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1.- MARC JURÍDIC.
El marc jurídic en matèria urbanística es el següent:
- Llei d’Urbanisme de Catalunya (LUC), d’acord amb la Llei 3/2012 del 22 de febrer, que modifica el
Decret Legislatiu 1/2010 de 03 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el reglament del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(RLU).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
2.- ENCÀRREC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT.
L’Ajuntament de Canet d’Adri ha encarregat a l’Arquitecta Sra. Marta Soler Fitó, col·legiada al COAC de
Girona amb el número 30.313-5, els treballs tècnics necessaris per a la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de planejament (NNSS) de Canet d’Adri.
Aquesta modificació puntual modifica els articles següents:
1. Article 68 - Zona d’alineació a vial (clau 2.1), del CAP III. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DEL SÒL URBÀ.
2. Article 88 - Usos permesos i usos prohibits, del CAP.V. REGULACIÓ DEL SÒL NO
URBANITZABLE. (SNU).
3. Article 90 - Habitatges, del CAP.V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU).
4. Article 92 - Magatzems, del CAP.V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU).
5. Article 104 - Condicions generals de protecció, del TÍTOL IV. ESPECIAL PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI. CATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRIC-ARTÍSTIC
3.- PLANEJAMENT VIGENT.
1. Normes subsidiàries de planejament (NNSS) de Canet d’Adri, aprovades definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 10 de març de 1.999.
Posteriorment es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió
26 de setembre de 2.001, una modificació puntual consistent en l’adaptació cartogràfica al Pla especial
de delimitació dels espais del PEIN Muntanyes de Rocacorba (exp. 2001/799).
Finalment la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 15 de febrer de 2007, va acordar
donar conformitat al text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal
de Canet d’Adri, promogut i tramès per l’ajuntament, amb la incorporació d’ofici dels gràfics de l’annex 1.
2. Pla Especial de Catàleg de masies i cases rurals de canet d’Adri, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 24 d’octubre de 2.007 (Exp.: 2006 / 023379 / G).
4.- PAUTES DE PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL.
Les pautes de procediment bàsiques per a l’aprovació del present document són, segons l’aplicació de la
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística (Llei 3/2012 del 22 de febrer, que modifica el Decret
Legislatiu 1/2010 de 03 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme):
1. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública.
2. Aprovació provisional.
3. Aprovació definitiva.
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Aprovació inicial:
La Corporació municipal haurà de prendre l’acord d’aprovació inicial de la present Modificació puntual del
Pla especial de Catàleg de masies i cases rurals i sotmetre el document a informació pública durant un
mes. L’edicte haurà de ser tramès per ser publicat abans de deus dies a partir de l’adopció de l’acord
d’aprovació inicial.
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg, i que son entre altres:
- Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Departament de Cultura.
- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
- Departament d'Empresa i Ocupació.
Aprovació provisional:
Una vegada emès el informe de les al·legacions presentades en el termini d’informació pública, la
Corporació aprovarà provisionalment la Modificació Puntual del Pla especial amb les modificacions
procedents, dins dels dos mesos següents a la data de finalització del període d’informació pública.
Aprovació definitiva
Una vegada aprovat provisionalment, l’expedient es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per a la seva resolució que haurà d’acordar abans de quatre mesos des de la recepció de
l’expedient. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap resolució expressa, s’entén que
la modificació ha estat aprovada per silenci administratiu.
5.- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT.
Es objecte d’aquesta modificació puntual la modificació dels següents articles de les Normes
Subsidiàries (NNSS) de Canet d’Adri:
TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL.
CAP III. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ.
SEC 2. ZONES D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ.
Article 68 - Zona d’alineació a vial (clau 2.1).
CAP V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU).
SEC 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 88 - Usos permesos i usos prohibits.
SEC 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Article 90 – Habitatges.
Article 92 – Magatzems.
TÍTOL IV. ESPECIAL PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. CATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRICARTÍSTIC.
Article 104 - Condicions generals de protecció.
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5.1. ANTECEDENTS URBANÍSTICS I ADMINISTRATIUS.
Les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) de Canet d’Adri, es van aprovar definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 10 de març de 1.999.
Posteriorment es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en
sessió 26 de setembre de 2.001, una modificació puntual consistent en l’adaptació cartogràfica al
Pla especial de delimitació dels espais del PEIN Muntanyes de Rocacorba, i finalment la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 15 de febrer de 2007, va acordar donar conformitat al
text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Canet
d’Adri, promogut i tramès per l’ajuntament, amb la incorporació d’ofici dels gràfics de l’annex 1.
Aquest Text Refós de les Normes subsidiàries (NNSS) de Canet d’Adri de l’any 2.007, es el
instrument d’ordenació urbanística integral vigent al municipi de Canet d’Adri.
Els articles objecte de modificació, estan recollits en aquestes Normes subsidiàries.
Per altra banda el Pla especial de Catàleg de masies i cases rurals de canet d’Adri, es va aprovar
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 24 d’octubre de 2.007.
5.2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL.
Es justifica per separat la modificació de cada article.
Article 68 - Zona d’alineació a vial (clau 2.1).
A la DEFINICIÓ d’aquesta zona no s’especifica la tipologia d’habitatge admesa, en canvi a l’altra
zona d’ordenació residencial en sòl urbà (Art.69 – Ciutat jardí. Clau 2.2) s’especifica la tipologia
d’habitatge a la d’edificació unifamiliar aïllada.
Aquesta falta d’especificació en la tipologia d’habitatge admesa, dona lloc a tenir que fer una
interpretació de la normativa a l’hora d’aplicar aquesta.
Per tant es objecte d’aquesta modificació, l’especificació de les tipologies d’habitatge admeses en
aquesta zona, mantenint la resta de paràmetres reguladors d’acord amb les NNSS vigents.
Aquestes tipologies admeses seran les d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.
La densitat d’habitatges per unitat d’edificació serà d’un habitatge per cada 75 m² construïts.
Per altra banda el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals permet, entre altres, l’ús
d’habitatge plurifamiliar, per tant dins la lògica urbanística, es justificable que en el sòl urbà, a la
zona d’estructura urbana mes compacta, s’admeti l’habitatge plurifamiliar.
Article 88 - Usos permesos i usos prohibits.
Aquest article d’acord amb les NNSS vigents, amb caràcter general prohibeix, els usos al sòl no
urbanitzable (SNU) de: habitatge plurifamiliar, ús comercial, ús d’oficines, entre altres.
Per altra banda, i tal com em esmentat a l’article anterior, el Pla especial de Catàleg de masies i
cases rurals permet els usos de: habitatge unifamiliar i plurifamiliar, turisme rural, entre altres.
Per tant, es produeix una incompatibilitat urbanística en quant als usos permesos pel Pla especial i
els prohibits per les NNSS.
Es objecte d’aquesta modificació:
1. Permetre la divisió horitzontal dels habitatges, d’acord amb l’article 15 del Pla especial del
Catàleg de masies i cases rural en quant a densitat màxima d’habitatges.
2. Permetre l’ús comercial, entès com la comercialització de productes artesanals, com
l’elaboració i transformació artesanal de recursos naturals i agropecuaris, vinculats a la
mateixa finca o finques de l’entorn territorial.
3. Permetre l’ús d’oficines, entès com activitats professionals vinculades a les professions
lliberals i relacionades a l’habitatge.
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Article 90 – Habitatges.
A les NNSS vigents no es fa menció sobre l’admissió o no d’ampliació de les masies i cases rurals
amb ús d’habitatge en SNU.
Per altra banda, d’acord amb l’article 15 del Capítol III del Pla especial del Catàleg de masies i
cases rurals, no es podran crear nous volums d’edificació, solament es podran reconstruir o
rehabilitar els existents.
Es objecte d’aquesta modificació permetre l’ampliació de les masies i cases rurals existents
situades al SNU, en funció de les seves característiques arquitectòniques i d’evolució històrica.
Les ampliacions hauran de ser les mínimes i imprescindibles, i en cada cas s’hauran de justificar
aquestes en relació amb les necessitats dels usos establerts.
Article 92 – Magatzems.
D’acord amb el punt d) de l’article 92 de les NNSS vigents, el volum màxim edificable per
magatzems es de 400 m³ per una alçada màxima de 9 m.
Això fa que per una alçada màxima nomes es puguin edificar 44,44 m² de magatzem.
Es objecte d’aquesta modificació, la modificació dels paràmetres edificatoris màxims, per tal de
que no siguin tan restrictius i es puguin adaptar a les necessitats actuals de les activitats en el sòl
no urbanitzable.
Per altra banda, també es objecte d’aquesta modificació la regulació de les casetes per a eines
associades als horts de les masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable.
Article 104 - Condicions generals de protecció.
D’acord amb el punt a) de l’article 104 de les NNSS vigents, en tant no sigui vigent el Pla especial
corresponent, es podran autoritzar obres de consolidació i conservació amb informe previ del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Es objecte d’aquesta modificació, d’acord amb el Decret 276/2005, de 27 de desembre i del Decret
60/2008, de 18 de març pel que es modifica l’anterior, que les actuacions a les masies i cases
rurals classificades com a BCIL (Béns Culturals d’Interès Local) no necessitin informe previ del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en tant no sigui vigent el Pla especial de
protecció del patrimoni.
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5.3. NORMATIVA VIGENT. NORMES SUBSIDIÀRIES DE CANET D’ADRI. TEXT REFÓS 2007.
TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL.
CAP III. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ.
SEC 2. ZONES D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ.

Art. 68 - Zona d’alineació a vial (clau 2.1)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l'edificació, que correspon a ordenació entre mitgeres alineada a vial. Les normes
regulen tant les obres de nova edificació com les de conservació i millora de l'edificació. Tot, sense
canviar substancialment les seves característiques urbanes.
2. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ.
Front mínim de parcel.la
3. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.
Tipus d’ordenació
Paràmetres referits Fondària edificable
a l'illa
Fondària edificable planta baixa
Paràmetres
Planta baixa
referits al carrer
Alçada reguladora
Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Accés a l'edifici
Paràmetres
Nombre màxim de plantes
referits a
Alçada lliure:
l’edificació
· soterrani
· planta baixa
· planta pis
Sotacoberta habitable
Pendent màxim de la coberta
Elements sortints
Cosos sortins
Condicions estètiques
4. CONDICIONS D'ÚS.
Usos admesos
Dotació mínima d'aparcament:

7 metres

alineada a vial
Segons determinacions plànol
normatiu
200 m màxim
d’acord amb l’art. 28
7m
d’acord amb l’art. 29 i 30
Des de vialitat
2
mínima
(2,20 m)
(2,50 m habitatge) (3,00 m altres)
(2,50 m)
d’acord amb l’art. 20
30 %
d’acord amb l’art. 35
d’acord amb l’art. 34
d’acord amb l’art. 66

Annex 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14
1 per habitatge
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CAP V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU).
SEC 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 88 - Usos permesos i usos prohibits.
1. L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar les mesures necessàries
per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total amb el medi en el que
s'instal.li. Per això caldrà estudiar d'una manera detallada la captació d'aigua potable, la depuració de les
aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. El
titular es comprometrà a la conservació de l'establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes
condicions perfectes de seguretat, de salubritat i d'ornat públic.
2. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. Amb caràcter
general queden prohibits els usos següents:
a) ús d'habitatge plurifamiliar.
b) ús comercial.
c) ús d'oficines.
d) ús industrial, amb l'excepció d'indústries agropecuàries o industrials amb llicència d’ús, anterior a la
data d’aprovació inicial d’aquestes normes subsidiàries .
e) magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l'ús agrícola i ramader o forestal.
f) garatges, excepte els d'ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries.
SEC 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Art. 90 - Habitatges.
Els habitatges en SNU, han de complir les següents condicions:
a) acreditar una propietat de 1,25 ha.de terres de conreu d´horta, 4,5 ha. de terres de conreu de secà o
25 ha. de sòl forestal,.per a cada habitatge.
b) Per sol.licitar llicència de construcció cal inscriure la finca, al Registre, com a indivisible.
c) No fer possible la formació de nucli de població i justificar-ho gràficament.
d) El sostre serà com a màxim de 250 m2 d'habitatge més 50 m2 de construccions complementàries.
e) Les edificacions es separaran més de 10 m dels límits de propietat i dels camins públics.
f) L'alçada màxima prevista serà de 7,00 m corresponent a planta baixa i una planta pis.
g) Hauran de preveure el corresponent sistema de captació d’aigua i depuració d'aigües residuals.
h) La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del lloc. El nivell de construcció i dels
materials serà de bona qualitat i adequats a l’entorn. Queden prohibits els cossos sortints. Els colors dels
edificis seran de tons ocres, quedant prohibits la resta, inclós el blanc. Els tancaments de fusteria
exterior seran de color fosc; els revestiments de façana de pedra en bloc o morter de ciment, queden
prohibits l’obra vista i els aplacats de tot tipus. Els pendents de coberta seran del 30 % com a màxim.
Art. 92 - Magatzems.
La construcció de magatzems en SNU, han de complir les següents condicions:
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària quan
estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera.
b) Cal acreditar una propietat mínima d’1,5 Ha de terres de conreu d’horta o d'4,5 Ha de terres de conreu
de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a l'edificació quedarà inscrita en el Registre
de la propietat com a indivisible
c) No es permet la seva ubicació a menys de 100 m des de l'eix de carreteres i a 15 m de camins
existents.
d) El màxim volum edificable serà de 400 m3 . Les construccions seran de planta baixa amb una alçada
màxima de 9 m, excepte les instal.lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una
major alçada. En planta, cap dimensió serà superior a 30 m.
e) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres
d’arbres, d’una classe característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de longitud, a
l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció.
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TÍTOL IV. ESPECIAL PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. CATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRICARTÍSTIC.
Article 104 - Condicions generals de protecció.
1. Condicions d'edificabilitat. Els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d'edificar en els espais
lliures dels solars, o d'augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determina el Pla especial o
l’informe favorable de la Comissió de Patrimoni
2. Condicions de les obres de consolidació i conservació.
a) En tant no sigui vigent el Pla especial corresponent, es podran autoritzar obres de consolidació i
conservació amb informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els usos
seran concordants amb les característiques i posada en valor dels edificis a protegir.
b) El projecte de modificació haurà de justificar la conveniència o necessitat de les obres de modificació,
que es descriuran en una memòria i es grafiaran en plànols de planta, secció, alçats i fotografies.

5.4. MODIFICACIONS PROPOSADES. NORMATIVA.
TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL.
CAP III. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ.
SEC 2. ZONES D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ.
Art. 68 - Zona d’alineació a vial (clau 2.1)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l'edificació, que correspon a ordenació entre mitgeres alineada a vial.
S’admet l’ús d’habitatge a les tipologies unifamiliar i plurifamiliar amb una densitat per unitat
d’edificació, d’un habitatge per cada 75 m² construïts.
Les normes regulen tant les obres de nova edificació com les de conservació i millora de
l'edificació. Tot, sense canviar substancialment les seves característiques urbanes.
2. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ.
Front mínim de parcel.la

7 metres

3. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ.
Tipus d’ordenació
Paràmetres referits Fondària edificable
a l'illa
Fondària edificable planta baixa
Paràmetres
Planta baixa
referits al carrer
Alçada reguladora
Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora
Accés a l'edifici
Paràmetres
Nombre màxim de plantes
referits a
Alçada lliure:
l’edificació
· soterrani
· planta baixa
· planta pis
Sotacoberta habitable
Pendent màxim de la coberta
Elements sortints
Cosos sortins
Condicions estètiques

alineada a vial
Segons determinacions plànol
normatiu
200 m màxim
d’acord amb l’art. 28
7m
d’acord amb l’art. 29 i 30
Des de vialitat
2
mínima
(2,20 m)
(2,50 m habitatge) (3,00 m altres)
(2,50 m)
d’acord amb l’art. 20
30 %
d’acord amb l’art. 35
d’acord amb l’art. 34
d’acord amb l’art. 66

4. CONDICIONS D'ÚS.
Usos admesos
Dotació mínima d'aparcament:

Annex 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14
1 per habitatge
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CAP V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU).
SEC 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 88 - Usos permesos i usos prohibits.
1. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total amb
el medi en el que s’instal·li. Per això caldrà estudiar d'una manera detallada la idoneïtat dels
accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. En quan a les noves
necessitats d’abastament i evacuació de les aigües residuals de les cases rurals o altres
activitats, s’haurà de regularitzar la situació administrativa dels seus aprofitaments i
sanejament de les aigües residuals. El titular es comprometrà a la conservació de
l’establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, de
salubritat i d'ornat públic.
2. Amb caràcter general queden prohibits els usos següents:
a) ús comercial, amb l’excepció d’aquest ús entès com la comercialització de productes
artesanals, com l’elaboració i transformació artesanal de recursos naturals i agropecuaris,
vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial.

b) ús d’oficines, amb l’excepció d’aquest ús entès com activitats professionals vinculades a les
professions lliberals sempre i quan estiguin relacionades amb l’habitatge.
c) ús industrial, amb l'excepció d'indústries agropecuàries o industrials amb llicència d’ús,

anterior a la data d’aprovació inicial d’aquestes normes subsidiàries.
d) magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l'ús agrícola i ramader o forestal.
e) garatges, excepte els d'ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries.

3. Es permet la divisió horitzontal dels habitatges, d’acord amb l’article 15 del Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals en quant a densitat màxima d’habitatges. Igualment es
permet la divisió horitzontal de les construccions aïllades o annexes vinculades a una masia o
casa rural sempre i quan aquestes construccions tinguin valors suficients per ser incloses en
el catàleg de masies i cases rurals.
4. L’ús de turisme rural, només es pot implantar en masies i cases rurals que no es trobin
dividides en règim de propietat horitzontal.
5. L’ús comercial permès, es regirà d’acord amb el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i sigui
vigent.

SEC 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Art. 90 - Habitatges.
D’acord amb la Llei d’urbanisme, en sòl no urbanitzable, només es poden admetre com a
noves construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones
treballadores temporeres, les que estiguin directament i justificadament associades a una
activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica, d’acord
amb l’article 47.6.a de la Llei.
A més els habitatges nous en SNU, han de complir les següents condicions:
a) acreditar una propietat de 1,25 ha de terres de conreu d’horta, 4,5 ha de terres de conreu
de secà o 25 ha de sòl forestal, per a cada habitatge.
b) Per sol·licitar llicència de construcció cal inscriure la finca, al Registre, com a indivisible.
c) No fer possible la formació de nucli de població i justificar-ho gràficament.
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²
d) El sostre serà com a màxim de 250 m d'habitatge més 50 m² de construccions
complementàries.
e) Les edificacions es separaran més de 10 m dels límits de propietat i dels camins públics.
f) L'alçada màxima prevista serà de 7,00 m corresponent a planta baixa i una planta pis.
g) Hauran de preveure el corresponent sistema de captació d’aigua i depuració d'aigües
residuals.
h) Els edificis seran adequats a llur condició de rústica, utilitzant materials, sistemes
constructius i tipologies tradicionals pròpies de la zona. Els acabats i colors hauran de garantir
una adequada integració a les condicions arquitectòniques tradicionals i condicions naturals
de l’entorn. Queden prohibits els cossos sortints tancats. Els colors dels edificis seran de tons
ocres suaus, quedant prohibits la resta, inclòs el blanc. Els tancaments de fusteria exterior
seran de color fosc. Els pendents de coberta seran del 30 % com a màxim.

Les masies i cases rurals existents podran ampliar el seu sostre, d’acord amb les següents
condicions:
a) Les ampliacions hauran de ser les mínimes i imprescindibles, i en cada cas s’hauran de
justificar aquestes en relació amb les necessitats dels usos establerts. Les masies i cases
rurals que ja hagin tingut ampliacions recents, computaran dintre del percentatge admès.
b) Aquesta ampliació serà com a màxim del 20% sobre la superfície construïda equivalent al
sostre edificat real, i només es podrà realitzar una vegada. En el moment de sol·licitar llicencia
per l’ampliació s’haurà de justificar el sostre edificat real.
Es considerarà com a sostre edificat real el corresponent al volum principal, i els cossos
adossats al mateix, així com pallers i altres elements aïllats consolidats, que tinguin valors
suficients per ser incloses en el catàleg de masies i cases rurals, que siguin susceptibles de
ser utilitzats pels usos permesos a cada tipus de sòl no urbanitzable, i que compleixin com a
mínim amb les característiques següents:
- Alçada mitja mínima interior sigui de 2,00 m.
- Acabat de coberta o cobertes sigui de teula.
- Al menys 3/4 parts del seu perímetre estigui tancat amb paret d’obra.
c) A les d’ampliacions, els acabats i colors hauran de garantir una adequada integració a les
condicions arquitectòniques de les edificacions ampliades, a mes de garantir una adequada
integració a les condicions tradicionals i naturals de l’entorn.
En tant no es modifiqui el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, preval aquest
article sobre l’article 15 d’aquest pla especial, en quant a les ampliacions.
Totes les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinccents metres que els envolta, han d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció
forestal d’una amplada mínima de vint-i-cinc metres que compleixi les característiques que
s’estableixen a l’annex 2 del decret 123/2005, de 14 de juny.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
Les ampliacions de les masies i cases rurals dins de les franges de 100,00 m d’amplada
confrontats amb els marges de les lleres, que constitueix la zona de policia del domini públic
hidràulic, d’acord amb l’art. 6 del text refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001 de 20
de juliol, es sotmetran a informe o autorització, respectivament, de l’Agencia Catalana de
l’Aigua.
Art. 92 - Magatzems.
S’entén per magatzem agrícola aquella instal·lació destinada a la guarda de productes
agrícoles, d’eines, màquines i altres elements relacionats directament amb l’explotació
agrícola, pecuària o forestal, d’acord amb l’establert a l’article 48.1 c) del RLU.
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Els projectes per a les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o en general
rústica han de seguir el procediment que determina l’article 49 de la Llei d’urbanisme.
La construcció d’un nou magatzem, dins l’espai de Xarxa Natura 2000 de Muntanyes de
Rocacorba-Puig de la Banya del Boc (ES5120018), queda vinculada a l’acreditació de la
propietat de les unitats mínimes de conreu de secà (4,5 Ha), regadiu (1,25 Ha) o forestal (25
Ha).
La construcció o ampliació de magatzems en SNU, han de complir les següents condicions:
a) La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser proporcionades en relació
amb l’explotació existent a la finca.
b) Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de
manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una
presència impròpia i desproporcionada.
c) Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i tradicionals de
l’entorn, amb els materials, acabats i colors tradicionals. Les construccions tindran una
composició volumètrica simple preferentment horitzontal, harmònica amb la topografia, els
elements naturals i construïts de l’entorn. Les edificacions tindran un tractament exterior
comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Cal evitar
ocupar els terrenys amb major pendent. Quan sigui necessaris anivellaments, es procurarà
evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts
o talussos amb pendents que permetin la revegetació.
d) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions
fileres d’arbres d’espècies autòctones adaptables a les característiques del sòl i de baix
consum hídric, i a la vegada concordants amb la vegetació i el paisatge existent d’una
classe característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de longitud, a
l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. D’acord amb la Resolució
AAR/2999/2007, de 28 de setembre, es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies
susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). Per altra banda s’ha de tenir en compte el
Decret 42/2007 de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc
bacterià (Erwinia amylovora).
e) Les construccions de guarda seran de planta baixa amb un sostre construït màxim de
1.500 m² i la llargada no serà superior a 75 m.
f) L’alçada màxima permesa és de 10 m, excepte les sitges agrícoles que podran tenir una
alçada superior si únicament es destinen a magatzem de gra i no incorporen maquinària
industrial, ni provoquen un impacte paisatgístic greu a l’entorn.
g) La distància mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 10 m.

D’acord amb l’article 68.8 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), l’autorització de noves
construccions o ampliacions de construccions existents que superin algun dels llindars
següents: ocupació en planta de 500 metres quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o
alçada màxima de 10 metres, està subjecte al procediment de l’article 48 de la Llei
d'urbanisme i 57 del Reglament.

Per altra banda, es permeten petites construccions o casetes vinculades als horts de les
masies i cases rurals.
En cas de que aquestes masies o cases rurals es trobin dins l’espai xarxa Natura 2000,
només es permet una caseta vinculada als horts, per masia o casa rural.
La construcció d’aquestes casetes en SNU, han de complir les següents condicions:
a) L’ús de les casetes ha de ser exclusivament el de guarda d’eines vinculades als horts de
les masies i cases rurals.
12

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE CANET D’ADRI.
TEXT REFÓS.
Articles: 68, 88, 90, 92, 104.
Marta Soler Fitó
Arquitecte
b) Tindran una superfície màxima construïda de 15 m2 en un sol volum, amb una alçada
màxima de 3 m. i es situaran a una distància mínima de 10 m. del límit de la finca. La
superfície i alçada màximes de les casetes, hauran de ser justificades i proporcionades a la
seva finalitat.
c) Aquestes construccions tindran un tractament tipològic exterior harmònic i integrador al seu
entorn mes proper, tant des del punt de vista arquitectònic com paisatgístic.
Totes les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinccents metres que els envolta, han d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció
forestal d’una amplada mínima de vint-i-cinc metres que compleixi les característiques que
s’estableixen a l’annex 2 del decret 123/2005, de 14 de juny.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.

TÍTOL IV. ESPECIAL PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. CATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS
HISTÒRIC-ARTÍSTIC.
Article 104 - Condicions generals de protecció.
1. Als àmbits catalogats es podrà edificar als espais lliures dels solars, si així ho determina el
Pla especial de protecció del patrimoni.
2. A les edificacions catalogades es podran realitzar obres de consolidació, conservació i
ampliació, si així ho determina el Pla especial de protecció del patrimoni.
3. En tant no sigui vigent el Pla especial corresponent, es podran autoritzar obres de
consolidació, conservació i ampliació, que en el cas d’edificacions classificades com a BCIN
(Béns Culturals d’Interès Nacional) requeriran informe previ favorable del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4. Es tindrà en compte la protecció i conservació del patrimoni arqueològic en cada cas i
confrontar les dades amb l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
3. Els usos en els edificis catalogats, seran concordants amb les característiques i posada en
valor d’aquets.
4. Les actuacions sobre aquets edificis s’hauran de justificar en base a la conveniència i/o
necessitat d’aquestes.

5.5. DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera. Servituds aeronàutiques.
1. Part del terme municipal de Canet d’Adri es troba inclòs a les zones i espais afectats per
Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona .
2. Les construccions i instal·lacions, així com qualsevol altre actuació que es contempli dins el
terme municipal afectat per les Servituds Aeronàutiques, inclosos tots els seus elements (com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, etc), els
medis mecànics necessaris per a la seva construcció (com grues, etc.), les modificacions de
terreny, els objectes fixos (com postes, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales,
cartells, etc.), així com el gàlib viari o via ferroviari, no poden vulnerar les Servituds
Aeronàutiques representades als plànols annexes “Servituds Aeronàutiques".
3. Excepcionalment, d’acord amb l’article 33 del Decret 584/72 modificat per Reial Decret
297/2013, podran ser autoritzades les construccions o instal·lacions quan, encara que es superin
els límits establerts per les Servituds Aeronàutiques, quedi acreditat, a judici de l’Agència Estatal
de Seguretat Aèria (AESA), que no es compromet la seguretat ni queda afectada de manera
significativa la regularitat de les operacions de les aeronaus, o que es tracta d’un suposat
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apantallament. A tals efectes, els promotors de noves actuacions podran presentar un Estudi
Aeronàutic de Seguretat.
4. Qualsevol actuació recollida al punt 1, situada a les zones i espais afectats per Servituds
Aeronàutiques, requerirà acord favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA),
d’acord amb els articles 30 i 31 del Decret 584/72 modificat per Reial Decret 297/2013.
5. En cas de que les limitacions i requisits imposats per les Servituds Aeronàutiques no permetin
que es portin a terme les construccions o instal·lacions previstes, no es generarà cap tipus de
dret a indemnització per part del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuari, ni del
prestador dels Serveis de Navegació Aèria.
6. A les zones que no es troben situades sota les Servituds Aeronàutiques del Reial Decret
378/1988, l’execució de qualsevol construcció o estructura (postes, antenes, aerogeneradors
incloses les pales, etc.), així com la instal·lació de medis necessaris per la seva construcció
(grues de construcció, etc.) que s’elevin a una alçada superior a 100 metres sobre el terreny,
requerirà pronunciament previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) , en relació amb
la seva incidència a la seguretat de les operacions aèries, d’acord al disposat a l’article 8 del
Decret 584/72 a la seva actual redacció.
Segona. Sistema Hidrogràfic.
L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua, l’autorització i/o
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi i l’autorització
d’ocupació, modificació de relleu o la construcció d’obres distintes a les que són objecte d’aquest
informe en la franja de terreny de 100,00m confrontant amb les lleres públiques, que correspon a
la zona de policia del domini públic hidràulic, si procedeixen, es resoldran en expedients
independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini
Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849/1986, d’11 d’abril i a la Llei 20/2009 de 4 de
desembre de Prevenció i Control Ambiental d’activitats de Catalunya.

Girona, 16 de setembre de 2.015

L’arquitecte,
Marta Soler Fitó.
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