100,00 %  
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5 DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT 

5.1 DIRECTRIUS AMBIENTALS 

L’objectiu ambiental principal del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Camós és el de 
garantir el desenvolupament sostenible del municipi. El mateix Decret legislatiu 1/2010 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en el seu article 3, defineix com a desenvolupament 
urbanístic sostenible: 

 

“la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 

creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions 

presents i futures”. 

 

Els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible són: 

 

1. Compactació i optimització del sòl urbà existent. 

És important que les noves àrees de creixement urbà vagin en detriment de l’expansió urbana de 
forma discontinua i extensiva i afavoreixi un creixement urbà agrupat, és a dir, es tracta de propiciar 
un entorn urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. 

És important potenciar la renovació i rehabilitació d’àrees urbanes que ho precisen i la dotació 
d’equipaments de que està mancat el sòl urbà consolidat, el poble construït. 

Cal adoptar densitats que permetin tipologies urbanes eficients i fomentin una riquesa i diversitat 
més grans en les relacions socials i econòmiques. 

2. Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població 

La previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la millora dels 
equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de qualitat de vida i fomentar la 
cohesió. 

3. Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos del sòl. 

Potenciar, sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl residencial, activitats 
econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels ciutadans als 
serveis bàsics del poble. 

4. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi. 

Cal garantir la conservació en xarxes d’espais naturals, amb una representativitat suficient i 
ecològicament viable per a la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies i dels àmbits de connexió 
necessaris per a la dispersió de les espècies. 

5. Manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística del municipi 

Conservar i potenciar la diversitat de paisatges i els elements més representatius que donen 
identitat al territori. 

6. Mobilitat sostenible i al servei de les persones. 

El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran consumidor de recursos 
energètics fòssils. Per tant cal una planificació integrada dels usos del sòl i del transport que cerqui 
minimitzar la mobilitat obligada, essent conscients que la condició de poble petit i les seves 
característiques no permet adoptar solucions basades en el transport públic i per tant l’ús del 
transport privat continuarà essent el mitjà de mobilitat local per excel·lència. 

7. Foment de la construcció sostenible que fomenti l’estalvi i l’ús eficient dels recursos 
naturals. 
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Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització (xarxes separatives 
de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i infraestructures, l’enllumenat públic amb 
sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament sostenibles). 

De manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per tal d’afavorir la 
construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives, sistemes passius,..., pels habitatges, 
tant de nova promoció com en la remodelació dels existents. 

8. Prevenció de riscos naturals i tecnològics 

Considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl (zones inundables, inestables, amb 
risc d’incendi,...) i regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc. 

9. Reducció i valorització dels residus. 

Fomentar la reutilització i reduir l’abocament de residus mitjançant la promoció dels sistemes de 
recollida selectiva. Contemplar les millors alternatives de contenidorització selectiva (àrees de 
vorera i àrees d’aportació) considerant el soterrament de contenidors i la informatització de la 
recollida. 

10. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació. 

Proposar, normatives encaminades a reduir la contaminació produïda per les activitats, siguin 
extractives, industrials i del sector terciari, com també i especialment de les activitats ramaderes. 

 

5.2 DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES 

5.2.1 El medi físic 

La situació geogràfica del municipi, les seves característiques naturals, ambientals i 
paisatgístiques, la seva situació demogràfica i la previsió de noves tendències de creixement, 
induïdes per la seva activitat social, cultural i econòmica, fan necessari que el planejament que 
ordena l’estructura general del municipi, les edificacions i els usos del sòl urbà, urbanitzable i no 
urbanitzable siguin revisades per tal no siguin crítiques en un futur. 

Els nuclis i les zones urbanitzades consolidades o en fase de consolidació s’estenen sobre un 
ecosistema del que reconeixem la seva diversitat com a criteri director, la qualitat del paisatge, i la 
capacitat ordenadora, d’alguns dels seus elements bàsics, de les activitats que es desenvolupen o 
es puguin desenvolupar en un futur. 

El sistema hídric està format per dos rius, el Revardit i el Matamors, que desemboquen al Terri. El 
Revardit recull tota la vessant sud de la serralada de Camós, mentre que el Matamors recull tota la 
vessant nord de la serralada i la part nord de la plana. La part sud de la plana està estructurat per 
dos torrents, el Tintola i el Remançà, que també desemboquen al Terri. El seu paisatge mosaic, 
molt remarcable i equilibrada, que conformen els sòls agrícoles en les zones més baixes i planeres, 
clapes forestals als turons, corredors de vegetació que ressegueixen els cursos d’aigua relligant les 
taques de mosaic, i un poblament en forma de petits nuclis rurals (Can Pigem i Can Padrés) i 
disseminat rural, donen al municipi una estructura dels espais oberts de gran interès i complexitat. 

La revalorització d’aquesta complexitat ha de ser un dels eixos de la futura ordenació del municipi, i 
la consideració dels cursos fluvials, rius, rieres i recs com a espais connectors ecològics. 

Per altra banda, cal preveure que l'actual pressió residencial i per a activitats econòmiques es 
mantindrà i tendirà a créixer sobre espais de territori fràgils i variats des del punt de vista del medi 
físic. Aquesta pressió sobre el territori caldrà valorar-la quan es plantegi la necessària revisió dels 
usos del sòl urbà i urbanitzable que el municipi actualment oferta, procurant ajustar les proposes 
pel pròxim futur a partir de les necessitats pròpies i de la situació que presenten els sistemes 
urbans pròxims en relació a les ofertes de sol industrial i residencial. 

El nou planejament urbanístic hauria de considerar i definir amb claredat els usos del sòl no 
urbanitzable, i corregir aquelles situacions en que es preveuen usos inadequats en funció dels 
principals trets litològics/geològics del terme. 

Especial atenció caldrà posar en coordinar els treballs de redacció del POUM amb els de caràcter 
territorial que impulsa el DPTOP de la Generalitat de Catalunya (Pla Director Urbanístic del Pla de 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          36 

 

l’Estany) o poden impulsar altres administracions com la Diputació de Girona o el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany. 

 

5.2.2 El règim del sòl 

La classificació del sòl cal plantejar-la en termes de sostenibilitat i respecte al paisatge existent. 
Partim del criteri de dependència que significa que el règim de sòl que es proposi s’ha d’expressar 
respecte a un sistema d’ordre superior que es fonamenta en l’equilibri necessari entre els aspectes 
socials, econòmics i ecològics que han de presidir tota proposta d’assentament humà sobre el 
territori. 

Cal revisar especialment les classificacions del sòl  no urbanitzable que afecten al nuclis rurals, i 
influir directament sobre les actuacions en vies de consolidació en aquest sòl, per tal de garantir un 
creixement demogràfic sostenible, la millor adequació de les noves ordenacions al medi físic 
existent i l’aplicació en els seus cicles bio-urbans de criteris de sostenibilitat, es a dir, preservar el 
paisatge que ha conformat històricament el territori, petits nuclis d’assentament amb església 
parroquial al voltant del qual s’hi ha ordenat un mosaic de zones agrícoles i forestals. 

 

5.2.3 Les infraestructures de mobilitat 

Caldrà valorar la influència que sobre el medi físic tenen i tindran les infraestructures territorials de  
mobilitat que afecten el terme municipal, i que influiran sobre elements principals del que serà la 
seva estructura futura. Aquestes actuacions afectaran directament al medi físic on es troba el 
municipi, i plantejaran situacions de pressió urbanística i assentament de noves activitats que cal 
avaluar i ordenar. En aquest sentit, la proposta de planejament haurà d’analitzar i compatibilitzar la 
proposta de la nova variant sud de Banyoles-Porqueres que passa d’est a oest al llarg del municipi 
de Camós, entre els barris de la Bòbila (sud) i els veïnat de Passatge Ramió i veïnat del Pla de Can 
Vilarnau. 

És fa necessari procurar per la racionalització i millora dels elements que conformen tant la xarxa 
bàsica de mobilitat, de definició i competència supramunicipal, com la local, que articulen els 
diferents assentaments urbans existents al municipi. Aquesta intervenció proposem que afecti a la 
xarxa viària tant pel que fa al seu ús com a les seves característiques i condicions de manteniment 
per l’administració. 

Així la definició de la xarxa viària bàsica local s’ha de plantejar en termes de mobilitat sostenible, 
que per sobre dels aspectes d’accessibilitat i connectivitat que planteja el planejament vigent, 
incorpori aspectes com la jerarquització de vies de comunicació per transports clàssics i pels 
alternatius-bicicletes, accessibilitat i supressió de barreres, progressiva peatonalització d’alguns 
elements de la xarxa, aparcaments i relació amb els transports públics comarcals.  

 

5.2.4 El sistema general d’equipaments i el patrimoni 

Es constata, en el planejament vigent, un dèficit de sòl públic destinat a equipaments comunitaris, 
essent tan sòls el 7,67% del sòl urbà ordenat el que es zonifica d’equipament. Aquest percentatge 
de sól destinat a equipaments, un part important correspon a la zona esportiva (14.176 m2 enfront 
els 17.862 m2 totals destinats a equipaments). 

Proposem aplicar, a partir de la diagnosi sobre el nivell de compliment de les necessitats actuals i 
de les previsions del planejament vigent, criteris de reequilibri bàsic entre els diferents barris 
existents, partint de la potenciació que els equipaments imprescindibles (que les administracions 
estan obligats a prestar als ciutadans per llei) es desenvoluparan a la zona on la resta 
d’equipament actual (ajuntament, guarderia i casal de la gent gran), per tal de potenciar un nucli. 

En el barri Vilarnau, hi ha previst un gran creixement, que aportarà una gran parcel.la destinada a 
equipaments. Aquest espai donarà possibilitats de tenir un edifici gran (tipus escola o pavelló). 
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5.2.5 El sistema general d’espais lliures i la valorització del paisatge 

A l’igual que comentàvem en relació al sistema d’equipaments, es constata que el planejament 
vigent presenta un gran dèficit de sòl públic destinat a espais lliures, ja que tan sols el 4,04% del 
sòl urbà ordenat es destina a aquests usos, superfície molt per sota dels mínims establerts per la 
legislació urbanística vigent. 

Proposem estructurar el sistema d’espais lliures amb una visió global del territori entenent que és la 
comprensió i complementació d’espais d’ús col·lectiu amb els d’ús privatiu el conjunt que defineix 
l’estructura general del territori. Proposem intercalar espais verds centrals tipus plaça, amb espais 
verds lineals, tipus passeig, amb la voluntat que aquests últims enllacin els primers. 

Per altra banda cal entendre el paisatge com un bé patrimonial i en des d’aquesta perspectiva 
influir, des del POUM, en la seva valorització i protecció, tant pel que fa al paisatge que neix de la 
morfologia i estructura del medi natural – espais oberts, com el paisatge urbà creat a partir de la 
implantació d’usos residencials i d’activitats econòmiques sobre el medi primigeni. 

Amb aquest criteri, formarien part de la mateixa estructura d’espais lliures totes les zones urbanes 
així qualificades i aquelles zones situades en el sòl no urbanitzable que, per les seves qualitats 
naturals i/o paisatgístiques, es consideri que cal protegir-les de possibles usos incompatibles amb 
aquest caràcter de patrimoni natural. 

Es proposa també que es fixi una especial atenció a aquells elements naturals, zones i 
característiques de les mateixes, que permetin la protecció i configuració del paisatge propi de 
l’ecosistema al que pertany Camós, com ara el la serralada de Camós, els cursos fluvials, així com 
la zona agrària adjacent a la zona urbana. 

 

5.2.6 L’ordenació del sòl urbà 

És motiu del treball de redacció del POUM, a partir de l’experiència acumulada des de la redacció 
del planejament anterior vigent i dels objectius polítics que es determinin, repensar la bondat de 
l’ordenació actual, tant pel que afecta a les condicions d’ordenació i d’usos, com d’edificació i de 
gestió. 

El POUM hauria de valorar, i en el seu cas proposar, una reordenació del teixit urbà existent, de 
forma que es possibiliti l’especial significació del nucli històric del poble i la redefinició d’una trama 
que permeti relligar les diferents zones urbanes existents i els teixits urbans de nova creació, quan 
es produeixi. 

Caldrà definir, amb la precisió que permet disposar d’una base cartogràfica digitalitzada a escala 
de lectura 1:1.000, les alineacions i rasants en el sòl urbà. Igualment, al redefinir i completar la 
xarxa de carrers, caldria posar especial atenció en la persecució dels objectius de mobilitat 
sostenible i de qualitat de l’espai urbà exposats anteriorment. 

El POUM cal que analitzi detalladament les propostes de planejament derivat i unitats de gestió-
polígons d’actuació que es puguin proposar, amb la diferenciació que cal entre els sols urbans 
consolidats i aquells que encara no tenen aquesta condició, de forma que aquestes siguin 
operatives i gestionables per l’ajuntament de Camós amb la capacitat tècnica i administrativa de 
que disposa, o bé estiguin suficientment estudiades i definides per tal que la seva gestió per tercers 
agents sigui igualment operativa. 

 

5.2.7 L’ordenació del sòl urbanitzable 

Els sòls urbanitzables, seguin les directrius del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, han de 
ser sòls que tenen per objectiu “creixement moderat”.  

Durant els temps d’aplicació de les NNSS vigents, no s’ha desenvolupat cap sòl urbanitzable, dels 
cinc SAUR que contempla la normativa. Com es pot comprovar es tracte de un municipi amb una 
baixa dinàmica de desenvolupament d’aquest tipus de sòl. 

Com a premissa respecte aquest tipus de sòl, en el municipi de Camós, s’ha de generar diferents 
oportunitats per desenvolupar el sòl urbanitzable, ja que pel tipus de dinàmica d’aquest tipus de 
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municipi, quan finalitzi el període d’aplicació d’aquest POUM que es proposa, no s’hauran 
desenvolupat el conjunt de sòls que es proposen. 

Les NNSS vigents, en el moment de la seva aprovació preveia vuit unitats d’actuació, que 
evidentment es desenvolupen en sòl urbà no consolidat, però que per entendre el creixement del 
municipi, els analitzarem en aquest apartat. El planejament vigent preveu 8 unitats d’actuació, dels 
quals només s’han desenvolupat 3, (UA-4, UA-6, i UA-7), amb un total de 40 noves parcel·les, que 
en l’actualitat, només s’han edificat la meitat. 

En aquest exercici d’ordenar i repensar, caldrà abordar la quantia i localització del sol residencial 
en funció de les perspectives de creixement que es vulguin pel futur del municipi, dels programes 
d’habitatge lliure i protegit que es vulguin establir i de la necessària distribució dels sistemes 
d’espais lliures i equipaments comunitaris que resultin del desenvolupaments d’aquests sòls 
urbanitzables. 

Altres qüestions generals que proposaríem introduir en l’ordenació del sòl urbanitzable seria la 
necessària concreció normativa de criteris de minimització d’impactes i protecció paisatgística, 
millora de la connexió d’aquests sectors urbanitzables amb els elements de l’estructura general 
viària, les xarxes d’infraestructures ambientals (sanejament, aigua, residus, etc), i en els casos que 
conjuntament amb la voluntat municipal així es creies oportú, replantejat usos, densitats i tipologies 
en determinats sectors. 

 

5.2.8 L’ordenació del sòl no urbanitzable 

Sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable formen part d’un únic ecosistema i comparteixen elements 
generals de la seva estructura. Cal orientar la nova ordenació en funció dels sistemes naturals 
existents i de la capacitat de càrrega que admet el medi físic, ordenar els usos admissibles en el 
sòl no urbanitzable amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció ambiental, i actuar 
decididament per compaginar els dos sectors econòmics que si desenvolupen, el sector primari de 
agricultura i ramaderia, i el sector terciari, compost per masies on s’hi desenvolupa el turisme rural. 

Amb els criteris ja exposats en aquest Avanç, cal protegir els ecosistemes i els elements naturals 
de caràcter patrimonial, recuperant i revaloritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les 
seves zones d’influència, però a l’hora cal revaloritzar econòmicament els usos agrícoles, forestals, 
ramaders, turístics o d’altres que son admissibles dins aquest tipus de sòl i que han de continuant 
essent part de l’estructura activa del municipi. 

El POUM haurà de seguir les directrius Pla Territorial de les Comarques Gironines, on el plànol O-
10, proposa que el nucli històric al voltant de l’església de Sant Vicenç se li apliqui una estretègia 
de “manteniment del caràcter rural” que ve regulat per l’art. 3.10 del Pla Territorial de les 
Comarques Gironines, així com l’art. 67 del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany. 

El POUM haurà d’incloure en la seva documentació, una revisió del Catàleg de masies (algunes de 
gran interès com la Rectoria, Can Padrers, Can Llapart, Can Palmes, Can Pigem i La Torre, d’entre 
altres) i cases rurals,  per tal que aquest incorpori les preceptes que aportarà al nou POUM. 

 

5.3 L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

La realització de l’avaluació ambiental estratègica aplicada a la redacció del POUM de Camós és 
preceptiva i ha de seguir, a nivell metodològic i procedimental, les recomanacions i directrius 
tècniques que estableix la normativa vigent, tal com sol·licita el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

La informació que haurà de contenir l’avaluació ambiental, és la que determina l’article 5 de la 
Directiva 2001/42/CE relativa a l’avaluació dels efectes de determinats pals i programes sobre el 
medi ambient. 

A nivell de formal, l’avaluació ambiental ha de constar d’una memòria descriptiva, en la que es farà 
referència a l’àmbit territorial objecte de planificació, així com als objectius als que es pretén arribar 
i els principis de sostenibilitat que s’aplicaran per tal d’assolir-los. Així mateix s’ha de tractar, des 
d’un punt de vista ambiental, el planejament vigent i els usos actuals del sòl. 
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En una segona fase d’anàlisi ambiental i diagnosi territorial del municipi s’han de delimitar aquelles 
àrees que han de ser objecte d’especial tractament en el Pla, ja sigui per tractar-se d’àrees de risc 
per a la seguretat, per estar afectades per qualsevol normativa ambiental o de conservació i 
d’aquelles, que sense estar afectades per cap figura de protecció, presenten valors susceptibles de 
conservació. 

Finalment, un cop es disposi de tots els elements de judici per a valorar la proposta de Pla, s’ha de 
justificar l’ordenació, avaluaran les solucions i alternatives plantejades en el POUM, i especificant, 
si s’escau, les mesures correctores, preventives i pal·liatives per tal de reduir i minimitzar els 
possibles impactes assumits. 

 

5.4 L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTA SOBRE LA MOBILITAT 

L’ordenació urbanística ha d’incloure preceptivament un estudi d’avaluació de l’impacta de la 
mobilitat generada, que avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els 
desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, valora la viabilitat de les mesures proposades 
per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació 
del promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova 
mobilitat generada. 
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6 CRITERIS I OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT 

6.1 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

A continuació s’enumeren els criteris i objectius ambientals específics del POUM de Camós, que en 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar es detallen: 

1. Preservar la biodiversitat territorial i el patrimoni cultural que ofereix el municipi. 

A nivell ambiental, l’objectiu principal del POUM ha d’encaminar-se a la preservació del patrimoni 
natural i cultural que conté el municipi de Camós. A tal efecte, s’hauran de respectar les figures de 
protecció ambiental actualment presents i, si fos necessari, ampliar-les o potenciar-les a través de 
la definició de plans especials de protecció o actuacions específiques. Així mateix caldrà no 
comprometre la funcionalitat com a connectors ecològics de molts elements naturals presents i 
afavorir la permeabilitat de les infraestructures que puguin actuar com a barreres, amb especial 
atenció a la variant sud de Banyoles-Porqueres que el Pla Director Urbanístic preveu. 

2. Establir mesures de protecció paisatgística, especialment lligades a les unitats 
paisatgístiques més sensibles. 

Camós no té cap espai natural protegit per la legislació ambiental, però si que té espai naturals 
d’interès sense protecció legal específica. Són EIN-7, Serra de Pujarnol, Rocamirall i Serrat de Cal 
Gall, EIN-8 Capçalera del Revardit i del torrent de Riudellots, que es troben situats a la serralada 
de Camós, que conforma un dels contraforts del massís de Rocacorba; i EIN-6, turons de 
Miànigues i Camós, on està situada l’església de Santa Magdalena de Noves. També té dos espais 
d’interès connectiu, EIC-3, Riera del Matamors, que abraça tot el pla d’en Pigem, situat entre el 
Matamors i la serralada de Camós, i EIC-4, Riera de Remançà, que segueix la riera de Remançà 
que té el seu naixement aprop de l’església de Santa Maria, i el seu afluent més important, la riera 
del Tintola (o de Cal Fuster) que neix aprop de l’església de Sant Vicenç. 

Caldrà protegir les zones més vulnerables i potenciar les de major valor a nivell paisatgístic, tals 
com els espais fluvials del Revardit i el Matamors, amb els seus afluents, o les planes agrícoles. 
També és especialment important prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes 
paisatgístics associats a les noves infraestructures que es preveuen (variant sud de Banyoles-
Porqueres). 

3. Millorar l’abastament i sanejament d’aigües del municipi. 

Es fa necessari que es continuï treballant per executar el pla director de la xarxa d’abastament 
municipal, especialment falta desenvolupar el tram que ha d’unir el nucli urbà de Camós amb el 
nucli urbà de Palol de Revardit, seguint al traçat de la carretera GIV-5147, i millorar certs trams de 
xarxa de distribució dels diferents nuclis. 

Igualment caldrà plantejar anar ampliant la xarxa de sanejament per recollir diferents veïnats rurals. 
Actualment la xarxa de sanejmaent arriba a l’EDAR de Cornellà del Terri. 

4. Fer compatible el sector primari amb el sector terciari. 

Caldrà que el POUM adopti les mesures necessàries per fer compatible dos sectors econòmics 
importants al municipi. El POUM incidirà en una nova regulació de les activitats ramaderes, posant 
especial atenció als temes sanitaris i d’ordenació de les edificacions ramaderes i agrícoles, 
accentuant els elements d’integració paisatgística. 

5. Potenciar la creació d’habitatges principals i d’usos diferents del d’habitatge, 
especialment de comerç i serveis. 

Per tal d’evitar el despoblament del territori cal dotar el municipi de nous atractius que atreguin 
visitants i que alhora generin nous llocs de treball. Però alhora cal que una part d’aquests nous 
treballadors puguin instal·lar-se en el municipi i que disposin dels serveis mínims suficients per a 
minimitzar les seves necessitats de desplaçament, els quals, en la majoria dels casos es realitzen 
en cotxe. 

6. Promoure la mobilitat sostenible a l’interior del poble i els municipis veïns. 

Es necessària una redefinició de la mobilitat del poble, aportant clarament per la prioritat dels 
vianants i restringint en la mesura del possible l’accés motoritzat i l’estacionament de vehicles en 
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superfície. Tot i que la configuració dels assentaments de Camós fa difícil que el planejament hi 
pugui incidir de manera significativa, caldrà potenciar les formes de mobilitat sostenible que siguin 
factibles per les característiques i necessitats de desplaçament del municipi. Igualment caldrà 
potenciar la connectivitat social del municipi, ja sigui a través de la catalogació de camins ramaders 
o la definició d’itineraris turístics. 

 

6.2 CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS 

Els criteris i objectius urbanístics específics del POUM de Camós són: 

6.2.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 

1. Prioritzar un model de creixement compacte 

El creixement del municipi s’haurà de basar en un model de desenvolupament compacte, 
augmentant la densitat d’habitatges en els sòl urbans consolidats, i els nous creixements siguin 
definits sota al concepte de compleció del nucli ja existent. 

2. Delimitar els sòls urbanitzables o urbans no consolidats 

La totalitat del sòl urbanitzable residencial actualment classificat no ha estat desenvolupat. En 
proposa mantenir els sòls urbanitzables ja classificats, i redefinir nous sòls urbans no consolidats, 
de forma que el seu desenvolupament permeti assolir els objectius fixats respecte als elements que 
formen l’estructura del territori i als objectius ambientals i paisatgístics. 

3. Millorar l’oferta de sòl públic 

Els nous creixements, s’hauran d’ordenar en continuïtat amb la trama urbana i es proposaran en 
base a l’objectiu de millorar l’oferta de sòl públic, especialment per a cobrir els dèficits 
d’equipaments comunitaris i espais lliures que actualment té el municipi. 

 

6.2.2 INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 

1. Respecte a la xarxa de mobilitat territorial 

La concreció i execució variant sud de Banyoles-Porqueres (ronda oest de Porqueres, segons el 
PDU) ha de permetre: 

 Ordenar la xarxa viària principal del municipi (GIV-5147) i les seves connexions a la nova 
variant sud de Banyoles-Porqueres, des de la perspectiva que ens ofereix aquesta gran 
obra en infraestructura de la comunicació. 

 Proposar actuacions que minimitzin el seu l’impacte paisatgístic. 

2. Respecte a la xarxa local 

El creixement fragmentat del nucli urbà ha donat com a resultat una xarxa viària també 
fragmentada i en ocasions inconnexa que demana ser reordenada des d’una visió global del 
conjunt del municipi. Per això el POUM ha de perseguir els objectius següents: 

 Ordenar la xarxa viària local pel conjunt dels sòls urbans i urbanitzables. 

 Establir les característiques de la xarxa de forma que permeti millorar la mobilitat local a 
través d’una mínima jerarquització de la vialitat que permeti introduir mesures de 
pacificació i millora en la qualitat de l’espai públic. 

 Concreció d’espais de mobilitat rodada restringida. 

 Potenciar els recorreguts de vianants mitjançant la millora de les voreres. 

 Definir una xarxa per a bicicletes integrada. 

 Protegir la xarxa de camins que formen l’estructura viaria del sòl rústic. 

3. Respecte als aparcaments 

 Establir l’estructura bàsica d’aparcaments pel conjunt del municipi i la localització de noves 
zones d’aparcament. 
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 Revisar les ordenances de forma que les noves implantacions residencials o per activitats 
econòmiques, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, vagin acompanyades de les 
dotacions d’aparcaments necessàries. 

6.2.3 ELS ESPAIS LLIURES I ELS EQUIPAMENTS 

1. En el sòl urbà 

 Potenciació dels espais lliures i els equipaments existents. 

 Ampliar les dotacions escolars i de lleure actuals. 

 Establir els mecanismes de gestió necessaris que permetin l’obtenció del sòl que es 
precisa per a completar les necessitats col·lectives. 

 Reordenar els espai oberts situats sobre el Matamors. 

2. En el sòl urbanitzable 

 Ordenar els espais lliures que han de resultar de les diferents actuacions que es 
desenvolupin en el sol urbanitzable (nous creixements) des d’una visió global del que ha de 
ser en el futur l’estructura del conjunt dels espais lliures i zones verdes públiques del 
municipi. 

 Ordenar i situar les noves superfícies de sòl destinat a futurs equipaments i dotacions 
comunitàries, principalment  en el SAUR-1, ja que té un superfície important, que permetrà 
obtenir un solar d’equipaments que sigui suficientment gran, per permetí la construcció 
d’una escola. 

3. En el sòl no urbanitzable 

 Significar aquells elements i espais d’especial valor que són mereixedors de la seva 
protecció com a valor patrimonial col·lectiu. 

6.2.4 EL SÒL NO URBANITZABLE 

A partir del reconeixement dels principals elements que configuren l’estructura del sòl no 
urbanitzable i de la seva valoració, fets en la redacció de l’Agenda 21, es proposen els següents 
objectius: 

 Preveure una matriu d’espais oberts que permeti garantir els principals eixos de connexió 
ecològica. 

 Delimitar i protegir les zones d’especial interès natural. 

 Garantir la coherència des del planejament local amb la protecció dels sistemes d’espais 
oberts comarcals. 

 Establir unitats de paisatge i nivells de protecció per a cada una. 

 Preservar les zones no aptes per l’edificació i les zones inundables i prevenir els riscos 
ambientals. 

6.2.5 EL SÒL URBÀ 

1. Procurar per la utilització eficient del sòl urbà disponible 

El planejament ha de procurar la renovació i rehabilitació del teixit urbà, de forma que la demanda 
de més espai per a l’habitatge i les activitats econòmiques correspongui només a aquella part que 
no pugui tenir cabuda en la zona urbana existent. 

2. Fomentar la diversitat d’usos 

Per tal de prioritzar la complexitat d’usos i activitats en el poble es prioritzarà la localització dintre 
de les zones residencials d’aquelles activitats que siguin compatibles, preveient que les normes 
urbanístiques siguin prou flexibles en aquest sentit. 
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6.2.6 EL SÒL URBANITZABLE 

1. Els nous creixements i les necessitats públiques 

Localitzar els nous creixements residencials en les zones interiors dels nuclis, o per defecte, al seu 
perímetre, de forma que compleixin la doble funció de dotar de sòl públics a la nova zona de 
creixement i al propis nuclis, que actualment, estan en dèficit. 

2. L’habitatge assequible 

En els nous sòls de creixement s’han d’establir els estàndards necessaris per tal de garantir la 
construcció d’habitatges assequibles d’acord amb el que determina la legislació vigent, i es 
concentraria en el pla parcial urbanístic de major superfície i de major nombre d’habitatges, situant-
se al veïnat del Pla de Can Vilarnau, adjacent al sòl urbà de Porqueres. Es preveuen uns 30 
habitatges assequibles. 
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7 SÍNTESI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 

7.1 METODOLOGIA 

Per tal d’aproximar-nos a l’anàlisi i valoració de les alternatives s’han fet servir quatre paràmetres: 

A) Un d’urbanístic, com és el de la utilització racional del sòl i dels recursos, que apareix definit en 
la legislació com un dels principis generals de l’actuació urbanística i en particular de l’exercici de la 
potestat de planejament. Des d’aquest punt de vista, s’han considerat els següents conceptes: 

 El de l’ocupació del sòl, entès aquest com a recurs no renovable, s’han valorat les diverses 
alternatives segons la menor ocupació del sòl que comportava cadascuna d’elles. 

 El de la compactació urbana, segons si el model escollit evita la dispersió de la 
urbanització i de l’edificació en el territori mitjançant la previsió dels creixements en 
continuïtat amb el teixit urbà existent. 

 El del foment del teixit urbà existent, entès aquest com aquell model que centra la seva 
atenció en la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del parc 
immobiliari existent. 

B) Un altre de social, en el sentit que l’urbanisme és una funció pública que ha d’atendre a les 
necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les infraestructures, la 
millora dels equipaments existents així com la previsió de nous equipaments; i, a resultes del 
desenvolupament urbà i econòmic, ha d’afavorir la cohesió social i territorial així com la preservació 
de la identitat del territori. Atenent a aquest enfoc, l’apartat s’ha subdividit a efectes d’anàlisi en: 

 El de la previsió i modernització d’infraestructures que aportava cada alternativa, valorades 
aquestes com a factors determinants i catalitzadors del desenvolupament urbà de la 
població, així com els espais públics (equipaments i zones verdes) que són necessaris per 
atendre les necessitats de la població . 

 El de la protecció del patrimoni cultural i natural, entès en un sentit ampli d’acord amb les 
directrius de la llei del paisatge, per tal de valorar la incidència de cada proposta sobre els 
paisatges de valor cultural i històric. 

C) Un altre de democràtic o d’adequació al requeriment municipal, entès en el sentit que 
l’Ajuntament de Camós, en exercici de les competències pròpies de planejament urbanístic, ha 
formulat els objectius als que aspira assolir per mitjà del POUM. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, s’ha valorat cadascuna de les alternatives considerades segons si s’adequava en major o 
menor grau al model urbanístic explicitat per l’Ajuntament. 

D) Un d’ambiental, en el sentit de valorar cadascuna de les alternatives segons el grau 
d’observança de l’objectiu general del desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb les 
conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació del POUM. 
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7.2 ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 

En l’enquesta prèvia a la redacció d’aquest avanç POUM, que va ser quan es va iniciar el 
programa de participació ciutadana, es va preguntar quina estratègia hauria de prioritzar el POUM 
respecte el creixement, i es donaven tres possibles respostes. Una estratègia de noves i extenses 
àrees de creixement, una estratègia de creixentment moderat en zones puntuals que es 
desenvolupin  en els buits de la trama urbana existent, o una estratègia de decreixement 
(desclassificar sòls urbanitzables per classificar-los a no urbanitzables. Un 85% de les respostes 
van optar per l’estratègia de creixentment moderat en zones puntuals que es desenvolupin  en els 
buits de la trama urbana existent. 

Durant la sessió de participació ciutadana, amb el títol de “l’idea de poble i al seu creixement” es va 
plantejar diferents buits urbans per  tal que fossin analitzats per assistents, i es va reflexionar sobre 
la voluntat de generar un nucli, i com a conseqüència, la situació dels nous creixements. 

En qualsevol cas, les diferents alternatives seguien les directrius del Pla Director Urbanístic del Pla 
de l’Estany,que són de creixement moderat (art. 65 PDU Pla de l’Estany). 

 

7.2.1 Definició de les alternatives 

Les alternatives presentades són fruit del treball fet durant el programa de participació ciutadana. 
Les quatre propostes presentades són les que es van proposar i analitzar en les jornades de 
treball. 

Alternativa A: Creixement al pla de les Pedreres (entre al veïnat del Passatge Ramió i el 
veïnat de la Bòbila. 
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L’alternativa A es planteja per cosir les dues trames urbanes més importants de Camós, en un 
sector que serà objecte de transformació per la construcció de la variant sud de Banyoles-
Porqueres. 

 

Alternativa B: Creixement sector camp de Can Subet (situat entre el riu Matamors i el nucli 
de l’ajuntament). 

 
 

L’alternativa B es planteja per ocupar uns espais que en la seva banda oest ja hi ha habitatges, 
amb l’objectiu de reordenar el sector. 
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Alternativa C: Creixement sector C/Església (entre el barri de l’església i la zona de 
l’ajuntament). 

 
 

L’alternativa C es planteja per cosir el barri de l’església amb el nucli urbà de l’ajuntament, reforçant 
al vial que uneix l’ajuntament amb la gran zona d’equipaments (camp de futbol i pavelló polivalent). 
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Alternativa D: Creixement en el veïnat del Passatge Ramió 

 
 

L’alternativa D es planteja per connectar la trama urbana del Passatge Ramió amb la trama urbana 
de Porqueres. . 
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Alternativa E: Creixement en el veïnat de Cruanyes 

 
 

L’alternativa E es planteja per cosir el nucli de l’ajuntament amb el veïnat de Cruanyes. 

 

7.2.2 Justificació del compliment de la Llei d’Urbanisme i del P.D.U. del Pla de l’Estany de les 
alternatives proposades. 

Les cinc propostes desenvolupen el sòl no urbanitzable de la mateixa manera, seguint les 
estratègies que marca el PDU del Pla de l’Estany.  

En sòl no urbanitzable: 

Es proposa donar  un grau superior de protecció que al vigent a la serralada de Camós 
perquè és un dels contraforts de la serralada de Rocacorba (PEIN), i forma una unitat bio-
geogràfica. El PDU del Pla de l’Estany qualifica la serralada de Camós com sòl de 
protecció especial amb un valor natural i connectiu. Així mateix també es protegeixen els 
cursos fluvials. 

La plana de Can Pigem i els camps de Can Oliveres, situats al costat est del municipi, 
passen a tenir una protecció superior a la vigent, perquè són un sòls de gran valor 
paisatgístic com connectiu, situats entre la Serralada de Rocacorba (zona PEIN) i l’estany 
de Banyoles (Zona PEIN i futur Parc Natural), seguint els mateixos criteris i qualificació que 
estableix la normativa urbanística de Porqueres, que ha marcat en la plana de la 
Perpinyana. Es proposa acceptar les explotacions ramaderes existents com un valor de 
territori, però es limita l’implantació de noves explotacions ramaderes intensives. 
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La plana situada a la zona de Santa Maria de Camós manté les qualificacions existents, 
essent una zona apte per el desenvolupament ramader, perquè es una zona de menys 
valor mediambiental en comparació amb la plana de Can Pigem i els camps de Can 
Oliveres, i no hi ha ubicat cap nucli urbà. En aquests sòl s’admetrà noves explotacions 
ramaderes. 

La zona perimetral al voltant del nucli urbà augmentarà el seu grau de protecció per raons 
de entorn ambiental al nucli. Aquesta proposta té per objecte preservar i potenciar la relació 
entre els sòls urbans i la zona agrícola-ramadera perimetral, que a Camós, per la 
geometria del sòl urbà (molt de perímetre i poca superfície), té una gran importància, ja que 
cap habitatge no deixa de tenir vistes sobre el sòl no urbanitzable. Es pretén donar un 
potencial de qualitat a les zones urbanes protegint els sòls no urbanitzables perimetrals. 

 
Plànol sòl no urbanitzable Camós 

El Pla Territorial de les Comarques Gironines dóna com a estratègia de desenvolupament 
al veïnat de l’església de Sant Vicenç de Camós com “manteniment del caràcter rural”, i per 
aquesta raó passarà a ser un nucli rural. Incorporar nous usos en les masies disseminades 
i als nuclis rurals (a traves del P.E.U. Catàleg de cases i masies en sòl no urbanitzable).  

Modificar la normativa que regulen les explotacions pecuàries. Tal com s’ha analitzat, hi ha 
un densitat elevada d’aquestes, i a més, una majoria estan relativament a prop del nucli 
urbà. 

La normativa que es proposa, en les cinc alternatives, consisteix en diferenciar les 
explotacions existents de noves explotacions ramaderes. El conjunt d’explotacions 
ramaderes preexistents situades en sòl no urbanitzable tindran la compatibilitat urbanística. 

Les explotacions ramaderes existents, els drets d’ampliació vindran en funció sobre quin 
sòl estan ubicades, essent més restrictiu en els sòls d’alt valor connectiu i paisatgístic. 

Es podrà iniciar noves explotacions ramaderes en els sòls de menys valor mediambiental. 
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També es fa especial atenció en les condicions estètiques i sanitàries d’aquestes per tal de 
compaginar aquest sector amb el sector terciari (turisme rural) que també es desenvolupa, 
generalment, en sòl no urbanitzable. 

 

El sòl urbà i urbanitzable: 

El nucli de Camós, segons el PDU del Pla de l’Estany, se li atorga un creixement moderat, 
però la zona nord del nucli, (els veïnats de Passatge Ramió i Pla de Can Vilarnau) que 
formen un continu urbà amb Porqueres, es troben grafiats com a Àrees d’Extensió 
Residencial. També grafia com a sòl urbà i urbanitzable el veïnat de Cruanyes, actualment 
qualificat com a nucli rural, i per tant, ubicat en sòl no urbanitzable. 

Si s’analitza el sòl urbà (consolidat i no consolidat) i el sòl urbanitzable (sòl apte per 
urbanitzar S.A.U.R.) es n’adonem que el creixement previst és superior al què permet el 
PDU del Pla de l’Estany, però si analitzem el creixement que proposa actualment les NNSS 
vigents, veiem que no soluciona al què el programa de participació ciutadana ha detectat 
entre els habitants de Camós volen, que consisteix en potenciar al nucli actual, situat a la 
zona de l’ajuntament, entre els dos nuclis històrics, el veïnat de Can Ponç i el veïnat de 
Cruanyes. 

També hi ha un altre punt on hi ha una dissonància entre l’expressat en el programa de 
participació ciutadana i el què proposa les NNSS vigents. Es tracte de l’àrea de creixement 
S.A.U.R.-1 c/Codines, perquè té una superfície quatre vegades superior a la segona àrea 
de creixement més gran, ( la resta d’àrees de creiexement són entre cinc i sis vegades 
inferiors), i comporta un gran nombre d’habitatges, (concretament 186, del quals 30 són 
destinats a habitatges de protecció oficial), mentre que la resta dels sectors sumant tot 
l’habitatge que aporta és de 94 habitatges. Aquest sector té una densitat d’habitatges que 
doble als altres sectors. I cal remarcar que els límits del sector no concorden amb els límits 
físics del sòl que té les característiques per ser sòl urbà no consolidat. 

Per tal de compaginar les directrius de creixement del PDU del Pla de l’Estany i les 
voluntats expressades en el programa de participació, aquest avanç de POUM proposa 
que el conjunt del municipi no creixi en nombre d’habitatges que actualment les NNSS 
vigents li permeten, però  si proposant un creixement que sigui localitzat a on el programa 
de participació ciutadana ha estudiat i proposat. Per tal d’aconseguir aquestes dues 
voluntats es proposa baixar la densitat del el sector S.A.U.R.-1 a uns nivells més 
homogenis amb la resta del sectors que actualment hi ha en les NNSS vigents. En 
definitiva, no es proposarà un creixement superior a d’existent en nombre d’habitatges, 
però si que es classificaran nous sòls per tal de traslladar part del creixement existent a 
aquests sòls, que tindran per objecte donar compliment a les conclusions del programa de 
participació ciutadana. 

 

Alternativa A: Creixement al pla de les Pedreres 

        
Alternativa A    P.D.U. del Pla de l’Estany 
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Es proposa com alternativa aquest sector perquè va ser proposat i analitzat en el programa de 
participació ciutadana. 

Un cop analitzat la capacitat de creixement del municipi respecte les directrius del P.D.U. del Pla de 
l’Estany, aquest sector de creixement proposat no s’ajusta als límits de sòl urbà i urbanitzable que 
delimita al plànol d’ordenació del P.D.U. del Pla de l’Estany. Aquesta proposta de creixement 
s’ajustaria al  P.D.U. del Pla de l’Estany si el conjunt de sòls urbans i urbanitzables que delimita 
estiguessin desenvolupats. 

 

Alternativa B: Creixement sector camp de Can Subet 

        
Alternativa B    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Es proposa com alternativa aquest sector perquè va ser proposat i analitzat en el programa de 
participació ciutadana. 

Un cop analitzat la capacitat de creixement del municipi respecte les directrius del P.D.U. del Pla de 
l’Estany, aquest sector de creixement proposat no s’ajusta als límits de sòl urbà i urbanitzable que 
delimita al plànol d’ordenació del P.D.U. del Pla de l’Estany. Aquesta proposta de creixement 
s’ajustaria al  P.D.U. del Pla de l’Estany si el conjunt de sòls urbans i urbanitzables que delimita 
estiguessin desenvolupats. 

 

Alternativa C: Creixement sector C/Església  

           
Alternativa C    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Es proposa com alternativa aquest sector perquè va ser proposat i analitzat en el programa de 
participació ciutadana. 

Un cop analitzat la capacitat de creixement del municipi respecte les directrius del P.D.U. del Pla de 
l’Estany, aquest sector de creixement proposat no s’ajusta als límits de sòl urbà i urbanitzable que 
delimita al plànol d’ordenació del P.D.U. del Pla de l’Estany. Aquesta proposta de creixement 
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s’ajustaria al  P.D.U. del Pla de l’Estany si el conjunt de sòls urbans i urbanitzables que delimita 
estiguessin desenvolupats. 

 

Alternativa D: : Creixement en el veïnat del Passatge Ramió  

  
Alternativa D    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Es proposa com alternativa aquest sector perquè va ser proposat i analitzat en el programa de 
participació ciutadana. 

Un cop analitzat la capacitat de creixement del municipi respecte les directrius del P.D.U. del Pla de 
l’Estany, aquest sector de creixement proposat s’ajusta als límits de sòl urbà i urbanitzable que 
delimita al plànol d’ordenació del P.D.U. del Pla de l’Estany. Aquesta proposta de creixement 
s’ajusta al  P.D.U. del Pla de l’Estany  ja que la zona de creixement esta marcat com a àrees 
d’extensió residencial pel P.D.U. del Pla de l’Estany.   

 

Alternativa E: : Creixement en el veïnat de Cruanyes 

  
Alternativa E    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Es proposa com alternativa aquest sector perquè va ser proposat i analitzat en el programa de 
participació ciutadana. 

Un cop analitzat la capacitat de creixement del municipi respecte les directrius del P.D.U. del Pla de 
l’Estany, aquest sector de creixement proposat s’ajusta als límits de sòl urbà i urbanitzable que 
delimita al plànol d’ordenació del P.D.U. del Pla de l’Estany. Aquesta proposta de creixement 
s’ajusta al  P.D.U. del Pla de l’Estany  ja que la zona de creixement esta marcat com a sòl urbà o 
urbanitzable pel P.D.U. del Pla de l’Estany.   

 

7.2.3 Generació de nucli. Equipaments i espais lliures. 
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Durant el procés del programa de participació ciutadana es va debatre la necessitat de potenciar 
un nucli a la zona urbana per tal que fos al focus de la vida social, pública i comercial de Camós. 
Del resultat d’aquest debat, es va arribar a l’acord per unanimitat que es vol un nucli, i que aquest 
sigui al voltant de la zona on hi ha l’ajuntament, entre els nuclis històrics de Can Ponç i Cruanyes. 
Aquest punt es considera idoni perquè ja té un conjunt d’equipament existents (ajuntament, llar 
d’infants municipal i un local polivalent on es reuneix la gent gran) i zones verdes (plaça), es troba 
ben comunicat, i antigament hi havia les escoles. 

 

Alternativa A: Creixement al pla de les Pedreres 

   
Alternativa A    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Aquest nova zona de creixement no està adjacent a la zona on es vol potenciar al nucli, i per tant, 
la zona verda i els equipaments públics que es generarien no es poden ajuntar als existents per 
potenciar el nucli.  

 

Alternativa B: Creixement sector camp de Can Subet  

  
Alternativa B    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Aquest nova zona de creixement està adjacent a la zona on es vol potenciar al nucli, i per tant, la 
zona verda i els equipaments públics que es generarien es poden ajuntar als existents per 
potenciar el nucli.  

 

Alternativa C: Creixement sector C/Església 
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Alternativa C    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Aquest nova zona de creixement està adjacent a la zona on es vol potenciar al nucli, i per tant, la 
zona verda i els equipaments públics que es generarien es poden ajuntar als existents per 
potenciar el nucli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa D: : Creixement en el veïnat del Passatge Ramió  

  
Alternativa D    P.D.U. del Pla de l’Estany 

 

Aquest nova zona de creixement no està adjacent a la zona on es vol potenciar al nucli, i per tant, 
la zona verda i els equipaments públics que es generarien no es poden ajuntar als existents per 
potenciar el nucli.  

 

Alternativa E: : Creixement en el veïnat de Cruanyes 
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Alternativa E    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Aquest nova zona de creixement està adjacent a la zona on es vol potenciar al nucli, i per tant, la 
zona verda i els equipaments públics que es generarien es poden ajuntar als existents per 
potenciar el nucli.  

 

7.2.4 Densificar veïnats existents 

En aquest apartat s’analitza com és el sòl que es vol transformar, des de un punt de vista de 
densitat d’habitatges existents, per tal d’analitzar si el creixement proposat omple els buits de un 
veïnat existent, i per tant, un sòl amb infraestructures existents (viari, aigua, llum, clavegueram) o si 
el creixement proposat es desenvolupa en un buit urbà entre barris, i per tant, es tracte de un sòl 
sense infraestructures existents(viari, aigua, llum, clavegueram).  

 

 

 

 

 

Alternativa A: Creixement al pla de les Pedreres 

        
Alternativa A    P.D.U. del Pla de l’Estany 

El sòl que proposa aquesta alternativa és un sòl on hi ha un grau molt elevat de consolidació 
d’edificació al costat de la carretera GI-V 5147, però després d’aquesta primera franja, la resta del 
sector són un terrenys agrícoles sense cap infraestructura construïda. 

La transformació d’aquest sector no comportarà cap millora als habitatges existents doncs 
actualment, ja tenen la condició de solars, perquè compleixen tots els requisits que marca la llei 
d’urbanisme 
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Alternativa B: Creixement sector camp de Can Subet  

        
Alternativa B    P.D.U. del Pla de l’Estany 

El sòl que proposa aquesta alternativa és un sòl on hi ha dos habitatges preexistents amb un grau 
molt elevat de consolidació d’edificació al costat de la carretera GI-V 5147, però després d’aquesta 
primera franja, la resta del sector són un terrenys agrícoles sense cap infraestructura construïda. 

La transformació d’aquest sector no comportarà cap millora als habitatges existents doncs 
actualment, ja tenen la condició de solars, perquè compleixen tots els requisits que marca la llei 
d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa C: Creixement sector C/Església  

           
Alternativa C    P.D.U. del Pla de l’Estany 

El sòl que proposa aquesta alternativa és un sòl on no hi ha cap edificació preexistent. Són un 
terrenys agrícoles sense cap infraestructura construïda. 

 

Alternativa D: : Creixement en el veïnat del Passatge Ramió  
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Alternativa D    P.D.U. del Pla de l’Estany 

El sòl que proposa aquesta alternativa és un sòl on hi ha dos habitatges preexistents amb un baix 
grau de consolidació urbanística (vials sense vorera i il·luminació pública), la resta del sector són 
un terrenys agrícoles sense cap infraestructura construïda. Entre aquest sector i el sòl urbà 
consolidat hi ha altres sectors de desenvolupament urbanístic marcats pel planejament urbanístic 
vigent. 

La transformació d’aquest sector comportarà millores als habitatges existents doncs actualment, 
però aquesta creixement depèn del desenvolupament previ dels sectors S.A.U.R.-2 i U.A-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa E: : Creixement en el veïnat de Cruanyes 

  
Alternativa E    P.D.U. del Pla de l’Estany 

El sòl que proposa aquesta alternativa és un sòl on hi ha 13 habitatges preexistents amb un grau 
molt elevat de consolidació d’edificació, però amb buits entre edificacions. Aquest veïnat es recolza 
al un carrer central amb edificacions a banda i banda. També hi ha una explotació agrícola que des 
de fa 20 anys no està en funcionament. Els sòl buit entre edificacions són un terrenys agrícoles . 
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La transformació d’aquest sector comportarà una millora als habitatges existents ja que el vial 
existent s’eixamplarà i  tindrà voreres. Ja disposen de la resta de serveis necessaris per optar la 
condició de solars. 

 

7.2.5 Estructura viària i de dependència a noves infraestructures viàries supramunicipal. 

En aquest apartat s’analitza la necessitat de executar nova xarxa viària per els sectors de 
creixement i com aquesta s’integraria a la xarxa viària existent, i s’analitza de la dependència del 
sector a l’execució de noves infraestructures viàries supramunicipal. 

 

Alternativa A: Creixement al pla de les Pedreres 

        
Alternativa A    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Els planejaments previs abans de la redacció del P.D.U. del Pla de l’Estany,  preveien la connexió 
dels carrers del veïnat de la Bòbila amb el veïnat de Passatge Ramió, però actualment en aquest 
sector cal fer una reserva de sòl per la variant sud Banyoles-Porqueres.  

No hi ha cap estudi previ de com serà aquesta variant, i per tant, no es poden definir correctament 
quina relació han de tenir la xarxa viària proposada amb la variant. Aquests indefinició no permet 
plantejar el sector. 

 

 

Alternativa B: Creixement sector camp de Can Subet 

        
Alternativa B    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Per desenvolupar aquest sector s’haurà de crear un nova xarxa viària interior, que es connectaria a 
la carretera GI-V 5147. 

El desenvolupament d’aquest sector no depèn de l’execució de la variant sud Banyoles-Porqueres. 
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Alternativa C: Creixement sector C/Església  

           
Alternativa C    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Per desenvolupar aquest sector s’haurà de crear un nova xarxa viària interior, que es connectaria a 
la xarxa viària existent. 

El desenvolupament d’aquest sector no depèn de l’execució de la variant sud Banyoles-Porqueres. 

 

Alternativa D: : Creixement en el veïnat del Passatge Ramió 

  
Alternativa D    P.D.U. del Pla de l’Estany 

En aquest sector de creixement limita amb la variant sud Banyoles-Porqueres. La xarxa viària que 
seria necessària per desenvolupar al sector uniria el veïnat del Passatge Ramió amb la trama 
urbans de Porqueres, i amb algun accés a la variant. 

No hi ha cap estudi previ de com serà aquesta variant, i per tant, no es poden definir correctament 
quina relació han de tenir la xarxa viària proposada amb la variant. Aquests indefinició no permet 
plantejar el sector. 

 

Alternativa E: : Creixement en el veïnat de Cruanyes 
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Alternativa E    P.D.U. del Pla de l’Estany 

Aquest sector nou de creixement no genera nova vialitat, sinó que millora l’existent. 

El desenvolupament d’aquest sector no depèn de l’execució de la variant sud Banyoles-Porqueres. 

 

 
7.3 JUSTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LES 
PROPOSTES SELECCIONADES EN EL PRESENT AVANÇ 

Les cinc propostes presentades abracen les diferents opcions de desenvolupament del municipi, 
que es troben limitades pel P.D.U. del Pla de l’Estany. El P.D.U. del Pla de l’Estany limita els 
creixements als nuclis urbans existents, mitjançant un creixement moderat, i marcant com a area 
d’extensió residencial la part del sòl comprés entre la futura variant sud Banyoles-Porqueres i la 
trama urbana de Porqueres. El Pla Territorial de les Comarques Gironines dóna com a estratègia 
de desenvolupament manteniment del caràcter rural al veïnat de l’església de Sant Vicenç de 
Camós. 

Les cinc alternatives es poden separar en dos grups, les alternatives al voltant del nucli de Camós 
(zona de l’ajuntament) per tal de potenciar-lo, i les alternatives al la zona nord del municipi que 
tenen per objecte finalitzar la trama urbana que hi ha entre Porqueres i la nova variant sud 
Banyoles-Porqueres. En el primer grup hi ha les alternatives A, i D, mentre que el segon grup hi ha 
les alternatives B, C, i E. 

 

L’alternativa A, creixement al pla de les Pedreres, es caracteritza per ocupar un sòl que permetria 
unir les dos grans taques urbanes que formen el sòl urbà de Camós, però aquest sòl ha d’esser 
objecte de una gran transformació per la construcció de la futura variant sud Banyoles-Porqueres. 
Desenvolupar aquest sector no permetria potenciar la zona on hi ha el nucli de Camós. 

L’alternativa B, creixement sector camp de Can Subet, es caracteritza per ocupar un sòl adjacent al 
nucli, per tal de potenciar-lo. El desenvolupament d’aquest sector faria bascular el nucli cap al nord, 
acostant-se al veïnat de la Bòbila.   

L’alternativa C, creixement sector C/Església, es caracteritza per ocupar un sòl adjacent al nucli, 
per tal de potenciar-lo. El desenvolupament d’aquest sector faria bascular el nucli cap al sud, unint 
el barri del C/. de l’església, i acostar-lo a la zona d’equipament del pavelló i el camp de futbol. 

L’alternativa D, Creixement en el veïnat del Passatge Ramió, es caracteritza per ocupar un sòl que 
permetria unir la trama urbana de Camós amb la trama urbana de Porqueres, però aquest sòl ha 
d’esser objecte de una gran transformació per la construcció de la futura variant sud Banyoles-
Porqueres. Desenvolupar aquest sector no permetria potenciar la zona on hi ha el nucli de Camós. 

L’alternativa E, creixement en el veïnat de Cruanyes, es caracteritza per ocupar un sòl adjacent al 
nucli, per tal de potenciar-lo. Aquest veïnat té la consideració de nucli rural, i la major part del 
terrenys tenen més la condició urbana que rústica, fet que el grau de transformació del sòl no és 
excessiva. 
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Respecte el sistema d’equipaments i espais lliures, l’alternativa B, C i E, són les alternatives que 
millor aglutinen aquests sistemes amb els existents per tal de dotar de centralitat al nucli de 
Camós. 

Respecte la densificació de veïnats existents, l’alternativa E és la més optima, perquè passa de 
nucli rural a nucli urbà el veïnat de Cruanyes, i els sòls ja es troben en un grau elevat de 
transformació respecte a infraestructures i serveis. 

Respecte a l’estructura viària, l’alternativa E és la que menys en genera. Les altres opcions 
necessiten una nova vialitat. Les opcions A i D es situen en sòls que tindran una gran 
transformació per l’execució de la futura variant Banyoles-Porqueres. 

 

Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
A B C D E

Justificació del compliment 
de la Llei d’Urbanisme i del 
P.D.U. del Pla de l’Estany

Generació de nucli
Equipaments i espais lliures

Densificar veïnats existents
Grau de transformació del sòl
Estructura viària i de dependència
a noves infraestructures
viàries supramunicipal 

SI

NO SI SI NO SI

NO NO NO NO

SI

NO SI SI NO SI

NO NO NO SI

 
 

Un cop definit els criteris i objectius en aquest avanç, l’alternativa E, creixement en el veïnat de 
Cruanyes, és l’alternativa que els recull i els hi dóna una resposta més ajustada. 

 

Paràmetre urbanístic 

Les alternatives presentades acompleixen els objectius presentats, consistents: 

- El manteniment compacte dels nuclis, i la seves característiques historico-
arquitectòniques. 

- La revisió dels usos urbans, per tal de mantenir i potenciar, per tal de revitalitzar el 
teixit urbà existent. 

- La protecció del sòl no urbanitzable, la potenciació de les construccions pecuàries 
existents, i compaginació d’aquestes amb el sector terciari (turisme rural). 

 

Paràmetre social 

Les alternatives presentades pretenen potenciar aquests valors socials, aportant els sòls públics 
necessaris (equipaments i espais lliures) i mantenir l’estructura actual que organitza el territori. 

 

Paràmetre democràtic 

Les alternatives escollides acompleixen les directrius plantejades per l’ajuntament i que 
s’exposaran en el procés de participació ciutadana. Tenen plena coherència amb els objectius i 
criteris de planejament acordats per l’ajuntament de Camós. 

 

 



 

AVANÇ-PLA DE CAMÓS          63 

 

Paràmetre ambiental 

El document adjunt,INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR, justifica i valora 
les alternatives escollides des d’aquest punt de vista. 
 
7.4 JUSTIFICACIÓ DEL CREIXAMENT PROPOSAT 
 
El Pla Territorial de les Comarques Gironines, així com el Pla Director Urbanístic del Pla de 
l’Estany, preveu dos tipus de creixement en el terme municipal de Camós. La raó per la qual 
preveu dos tipus de creixement és que considera que el veïnat de Passatge Ramió i el veïnat del 
Pla de Can Vilarnau forma una unitat amb al creixement urbà de Mata, (els carrers tenen 
continuïtat), i els preveu un creixement residencial en àrees d’extensió; mentre que la resta el 
nucli urbà (Veïnat de Can Ponç, de Cruanyes, la Bòbila) preveu un creixement moderat.  
 

  
Detall del municipi de Camós del plànol          Detall del municipi de Camós del plànol d’ordenació  
d’ordenació del Pla Director Urbanístic del      del Pla Territorial de les Comarques Gironines 
Pla de l’Estany. 
 
7.4.1 JUSTIFICACIÓ DEL CREIXEMENT RESIDENCIAL EN ÀREES D’EXTENSIÓ. 

La part nord del nucli de Camós ha estat  inclosa en la zona de creixement potenciat o 
estratègic segons el Pla Territorial de les Comarques Gironines, i en l’art. 3.6.1.b de les 
normes d’ordenació, perquè té bones condicions de connectivitat i disponibilitat de sòl apte 
per l’extensió, ja que té la consideració de area urbana molt pròxima al pol Banyoles-Mata 
(Porqueres), amb la quals constitueix una realitat urbana supramunicipal amb un elevat 
grau d’integració. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
L’art. 3.6.2,  zona de creixement potenciat o estratègic, de les normes d’ordenació del 
PTCG, obliga en la formulació, tramitació i aprovació de les revisions dels plans 
d’ordenació urbanística municipal, les àrees amb creixement a potenciar ofereixin sòl en 
quantitat suficient per a satisfer les necessitats que, d’acord amb els objectius del Pla, es 
preveuen en cada àmbit. 
 
L’art.3.6.3, de les normes d’ordenació del PTCG, diu que són els plans directors urbanístics 
qui han d’establir referències quantitatives específiques per a la determinació de les 
previsions de sòl d’extensió i reforma en la revisió dels plans d’ordenació urbanística 
municipal. 
 
L’art. 5.1 de la memòria d’ordenació del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, dóna 
com a dada el sòl urbà consolidat de Camós, de 22,5 ha, i el sòl urbanitzable, de 0,0 ha. 
 
L’art. 5.2, Necessitats de creixement del Pla de l’Estany, de la memòria d’ordenació del Pla 
Director Urbanístic del Pla de l’Estany, determina quatre escenaris amb densitat residencial 
diferent. En els quatre escenaris, s’estableix una densitat residencial de 30 hab./ha i de 60 
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hab./ha, canviant les proporcions. Hom creu que la densitat d’habitatges per hectàrea de la 
zona nord de Camós serà sempre de 30 hab./ha, independentment de quin escenari es 
produeixi, perquè delimita al final de la conurbació urbana Banyoles-Mata (Porqueres), on 
ja hi ha barris sencers d’habitatges aïllats o adossats, amb unes densitats inferiors a 30 
hab./Ha. 
 
L’art. 5.3, Potencial del planejament vigent i balanç de sòl, de la memòria d’ordenació del 
Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, determina que en la comarca té 46,8 ha 
disponibles de sòl residencial, i que el balanç per les previsions de creixement de la 
població, es necessita de 26,8 ha a 64,8 ha, depenen de l’escenari que es produeixi. 
 
L’art. 5.4.1, Determinacions específiques per a la conurbació central, de la memòria 
d’ordenació del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, proposa l’àrea  per l’expansió de 
sòl residencial de Sud de Mata – Nord de Camós, amb una superfície de 35,9 ha. Segons 
aquest article, l’objectiu és reforçar la conurbació central de la comarca, per cobrir les 
previsions de creixement de la població. 
 
L’art. 64, de la normativa del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, en l’apartat 1 indica 
que les previsions de creixement es consideren necessàries per garantir el creixement de 
la població i de l’activitat econòmica de la comarca. En l’apartat 2, indica que en la Memòria 
d’Ordenacio recull la justificació numèrica d’aquests creixements, així com les densitats 
recomanades. 
 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el S.A.U.R.1 i S.A.U.R.2 tinguin la condició 
d’urbanitzable.. 
 
 
PLANEJAMENT VIGENT: 
El planejament vigent, respecte aquest sector, proposa la finalització de la trama urbana de 
Mata (Porqueres), i a més, destina més del 70% dels nous habitatges previstos al municipi 
en aquest sector, mitjançant el SAUR-1 i el SAUR-2, focalitzant el creixement de Camós en 
aquest punt. 
 
El sòl situat a Camós que el Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany destina com a area 
d’extensió, té les següents classificacions i superfícies: 
PLANEJAMENT VIGENT 

SUPERFÍCIES SÒL URBÀ SÓL URBÀ SÒL 
CONSOLIDAT NO CONSOLIDA URBANITZABLE

SÒL URBÀ ACTUAL NUCLI RAMIÓ-VINARD 103.136
UNITATS D'ACTUACIÓ U.A. 1 8.862

U.A. 2 4.507
U.A.9 3.003

SÒL APTE S.A.U.R.1 66.464
PER URBANITZAR S.A.U.R.2 8.651
TOTAL 103.136 16.372 75.115  
 
El desenvolupament del SAUR-1, exhaurint tots els habitatges permesos, genera una 
tipologia de barri on són majoria els blocs plurifamiliars, perquè hi ha massa densitat 
d’habitatges per el sòl amb aprofitament residencial. Aquest creixement amb bloc 
plurifamiliar no s’ajusta a les característiques del barri que pretén finalitzar, ja que el 
conjunt de Mata (Porqueres) que és limítrof amb Camós té una tipologia edificatòria 
d’habitatge unifamiliar aïllat o adossat. 
 
En aquest esquema que relaciona els nombre habitatges amb la superfície de sostre 
construït, i parcel·la resultant, tenint en compte les dues tipologies edificatoris (unifamiliar i 
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plurifamiliar) s’observa que les parcel·les resultants tenen superfícies massa petites, així 
com el sostre del conjunt del sector és insuficient per tants habitatges unifamiliars.  
 

SUP. SÒL Nº HABITATGES SUP. SOSTRE TOTAL SUP. SOSTRE UNITAT SUP. PARCEL.LA UNITAT
UNIFAMILIAR 23.447,87 M2 156,00 U, 23.976,00 M2 153,69 M2 150,31 M2
PLURIFAMILIAR 4.818,00 M2 30,00 U, 2.664,00 M2 88,80 M2 160,60 M2
TOTAL 28.265,87 M2 186,00 U, 26.640,00 M2 143,23 M2 151,97 M2  
En aquest segon esquema, s’han augmentat el nombre d’habitatges plurifamiliars i s’han 
disminuït el nombre de habitatges unifamiliars, essent el total al mateix. S’observa que amb 
aquest segon plantejament s’obtenen superfícies de parcel·les i superfícies d’habitatges 
molt més estandarditzats.  Però la tipologia edificatòria de predomini d’habitatge 
plurifamiliar no s’ajusta al conjunt dels barris perimetrals, que domina molt més l’habitatge 
unifamiliar o habitatge adossat. 
SAUR-1

SUP. Nº HABITATGES SUP. SOSTRE TOTAL SUP. SOSTRE UNITAT SUPER. PARCEL.LA
UNIFAMILIAR 23.447,87 M2 80,00 U, 16.976,00 M2 212,20 M2 293,10 M2
PLURIFAMILIAR 4.818,00 M2 106,00 U, 9.664,00 M2 91,17 M2 45,45 M2
TOTAL 28.265,87 M2 186,00 U, 26.640,00 M2 143,23 151,97 M2  
 
 
PROPOSTA DE CREIXEMENT RESIDENCIAL EN ÀREES D’EXTENSIÓ: 
La proposta d’aquest avanç de POUM té per objecte la finalització de la trama conurbana 
Banyoles-Mata-Camós. Aquesta finalització té objecte fer una transició entre el sòl urbà i el 
sòl no urbanitzable, tenint molt present la reserva de sòl per la variant sud de Banyoles-
Porqueres. 
 
Per tal d’acomplir aquests objectius es proposa: 

- Mantenir les superfícies de sòl urbanitzable que té el planejament vigent per tal 
de donar resposta a  les necessitats de sòl residencial de la conurbació urbana 
de Banyoles. 

- Reduir la densitat d’habitatges del sector SAUR-1 per tal que la tipologia 
edificatòria resultant s’ajusti a les tipologies edificatòries dels barris perimetrals 
del SAUR-1. 

 
Respecte el primer punt, s’adjunta la taula de superfícies i classificació del sòl, en la zona 
de creixement extensiu: 
PROPOSTA AVANÇ POUM 

SUPERFÍCIES SÒL URBÀ SÓL URBÀ SÒL 
CONSOLIDAT NO CONSOLIDA URBANITZABLE

SÒL URBÀ ACTUAL NUCLI RAMIÓ-VINARD 103.136
UNITATS D'ACTUACIÓ U.A. 1 8.862

U.A. 2 4.507
U.A. 9 3.003

SÒL APTE S.A.U.R. 1 66.464
PER URBANITZAR S.A.U.R. 2 8.651
TOTAL 103.136 16.372 75.115  

 
Respecte el segon punt, es proposa reduir en 50 habitatges el sector, donant un equilibri 
entre habitatge aïllat o bifamiliar (60 habitatges), habitatge adossat  (40 habitatges), i 
plurifamiliar (30 habitatges). Els habitatges plurifamiliars es destinaran a habitatges de 
protecció oficial. La densitat proposada és de 20 habitatges per hectàrea. 
SAUR-1

SUP. Nº HABITATGES SUP. SOSTRE TOTAL SUP. SOSTRE UNITAT SUPER. PARCEL.LA
AÍLLAT 15.447,87 M2 61,79 U, 13.000,00 M2 210,38 M2 250,00 M2
ADOSSAT 8.000,00 40,00 10.976,00 177,63 200,00 M2
PLURIFAMILIAR 4.818,00 M2 30,00 U, 2.664,00 M2 88,80 M2 160,60 M2
TOTAL 28.265,87 M2 131,79 U, 26.640,00 M2  
 
Aquesta proposta de disminució de la densitat d’habitatges és necessària per evitar una 
disfunció amb el sòl urbà adjacent del municipi de Porqueres, format principalment per 
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habitatges unifamiliars aïllats, amb una densitat de 22 habitatges per hectàrea, i amb el 
qual forma una unitat supramunicipal. 
 
S’adjunta un plànol on s’ha determinat la densitat del sòl urbà veí de Porqueres, i una 
ortofoto, amb el límit municipal, on es pot comprovar que el continu urbà Camós-Porqueres 
està format per habitatges unifamiliars aïllats o adossats.  

 
 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA PROPOSTA DE CREIXEMENT 
RESIDENCIAL EN ÀREES D’EXTENSIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE 
L’ESTANY I AL PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES: 
 
La proposta escollida per l’avanç de POUM, respecte al sector nord de Camós, compleix 
els requeriments del pla director i el pla territorial, ja que manté els sòls urbanitzables 
residencials que actualment té el planejament vigent, que tenen la funció d’absorbir les 
necessitats residencials de la conurbació Banyoles-Mata (Porqueres). La superfície 
d’aquests sectors de desenvolupament residencial són correctes perquè formen part de la 
conurbació urbana supramunicipal (Banyoles-Mata-Camós nord). 

 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el S.A.U.R.1 i S.A.U.R.2 tinguin la condició 
d’urbanitzable. 

 
 
7.4.2 JUSTIFICACIÓ DEL CREIXEMENT MODERAT. 
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La part del nucli de Camós, que es troba al costat sud de la variant Banyoles-Porqueres, ha 
estat  inclosa en la zona de creixement moderat segons el Pla Director Urbanístic del Pla 
de l’Estany, i en l’art. 65.8 de les normes d’ordenació, que aquesta estratègia afecta al nucli 
de Camós, incloent-hi el veïnat de Cruanyes. Per tant, la part del nucli de Camós afectat 
per un creixement moderat correspon als barris de la Bòbila, de Can Ponç, i de Cruanyes. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
L’art. 3.7,  zona de creixement moderat i mitjà, de les normes d’ordenació del PTCG, 
determina la formula per l’extensió urbana màxima que el POUM pot proposar. 
 
L’art. 65, de la normativa del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, determina la 
formula per l’extensió urbana màxima que el POUM pot proposar. 
 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el S.A.U.R.3 i S.A.U.R.4 i S.A.U.R.5 tinguin la 
condició d’urbanitzable. 
 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el Veïnat de Cruanyes tinguin la condició d’urbà 
i d’urbanitzable, amb una estratègia de Creixement Moderat. 
 
 
PLANEJAMENT VIGENT: 
El planejament vigent, respecte aquest sector, proposa omplir els buits urbans que hi ha 
entre el veïnat de la Bòbila i el veïnat de Can Ponç, al voltant del riu Matamors. 
 
El sòl situat a Camós que el Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany destina com a area 
de creixement moderat, té les següents classificacions i superfícies: 
PLANEJAMENT VIGENT

SUPERFÍCIES SÒL URBÀ SÓL URBÀ SÒL 
CONSOLIDAT NO CONSOLIDA URBANITZABLE

SÒL URBÀ ACTUAL BÒBILA I CAN PONÇ 113.268
UNITATS D'ACTUACIÓ U.A. 3 1.242

U.A. 5 4.507
SÒL APTE S.A.U.R. 3 12.975
PER URBANITZAR S.A.U.R. 4 7.566

S.A.U.R. 5 10.912
TOTAL 113.268 5.749 31.453  
 
PROPOSTA DE CREIXEMENT MODERAT: 
La proposta d’aquest avanç de POUM té per objecte la d’incloure el Veïnat de Cruanyes 
com a sòl urbà i urbanitzable. També és manté com a sòl urbanitzable el S.A.U.R.3 i 
S.A.U.R.4 i S.A.U.R.5.  
El Veïnat de Cruanyes tindrà dos tipus de sòl, sòl urbà consolidat i sòl urbanitzable, que 
aparti d’ara s’anomenarà S.A.U.R.6. El sòl urbà consolidat recull les vivendes que 
actualment conformen el veïnat (14 habitatges), mentre que el sòl urbanitzable ordenarà 
els espais buits que queden entre diferents parcel·les. El S.A.U.R.6 focalitzarà les cessions 
obligatòries (equipaments i zona verda) al costat de la zona d’equipaments de l’ajuntament, 
per forçar un punt de centralitat, tal com demanava al programa de participació de 
ciutadana. En total es preveuen al voltant de 10 nous habitatges. 
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PROPOSTA AVANÇ POUM
SUPERFÍCIES SÒL URBÀ SÓL URBÀ SÒL 

CONSOLIDAT NO CONSOLIDA URBANITZABLE
SÒL URBÀ ACTUAL BÒBILA, CAN PONÇ, C 113.268

I CRUANYES 22.035
UNITATS D'ACTUACIÓ U.A. 3 1.242

U.A. 5 4.507
SÒL APTE S.A.U.R. 3 12.975
PER URBANITZAR S.A.U.R. 4 7.566

S.A.U.R. 5 10.912
S.A.U.R. 6 18.398

TOTAL 135.303 5.749 49.851  
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA PROPOSTA DE CREIXEMENT 
RESIDENCIAL EN ÀREES D’EXTENSIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE 
L’ESTANY I AL PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES: 
 
La proposta escollida per l’avanç de POUM, respecte al sector sud de Camós, compleix els 
requeriments del pla director i el pla territorial, perquè els sectors escollits per el creixement 
són recollits en els plànols d’ordenació del pla director i el pla territorial, i el creixement 
proposat és inferior al màxim previst pel pla director. 
 
Càlcul del creixement de tipus moderat pel municipi de Camós. 
L’extensió màxima que el POUM podrà proposar en aquests creixements serà 
orientativament un 30% de la superfície de l’àrea urbana existent. 
Per calcular aquesta extensió s’aplica la següent fórmula establerta a l’article 65 de la 
Normativa del PDU: 
 

E = 30*A*f/100 
E = 30 * 11,33 * 1,76 / 100 = 5,97 ha 

On : 
E= superfície de l’extensió urbana admissible 
A= 11,33 ha. Superfície de càlcul de l’àrea urbana existent.  
S’ha considerat tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació del PDU 
corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial, així com les 
trames consolidades destinades a activitats econòmiques que no suposen un 
increment superior al 30% de l’àrea urbana residencial i està situada en una 
franja al voltant de l’àrea urbana d’una amplada igual a la meitat del màxim 
diàmetre d’aquesta. 

f= 1,76. Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió que s’obté de: 
f = (18 + A -0,005 * A2) / (A+5) = 
= (18 + 11,33 – 0.005*11,332) / (11,33+5) = 1,76 
 

Els nous sectors residencials previstos (U.A. 3, U.A. 5, S.A.U.R. 3, S.A.U.R. 4, S.A.U.R. 5, 
S.A.U.R. 6) suposen una extensió de 5,56 Ha, inferior a la màxima prevista pel PDU de 
Pla de l’Estany. 
 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el S.A.U.R.3 i S.A.U.R.4 i S.A.U.R.5 tinguin la 
condició d’urbanitzable. 
 
En l’informe d’al·legacions del PDU Pla de l’Estany, s’accepta una al·legació de 
l’ajuntament de Camós, on demanava que el Veïnat de Cruanyes tinguin la condició d’urbà 
i d’urbanitzable, amb una estratègia de Creixement Moderat. 

 
Per l’equip redactor 
Jordi Camps, arquitecte     Camós, novembre 2015 


