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TEXT REFÓS DEL  PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
PARC EQUESTRE “CLOT DE LES DEUS”  

 
 

I- PREVI 
 
1.- Antecedents:  
 

La CTUG en sessió del 15 de març de 2012 va aprovar definitivament  aquest 
Pla Especial supeditant-ne la executivitat a la redacció d’un text refós  incorporant les 
prescripcions de l’acord. Durant aquests  anys el municipi de Porqueres ha aprovat 
definitivament el POUM i les Normes Subsidiàries que varen representar el marc 
urbanístic durant la redacció del Pla Especial, van quedar rellevades.  

 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent va ser aprovat 

definitivament el 21 de març de 2013 i publicat al DOGC núm.6485 de 22.10.2013. 
 
Així doncs, aquest Text Refós, té per objecte incloure les prescripcions de 

l’acord d’aprovació definitiva del PEU i ajustar-lo al POUM vigent. 
 
 
 

2.- Prescripcions de l’acord de la CTUG de 15/03/20 12 
 
 

2.1.- S’han modificat la memòria, l’articulat, els annex i la informació gràfica del plànols 
incorporant les prescripcions dels informes sectorials que descriurem seguidament 
 
2.2.- Es completa l’article 9 de les normes urbanístiques que regula els camins, indicant 
que en el supòsit d’obertura de nous camins cal seguir el procediment de l’article 48 del 
Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 

Camins.  
Per la seva significació respecte al manteniment de les característiques del sòl 

no urbanitzable, s’hauran de conservar els camins rurals existents i queda prohibida 
l’obertura de nous camins en zona forestal, excepte els que tinguin com a finalitat la 
conservació del medi; els necessaris per a l’extinció d’incendis; els expressament 
relacionats amb els usos que els terrenys tenen en l’actualitat i els previstos en el plans 
de gestió forestal aprovats o que es puguin aprovar.  

 
En el supòsit d’obertura de nous camins cal seguir el procediment de l’article 48 

del Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Aquesta informació queda inclosa en l’article 9  de la normativa de la memòria 

actualitzada. 
 
2.3.- En l’acord de la Comissió es demanava la modificació de l’article 12  amb la 
supressió de la possibilitat d’ampliació de fins el 20% del seu volum en edificacions 
existents, sens perjudici que si es donés el cas que calgués l’ampliació de les 
instal·lacions, es pogués tramitar una modificació del Pla Especial Urbanístic. 
 
 Amb l’aprovació del POUM s’incorpora  en l’article 19 de la normativa el redactat 
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de la fitxa del PEU Casa Nostra 2 (Clot de les Deus) que permetrà el manteniment i 
reformes de les construccions existents i es podran ampliar un 20% del sostre actual, 
només en les edificacions existents i que hagin estat incloses en el catàleg de masies i 
cases rurals, que en aquest cas és la fitxa A115 de l’annex 3 del POUM. 
 

 
2.4.- Es completen els plànols d’ordenació incorporant als plànols les indicacions de les 
intervencions que es faran en els espais a l’entorn de les instal·lacions: tipus de 
paviment (prioritzant paviments permeables), arbrat i vegetació, col·locació de les 
tanques,... Així mateix es posen cotes en el plànol d’ordenació les noves construccions 
proposades i es completa la informació amb la secció d’aquestes edificacions. 
 
El detall de les seccions de les construccions estan especificades en el plànol 13, i per 
altra banda en aquest plànol es detallen les noves edificacions acotades i les seves 
corresponents seccions.  Per  tal de respondre a punt 1.4 de l’acord de la CTU, s’ha 
incorporat un plànol, el número 12, que indica les intervencions que es faran als espais 
i entorn, els paviments, arbrats, tanques, etc. 
 
2.5.- Es suprimeixen les referències al Decret legislatiu 1/90, de 12 de juliol.                                                                                                                             
 
3.- Prescripcions dels informes redactats pels dife rents departaments de la 
Generalitat 
 
 
  3.1 S’incorporen en les normes urbanístiques del document les prescripcions dels 

informes següents  (i també, gràficament en els plànols d’ordenació quan ho 
requereix la prescripció).  Adjuntem, doncs, cada un dels informes sectorials per 
tal d’exposar les conseqüents esmenes:  
 
 
 

3.1.1.Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de data 
31de març de 2010. 
 
 

Pel que fa a l’activitat s’hauran de complir tots els requisits establerts en la matèria de 
sanitat animal establerts a la Llei 8/2003, i en matèria d’intervenció integral de l’administració 
ambiental. (Llei 20/2009).  

Igualment serà d’obligat compliment tot el que exposa la directiva comunitària per 
l’eliminació de residus animals (cadàvers) en plantes de construcció autoritzades. Reglaments 
1774/2002 (CE), el reglament (CE) 504/2008 de la Comissió de juny de 2008, i el RD 
1515/2009, de 2 d’octubre, que estableixi un sistema d’identificació i registre dels animals de 
l’especia equina. S’adjunta en l’article 7 punt “a” de la normativa d’aquest PEU. 

 
 
3.1.2. Departament de Cultura de data 3 d’agost de 2010 
 
 

Abans d’executar les obres es realitzaran intervencions arqueològiques prèvies  amb 
l’objectiu de determinar l’existència d’un jaciment arqueològic in situ, així com la seva entitat i 
abast.  

Així mateix qualsevol actuació en els sectors 1,2,3,5 i 6 que afecti al subsòl en una 
fondària de mes d’un metre s’haurà de fer sota control arqueològic. S’ha inclòs en l’article 13 de 
la normativa “Control arqueològic”. 
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3.1.3.Agència Catalana de l'Aigua de data 14 d’abril de 2010 
 
La instal·lació hípica haurà de complir amb els requeriments establerts al Decret 220/2001 d’1 
d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, i a la resta de la normativa i legislació vigent de 
referència.    

Es prohibeix, amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del Text 
refós de la Llei d’aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de 
provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular 
sòlids, runes o substancies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es disposi, que 
constituïen o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu 
entorn, segons disposa l’article 97.a) del mateix text legal.  

Per tal d’evitar la infiltració de residus a l’aqüífer, les instal·lacions hauran de comptar 
amb una xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials que haurà d’incorporar els dispositius 
necessaris per a la retenció dels residus o productes contaminants que pugui arrossegar l’aigua 
d’escorrentia.  

El sol del les pistes haurà de garantir una permeabilitat a l’aigua inferior a 1x10-9 m/s 
(3,15 cm/any) en un gruix d’almenys els primers 0,30 metres. L’atorgament de l’autorització i/o 
concessió administrativa per a l’ús de l’aigua, i autorització i/o l’informe i la imposició dels límits 
dels abocaments d’aigües residuals al medi, si procedeixen, es resoldran en expedients 
independents d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini 
Públic Hidatídic, aprovat per reial decret 849/2986 d’11 d’abril, i la llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.   

Aquest punt s’ha inclòs com un nou article 11 de la normativa en la memòria 
actualitzada referent a les dejeccions ramaderes a tot l’àmbit de la hípica. 
 
3.1.4.Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de data 13 de maig de 2010 
 

En Cas de preveure tancaments perimetrals, aquest seran permeables a la fauna no 
cinegètica. En aquest sentit presentaran, en la seva part inferior, una llum de malla no inferior a 
15x30 cm. S’ha afegit en l’article 11 referent a tanques. 
 

El projecte inclourà la recollida de les aigües d’escorrentia dels pàdocs, patis i de 
l’entorn del femer, així com el seu tractament previ a l’abocament al medi. En aquest sentit i per 
minimitzar la generació de lixiviats es procedirà al recobriment del femer mitjançant una 
estructura permanent de tipus teulada. Amb l’objecte d’assolir una bona integració d’aquesta 
coberta, aquesta es construirà d’acord amb l’arquitectura tradicional de l’entorn, o rebrà un 
tractament cromàtic integral amb color de codi RAL 8022.  
 

S’eliminaran tots els elements atificialitzadors del mosaic agroforestal en el camps de 
conreu situats a menys de 100 metres del bosc de les Estunes, procedint a la restauració 
ambiental dels terrenys.  
 
Les característiques de l’enllumenat exterior previst haurà de complir amb les 
determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i dels seu decret de desenvolupament 82/2005, de 3 de 
maig. Atenent a que el projecte es situa en zona de màxima protecció E1.  

 
Amb l’objecte de minimitzar l’impacte paisatgístic de l’actuació projectada es recomana la 
plantació d’arbres i arbust autòctons agrupats en rodals de manera que esmorteixen la 
linealitat de les instal·lacions des de les diferents perspectives dels possibles observadors. 
Aquestes condicions es recullen en el plànol d’impacte paisatgístic 

L’establiment de l’activitat prevista en el marc d’aquest projecte haurà d’esser 
legalitzada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 
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 Un cop efectuades les obres suportarà un informe final de seguiment ambiental a 
aquest Serveis Territorials per a la seva valoració. 
 
 

S’ha afegit en un nou article 12 referents a impacte paisatgístic on es descriuen 
requeriments sobre escorrenties d’aigües, restauració ambiental, enllumenat exterior, arbrat i 
arbustives.  
 
 
3.1.5.Òrgan competent en matèria de Paisatge de 16 d’abril de 2010 
 

S’adjunta un plànol a escala 1:2000 on s’incorpora la intervenció e la base topogràfica i 
que defineix el tractament dels espais lliures. PLANOL 12 
 

Es descriuen les mesures d’integració paisatgista, en relació als acabats de les 
edificacions existents i tanques – amb materials i tonalitats cromàtiques integrades a l’entorn-, 
en relació a la ordenació – evitant en mesura possible la dispersió del conjunt edificat-; així com 
en relació al conjunt de l’activitat. Aportant mesures de camuflatge de les franges perimetrals- 
per tal de disminuir la seva visibilitat des de les zones mes exposades. 
 

En la memòria s’incorporen criteris  trets del document informatiu anomenat: 
 
Ponència de sòl no urbanitzable 
Criteris per a la correcta integració en el paisatge de les construccions aïllades en sòl no 
urbanitzable amb data d’Octubre 2013 
 
 
3.1.6. Servei Territorial de Carreteres de data 8 de març de 2012 
 

El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del compliment 
de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

 
El projecte d’urbanització ha de recollir l’obligació per part del promotor, del compliment 

de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn, així com el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament deficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementaries EA-01 a EA-07. El sistema il·luminació definit en el projecte 
d’urbanització no afectarà negativament als usuaris de la carretera.  

 
El projecte executiu, si actua dins la zona d’afectació de la carretera, s’adequarà a 

l’autorització de l’organisme encarregat de la seva explotació (el Servei Territorial de carreteres 
de la diputació de Girona), d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993. Aquesta 
prescripció s’ha inclòs en l’article 16 de la normativa.  
 

 
3.1.7 Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de data 5 d’agost de 2010 
 

Es potencia la plantació de vegetació arbòria i arbustiva al marge de la carretera i al 
voltant de la zona d’aparcament i pàdocs per tal d’evitar l’impacte visual creant una barrera 
visual entre carretera i les pistes properes. Aquesta informació s’adjunta en el Plànol 12 de 
paisatgisme. 

 
S’agrupen els boxes proposats en un sol àmbit, reduint al màxim possible la nova 

superfície proposada. Si en una primera versió s’ordenaven al voltant d’un ampli pati obert tot 
seguint una tipologia en “U”, ara es proposen en paral·lel tot deixant l’espai mínim funcional 
entre els diferents boxes, que es pot veure en el plànol número 13. S’ha afegit el plànol número 
15 on hem superposat els boxes aprovats en el Pla Especial i els realment executats i es pot 
comprovar que no hi ha augment de superfície. Aquest canvi a les disposicions dels boxes es 
fa per tal d’adequar-se millor a l’informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de 5 
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d’agost de 2010. 
 
Es potencia la zona al voltant de la torre d’aigües, amb el local social i pou, com a nucli 

social de l’activitat, amb la plantació d’arbrat al voltant del camí com a eix de comunicació entre 
les diferents parts de l’activitat. 

 
S’elimina l’element aïllat de la caseta per a guardar arnesos i incorporar-ho dins dels 

nous boxes per evitar la dispersió en la ordenació. 
 
Es disminueix al màxim el grau d’urbanització ( camins, enjardinaments, paviments, 

etc..) pavimentat els exteriors amb tot-u natural: estesa i piconada de material a les zones 
rodades i compactat en les zones de vianants 

 
Es defineix la tanca perimetral que sigui visualment permeable acompanyada de 

vegetació a banda i banda. 
 
Mes enllà dels informes sectorials adjunts en els set punts anteriors cal afegir el Pla 

Especial Urbanístic que contempla l’actual POUM. 
 
  

4.- POUM vigent. Fitxa del PEU 3 
 
 
PEU 3 Pla Especial Urbanístic Casa Nostra 2 ( Clot de les Deus ) 
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Els usos permesos d’hípica i vinculats del punt 4-2 coincideixen plenament amb els 

usos proposats en l’actual Text Refós 
No es proposen edificacions complementaries mes enllà als tres boxes descrits 

anteriorment a la redacció del PEU seguint allò descrit en el punt 4-3. 
 
Referent a les obligacions dels punt 4-4 s’adjunta en l’ articulat la obligatorietat per part 

dels promotors de facilitar l’acondicionament dels camins a la mina . La mina i els accessos tot i 
ser de titularitat privada gaudiran d’un us públic, i com a tal podran ser gestionats directament 
per l’ajuntament segons allò descrit en el conveni 

Finalment dins d’aquest punt cal subratllar la obligatorietat per part dels promotors de 
cedir gratuïtament el Paratge de les Estunes, grafiades en el conveni que adjuntem en el plec 
d’annexos. 

S’adjunta el conveni que de cessió prèvia signat entre la propietat i l’Ajuntament de 
Porqueres 
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II PLA ESPECIAL URBANÍSTIC. TEXT REFÓS 
 
INDEX  
 
1  DADES GENERALS  
2  OBJECTE  
3  ANTECEDENTS  
4  CONTIGUT DEL PLA  
 

4.1. MEMORIA DESCRIPTIA I JUSTIFICATIVA  
4.1.1. Descripció medi físic  
4.1.2. Justificació de la necessitat d’ampliació  

4.2. MEMORIA D’ORDENACIÓ  
4.2.1. Objectius del pla especial  
4.2.2. Àmbit del pla  
4.2.3. Característiques generals de l’ordenació adoptada  

4.3. NORMES  

CAPITOL I.  DISPOSICIONS COMUNES 

 CAPITOL II. NORMES GENERALS D’ORDENACIÓ  

CAPITOL III. REGULACIÓ I POTECCIÓ DE ZONES I SISTEMES  

4.4. PROGRAMA D’ACTUACIÓ  

       4.5. BALANÇ ECONOMIC  

       4.6. PLANOLS  

01. Situació.          1:50000 
02. Emplaçament    1:10000 
03. Ortofotomapa    1:5000 
04. Cadastre          1:10000  
05. Planejament vigent (I) 1:10000  
06. Planejament Vigent (II) 1:10.000 
07. Zonificacions de l’Àmbit 1:10.000 
08. Fotografies estat actual  
09. Construccions  (Finca Gral) 1:2.000 
10. Construccions (Àmbit Hípica) 1:1.000 
11. Paisatgisme   1:1.000 
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1.- DADES GENERALS  

PROMOTOR  

 Pla XXI, S.L.  
 Avinguda Generalitat 21 baixos  
 Banyoles 17820 
 Constituïda el 08/10/2007 
 NIF: B17974536.  

 
Amb l’objectiu social de l’assessorament empresarial, en sentit ampli, dirigit 

a particulars i empreses. L’explotació, promoció i assessorament d’activitats 
turístiques, hostaleria, esportives i d’entreteniment. L’activitat immobiliària en 
general. 
 
ARQUITECTE  
 

ORIOL ROSELLÓ I VIÑAS 
Avinguda Països Catalans 124m baixos 17820 Banyoles   
Col. 24.650-6 

 
ENGINYER AGRÒNOM  
 

 JOSEP M DILME FERRER  
 Dr. Furest, 22 2 A  
 17455 Caldes de Malavella  
 Col 557  

 
EMPLAÇAMENT  
 

• Finca Casa Nostra zona Sud de la carretera de Mieres. Actualment Clot de 
les Deus.  

 
PROGRAMA PREVIST  

• Pla especial per regulació d’us existent. 

CARACTERÍSTIQUES  

 
 La superfície total de la finca es de 109,67 ha que correspon amb  

 l’àmbit del Pla Especial Urbanístic de la finca Clot de les Deus i que s’ajusta a les 
  superfícies cadastrals. 
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 2.-  OBJECTE  

A la finca Casa Nostra nord, actualment paratge Clot de les Deus, del 
Municipi de Porqueres (Pla de l’estany) existeix una activitat de hípica, cria i 
pupil·latge de cavalls i disposa actualment de LLICÈNCIA AMBIENTAL  amb data 
25/01/2005 i núm. 6/03.  

Es va presentar sol·licitud d’ampliació de l’activitat existent  de cria , 
pupil·latge, ensinistrament i escola d’equitació (12.35.A, Annex II.2).   

Els tècnics municipals informaren, que l’ampliació es considerava un canvi 
substancial i que s’havia de tramitar una nova llicencia ambiental. I atès que 
aquesta activitat es troba emplaçada en sol no urbanitzable i podia ser 
considerada d’interès públic, d’acord amb l’art. 47.4.a de la Llei d’Urbanisme, i 
d’acord amb l’art. 247.3 de les normes subsidiàries del municipi de Porqueres, 
vigents en el moment de l’informe, es va senyalar que calia redactar un Pla 
Especial urbanístic que establís l’ordenació de les indicades actuacions en la 
sol·licitud d’ampliació de l’activitat existent.  

L’objecte del Pla és l’ordenació de la zona de Casa Nostra situada al Sud de 
la carretera de Mieres, que a partir d’ara anomenarem Clot de les Deu s, on s’hi 
pretén desenvolupar diverses activitats relacionades amb els cavalls.  

Quan es va redactar el PEU el POUM de Porqueres estava en procés de 
redacció. Des del 13 de juny del 2013 el POUM es plenament vigent. Es contempla 
el desenvolupament d’aquesta zona mitjançant un Pla Especial “PEU 3 Clot de les 
Deus” (Casa Nostra 2), en que es defineix amb més concreció els usos i les 
edificacions de tot aquest àmbit.  

Per tal de constatar que el present Text Refós no contradiu allò que defineix 
l’actual POUM adjuntem un Annex amb les parts que afecten al nostre àmbit 
d’actuació. 
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Es va signar un conveni urbanístic regulador del futur pla especial, en data 4 
d’agost de 2006, en que es cedeix la zona de les Estunes  de la finca i en el que es 
posa en consideració la mina d’aigua  en quant a que es propietat  privada i d’us 
públic, per tal de poder ser visitada   

 

 
 

 3.- ANTECEDENTS  

A la finca Casa Nostra existeix una activitat de hípica i cria i pupil·latge de 
cavalls que disposa de LLICÈNCIA AMBIENTAL  amb data 25/01/2005 i núm. 
6/03 (registre de sortida núm. 258 de data 17/02/2005).  

La documentació existent informada per l’administració és la següent:  

z “Projecte de legalització d’activitat ramadera de cria, pupil·latge, 
ensinistrament de cavalls i escola d’equitació”. Visat pel col·legi d’enginyers 
Agrònoms en data del 25/06/2003.  
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z “Annex al projecte: justificació de l’abocament d’aigües residuals generades 
per l’activitat recreativa (vestuaris i serveis) de l’escola d’equitació “Hípica 
Casa Nostra”. Visat pel col·legi d’enginyers Agrònoms en data del 
25/07/2003.  

z Resolució de 25 de gener de 2005 per part de l'Ajuntament de Porqueres 
atorgada a Daniel Vilaró Corral per exercir l’activitat de cria, pupil·latge, 
ensinistrament i escola d’equitació situada a la finca Casa Nostra del 
municipi de Porqueres - Registre de sortida núm. 258 de data 17/02/2005 
de l'Ajuntament de Porqueres.  

z En data 8.8.2007, RE: 2247, l’empresa Clot de les Deus, SLU., presenta 
sol·licitud de canvi de titularitat de l’activitat.  

z Decret d'Alcaldia núm. 263/2008 de 17 de juliol que dona per finalitzats els 
tràmits de transmissió de la llicència ambiental en favor de l’empresa Clot 
de les Deus SLU  per exercir l’activitat de cria, pupil·latge, ensinistrament i 
escola d’equitació (Codi 12.35.A, Annex II 1).  

 

En aquesta llicència els cavalls estaven ubicats en un edifici,  situat al costat de 
la carretera de Mieres dins una zona d’afectació per carreteres. Es un edifici antic i 
poc adequat per a la cria de cavalls.  

Donat que el que es busca es millorar la qualitat dels animals, la propietat va 
optar per realitzar un trasllat dels cavalls des de l’edifici anterior fins a uns boxes 
situats més a l’interior de la finca, en una zona no afectada per carreteres.  

Amb aquest trasllat es millora la qualitat de vida dels cavalls, ja que no son 
molestats pel soroll dels vehicles, ni pel limitat espai existent. Aprofitant que es feia 
el trasllat la propietat va aprofitar per demanar una ampliació de la capacitat.  

Al desembre de l’any 2008 la propietat va presentar a l’Ajuntament el projecte 
de trasllat i ampliació d’activitat, així com la documentació complementaria. Un cop 
analitzada la documentació pels tècnics de l’Ajuntament de Porqueres i realitzades 
les oportunes consultes als tècnics d’Urbanisme van concloure que per continuar 
el tràmit caldria un Pla Especial Urbanístic . 
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 4.- CONTINGUT DEL PLA.   

La documentació que conforma el Pla Especial és la següent:  

1  Memòria descriptiva i justificativa  
 
2  Memòria d’ordenació 
 
3  Normes urbanístiques  
  
4  Programació d’actuacions  
 
5  Balanç econòmic 
  
6  Plànols  
 
 

 
 
 
4.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA  

En aquest apartat es fa una breu descripció del medi físic de l’àmbit del Pla 
(la vegetació i la flora, la fauna, el medi socioeconòmic...) juntament amb la part de 
justificació.  

4.1.1 Descripció del medi físic  
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4.1.1.1 Situació  

L’actuació afecta a una finca situada en la carretera que comunica Banyoles  

amb Olot passant per Mieres i Santa Pau (Giv-524).  

La Referència Cadastral de la zona on és vol desenvolupar el Pla Especial són  

les parcel·les 61, 63 i 64, del polígon 4 del cadastre de rústica del municipi de 

Porqueres amb una superfície total de la finca de  

més de 109,67 hectàrees.  

Les distàncies de l’activitat als punts d’interès són:  

 

1.- a nucli urbà: la distància al nucli urbà important més proper és de 0,8 km en 

línia recta. La Zona urbana de la Font Pudosa, al  Pla de Dalla a Banyoles.  
 
2.- a llera pública: a uns 300 metres de l’Estanyol del Vilar i l’Estany de Banyoles.  
 
3.- a pous d’aigua: totes les finques veïnes i la mateixa propietat disposen de pou.  
 
4.- a captacions d’aigua potable: Captació d’aigua potable està a més de 1.000m.  
 
5.- a edificacions del municipi de Porqueres: L’edificació més propera és l’escola 
“Casa Nostra” a l’altre costat de la carretera Gi-524 i el veïnat de Cal Germà a uns 
400 m  
 
6.-a indústries càrniques: no hi ha cap indústria càrnica a menys de 1000 m. de 
l’explotació.  
 

 
 

4.1.1.2 Geomorfologia i relleu  

La zona està situada en l’extrem de la conca lacustre de l’estany de Banyoles i entre 

aquesta i els primers relleus de la muntanya de Sant Patllari a la Serralada Transversal, 

dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) de l’Estany de Banyoles.   

En concret, ens trobem en una zona amb relleus molt suaus, amb pendents 
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inferiors al 10%. Amb una cota màxima inferior als 560metres.  

 

 
 
 

4.1.1.3 Geologia  

Pel que fa a la geologia de la zona trobem materials de naturalesa sedimentària, 

en concret trobem:  En la part més pròxima a l’Estany hi ha argiles de color gris 

fosc d'aspecte turbós amb abundants nòduls de menillita. Inclou restes vegetals 

carbonitzades. Contenen fòssils de vertebrats i restes d'indústria lítica.  

S'interpreten com a sediments lacustres amb formació incipient de turbes amb 

una potència d’entre 3 i 25 metres. Corresponen a l’Holocè. 

   Amb tot, gran part de l’espai on hi haurà l’activitat està format per graves 

amb matriu sorrenca i argilosa. Són dipòsits de tipus mixta, al·luvial-col·luvial 

corresponents al Plistocè terminal- Holocè. Aquestes graves s’intercalen amb un 

dipòsit de Travertins. Es tracte de carbonats d'aigua dolça ben cimentats, amb una 

porositat molt elevada. Aquest travertí es caracteritza per ser pelític i gresós amb 

motlles de fulles i fragments de troncs. Es troba a 5-10 m per sobre del nivell actual 

del llac i correspon al Pleistocè Mig-Superior.  

En canvi, els turons que formen la zona boscosa estan formats per margues 

i argiles blaves amb una potència màxima d’entre 400-500 m. Constitueixen la 

"formació margues de Banyoles", ambient sedimentari deltaic corresponent al 

Bartonià inferior.  
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4.1.1.4 Climatologia  

En el quadre següent es pot veure la distribució de precipitació i temperatura 

mitja mensuals per aquesta zona. Com es pot apreciar ens trobem amb un clima 

mediterrani humit que es caracteritza per unes elevades precipitacions a  la 

primavera i a la tardor i un eixut estival tot i que en un període més curt que el 

característic d’altres sectors de clima mediterrani.  

 

 

 

                                                                                                                 

Diagrama ombrotèrmic de la zona realitzat a partir de les dades del període 1970-2000.  

4.1.1.5 Hidrologia  

Al nord de la finca hi trobem la Riera del Vilar que drena part de la muntanya de 

Sant Patllari i desemboca a l’estany molt a prop de l’Estanyol del Vilar. Tota ella 

dins la conca endorreica del propi Estany de Banyoles.  
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4.1.1.6 Vegetació  

 

Hi trobem una part de la finca formada per antics conreus herbacis, no hi ha 

vegetació destacable a banda d’alguns arbusts que se situen en els marges. Els 

boscos que trobem a l’oest, i dins la mateixa finca, estan poblats per brolles de 

bruc amb pi blanc i una forta regeneració d’Alzina. L’alzinar seria la comunitat 

climàcica de la zona tot i que ha estat substituït per aquestes pinedes de pi blanc 

trobem retalls d’antics alzinars sobretot a la part sud, a la zona de les Estunes.  
 
 

4.1.1.7 Fauna  

El caràcter agrícola de l’espai determina la presència de biòtops faunístics lligats a 

aquests ecosistemes tot i que la presència de la propera d’espais forestals 

possibilita la presència de moltes espècies d’aquests ambients.  
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4.1.1.8 Comunicacions, instal·lacions i infraestruc tures  

La finca està ben comunicada per la carretera Gi-524 i es troba molt propera al 

nucli urbà de Banyoles.  

4.1.1.9 Conjunts de valor arqueològic i arquitectòn ic  

Pel que fa al patrimoni arquitectònic i arqueològic segons la normativa i estudis 

consultats l’espai no compte amb cap element singular a destacar. Els aflorament 

geològics de la zona les Estunes, a uns 250 metres de la zona on es 

desenvoluparà l’activitat, si compten amb una figura de protecció especial. A 

instancies de la propietat es va encarregar una prospecció arqueològica superficial 

a l’empresa especialitzada ARQUEOLITIC TERRA SUB SL,  que previ permís del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va redactar una memòria 

(veure documentació annexa), i que en les conclusions es comenta: “que s’ha 

detectat material ceràmic d’època romana i que aconsella dur a terme el seguiment 

i en qualsevol obra major es realitzaran intervencions arqueològiques prèvies  amb 

l’objectiu de determinar l’existència d’un jaciment arqueològic in situ, així com la 

seva entitat i abast.  

Així mateix qualsevol actuació en els sectors 1,2,3,5 i 6 que afecti al subsòl en una 

fondària de mes d’un metre s’haurà de fer sota control arqueològic.  
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4.1.1.10 Infraestructures existents  

Al plànols número 09 i 10 es mostren l’emplaçament de les edificacions 
existents dins de l’activitat que es detallen en aquest capítol. Aquestes 
edificacions,  tenen una antiguitat de mes de 60 anys, la torre de les aigües que va 
ser construïda als anys 20 del segle passat. (a excepció de la filera de boxes que 
s’han remodelat i rehabilitat) .  

 
I.- Edificacions dins l’ambit d’hipica:  

(id. 1) Filera de box eliminada. Coberts per a cavalls. (200 m2) que en la 
actualitat s’han eliminat per reubicar-los en els punts 18-19-20 
 

 
 

 (id. 2) Local social.   Edificació on s’ubica una oficina, vestuaris,  lavabos  

amb dutxa, i una sala amb la caldera).  (97,50 m2) Aquest edifici aïllat, tot i les 
seves modestes dimensions,  gaudeix d’un protagonisme visual important pel seu 
emplaçament. Cal garantir un revestiment tradicional a base de calç amb un rang 
cromàtic propi dels colors terrosos del lloc. 
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(id. 3) Caseta guardarnés. Cobert per a material de hípica guarda arnesos que 
haurà de reubicar-se en la zona 15(23,2 m2) Tal com indiquen els informes 
d’aquest Text Refós aquest petit volum aïllat haurà d’agrupar-se amb els boxes de 
la zona 15 
 

 
 
(id. 4) Femer.  ( 203,3 m2) Que es proposa subdividir en paller i femer prèviament 
de proposta de coberta segons requeriments descrits en els informes adjunts 
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(id. 5)  Edifici principal.  Edifici de Planta baixa i planta pis. Actualment  en  

desús i afectat pel domini carreteres. (1.156 m2) Aquest edifici ha 
esta recollit pel Catàleg de Masies del PUM amb la fitxa  A115 
(veure Annex POUM) 

  
 

     
 

(id 6)Torre de l’aigua. Construcció emblemàtica que conte serveis 
de les aigües. ( 23 m2) ) Aquest edifici ha esta recollit pel Catàleg 
de Masies del PUM amb la fitxa  AA2 (veure Annex POUM) 
Va ser construïda l’any 1929 per l’arquitecte Pere Font, mestre 
d’obres i gerent aleshores de l’empresa Aguas Potables de les 
Deus S.A. És una edificació cilíndrica d’uns 14m d’alçada i 6m de 
diàmetre, que en la seva part superior té un dipòsit amb capacitat 
fins a 54.000 litres per acumular l’aigua i des d’aquest punt alt 
poder-la subministrar per gravetat. A la base de la torre es va 
excavar un pou d’uns 15m de fondària per aconseguir un 
subministrament d’aigua alternatiu al de les mines.  
Superfície total: 23 m2   Capacitat del dipòsit:  54.000 L 
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II.- Edificacions fora de l’ambit d’hipica: 
 
(id. 7): CAL MONTALT  (Can Lluti) Superfície total: 442.00 m2 
 
És una edificació de dues plantes situada tangencialment al nivell superior de la 
Cisterna, i que s’adapta al desnivell del terreny,  presentant dues plantes enfront 
de l’explanada de la cisterna i una en la part posterior. És una construcció sense 
gaire interès arquitectònic però amb una estructura clara i ben adaptada 
topogràficament. 
 

              
 
 

 
 
 
 
(id. 8): La cisterna 
 
La cisterna es una edificació semisoterrada, que té presencia com a explanada 
pavimentada i una façana orientada a est formada per un mur de formigó opac. 
Té una estructura interior força interessant per a donar resposta a la seva missió. 
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En el sentit longitudinal està formada per una seqüencia de voltes de rajola 
ceràmica que estan recolzades sobre un mur que alhora es recolza sobre uns 
pilars amb uns arcs de descàrrega, alliberant la base per a l’acumulació d’aigua. 

       
 

 
 
 
 
 
(id. 9): El dipòsit: 
 
El dipòsit és una construcció cilíndrica d’uns 2m d’alçada i amb una capacitat de 
fins a 50.000 litres. 

 
 
 
 
 



24 

 

 
(id. 10): Les mines: 

Són unes edificacions subterrànies fetes per captar i conduir les aigües. 
Per a la construcció d’una mina s’excavava dins la muntanya i es revestia de rajol 
massís. El rajol massís revesteix les dues parets i el sostre, que està fet en forma 
de volta catalana i suporta el pes de la terra que les cobreix.  
La del nord s’endinsa aproximadament uns 23,60m a la muntanya i té dues 
ramificacions de 10,4m i 6,60m. Hi ha una segona mina, al sud, que té uns 14,25m 
de llargada des d’on es bifurquen dues galeries més de 5m i 7,20m de llargada, a 
manera de dos braços com si volguessin estirar-se par captar l’aigua dels 
brolladors, que s’escola per les pedres del xalió de la muntanya. 
En les dues mines, en la confluència dels passadissos, hi ha una claraboia d’uns 
6m d’alçada coberta per un gruixut vidre que dóna una minsa llum a l’interior. 
Cadascuna de les dues mines té una alçada de 1,8m i una amplada d’1m escàs. 
El terra és acabat amb pòrtland i té un estret regueró per cada costat per on circula 
l’aigua que s’hi recull fins que entra en la canonada. Després, a través d’un llarg 
recorregut per una canonada enterrada pel mig del bosc, arriba a uns grans 
dipòsits construïts sota l’era del que fou l’antiga casa d’en Montalt. 
 

    Mina sud   Mina Nord 

 
Les mines, el dipòsit, la cisterna i la torre son quatre elements d’un sistema 

hídric que estructura tota la finca seguint un eix est oest des de les muntanyes a 
l’estany 
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III.- Pistes de terra:  
 
 
 

 
 
(id. 11): Pista principal  3.385 m2 El seu paviment altament drenant ja compleix 
amb els requeriments dels informes adjunts . Es on es disputen les proves d’hípica 
reglamentaries 

 

 
 

(id. 12): Pista escola  1.000 m2 . Es tracta d’una pista rectangular de menor 
dimensió per a l’aprenentatge de l’hípica i que te les mateixes característiques en 
quan a  pavimentació i tanques 

 
 
 
(id. 13): Pista ponis  301 m2. Es tracta d’una petita pista quadrada situada en 
l’extrem NE del complex, al costat de l’aparcament 
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(id. 14): Pàdoc 738 m2 Espai on es mostren el cavalls en moments previs a les 
diferents competicions hípiques. Esta situat arran de la carretera al costat de 
l’aparcament. 
 

 
 
(id. 15): Aparcament    Situat al costat de la carretera, és de terra i té una 
superfície de 1840 m2, amb capacitat per a unes 60 places. 
 

 
 
(id. 16): Picadero  161 m2 Pista circular per a l’aprenentatge de la munta de 
cavalls, situat al costat migdia de l’aparcament 

 

 
 
 
(id. 17): Pista de treball temporal  7.800 m2 Es la pista mes gran de totes i que 
conforma el límit superior de complex d’hípica.  

Camps i terrenys forestals  

Destaquem la presència de terrenys de caràcter agrícola (33,3278 ha) en les 

zones no ocupades per les instal·lacions de l'hípica, i de caràcter forestal (76,4622 
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ha), on pasturaran els cavalls sempre que sigui possible.  

4.1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’AMPLIACIÓ  

L’activitat es troba ubicada en sòl no urbanitzable i pot ésser considerada d’Interès 

Públic d’acord amb l’article 47.4 a) de la Llei d’Urbanisme, per a la implantació de 

les actuacions específiques d’interès públic cal que amb caràcter previ a l’obtenció 

de la llicència urbanística municipal, i d’acord amb la definició del PEU 3. Pla 

Especial Urbanístic Casa Nostra 2 (Clot de les Deus) del POUM vigent. La 

redacció de Plans Especials que afectin al sòl no urbanitzable queda contemplada 

a l’art. 47 i 48 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 

Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.  per l’article 57 

del Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 304 del 2006 i per l’article 46 del  

Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística.  

El POUM  actual preveu el desenvolupament del Pla Especial Urbanístic Casa 

Nostra 2 (Clot de les Deus) amb l’objectiu de regular els usos i l’edificació en 

aquest àmbit. 

 

La societat Clot de les Deus té per objectius:  

-Convertir el parc eqüestre Les Deus de Porqueres en un centre d'entrenament 

d'alta qualitat.  

-Adequar l'activitat al Pla Urbanístic del municipi de Porqueres. 

-Garantir l'adequació de les edificacions i instal·lacions de l'hípica als requisits de 

protecció i benestar animal establerts en l'article 7 de l'Ordre de 28 de novembre 

de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.  

-En la activitat inicial els cavalls estaven ubicats en l’edifici principal,  situat al 

costat de la carretera de Mieres dins una zona d’afectació per carreteres. Es un 

edifici antic, en mal estat , en vertical, i poc adequat per a la cria de cavalls.  

-Donat que el que es busca es millorar la qualitat dels animals, la propietat va optar 

per realitzar un trasllat dels cavalls des de l’edifici anterior fins a uns boxes situats 

més a l’interior de la finca, en una zona no afectada per carreteres.  

-Amb aquest trasllat es millora la qualitat de vida dels cavalls, ja que no son 

molestats pel soroll dels vehicles, ni pel limitat espai existent. Aprofitant que es feia 
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el trasllat la propietat va aprofitar per demanar una ampliació de la capacitat.  

-En conseqüència es crea la necessitat d'ampliació, adequació del femer, trasllat 

de l’hípica i la redacció del present Pla Especial per tal de donar resposta a l’article 

247 de les normes subsidiàries vigents.  

-Aquesta ampliació consistirà en unes noves fileres de boxes que es col·locaran a 

uns 75 m a l'oest dels boxes existents seguint l’eix nord sud. Al plànol número 09 i 

10 queda palès el seu emplaçament (id. 18,19 i 20).  

IV.- Edificacions projectades ja executades:  

Tal com queda reflectit en els plànols i llistat de la memòria els tres boxes 
que el Pla Especial contemplava com a proposta s’han executat durant el llarg 
tràmit del present Tex Refós. Per aquest motiu cal deixar constància la necessitat 
de tramitar la pertinent legalització un  cop aprovat el present Text Refós. Es pot 
avançar que pel seu emplaçament, el seu sostre i la seva materialització dels tres 
nous boxes, recentment construïts, s’ajusten a les previsions del PEU aprovat. 

 
 Quedarà pendent  l’enderroc de la petita caseta de guarda arnesos ja que 

estarà inclosa en els actuals tres boxes nous. També caldrà executar l’adequació 
dels accessos rodats de la carreta de Mieres, l’adequació dels accés vianants a la 
mina i tots els mecanismes de paisatgisme per reduir-ne l’impacte visual del 
complex. 

 
 

:  
 
(id.18)   El box definit amb el numero 18 esta situat en la part alta de l’àmbit seguint 
l’eix nord sud de manera que els costats llargs conformen façanes llevant i ponent. 
Una estructura prefabricada d’acer galvanitzat amb coberta metàl·lica lacada en 
magre fosc, caneló i baixant de polipropilè. Els tancaments fixes i les portes son de 
bastiments d’acer galvanitzats i fusta tractada sense color aparent. Paviment a 
base de formigó fratassat que fa de fonament del conjunt. En total hi ha vuit boxes 
de 6,75 metres (3,50 metres tancats i 3,25 metres de porxo) de fons per 3,00 
metres d’ample que conformen un total de 24 metres de llarg. Amb un porxo 
corregut en la seva façana llevant de 3,25 metres i que fa que la fondària total sigui 
de 6,75 metres. L’ocupació total del box es de 6,75 x 24 = 162,00 m2. L’alçada en 
la façana llevant, el punt baix, es de 2,20 mentre que en la façana ponent es de 
3,20 pel pendent d’un 12% de la coberta. L’estat de conservació es òptim.  
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• Comparativa entre proposta inicial i construcció executada recentment: 
 
1.- Dimensions box construït recentment sense llicencia :  
 

24,00 m x 6,75 m (162,00 m2) Capacitat: 8 cavalls 
 
2.- Dimensions box segon PE aprovat definitivament el 15 de març de 2012:  

 
54,00 m x 3,50 m (189 m2) Capacitat: 18 cavalls 

 
 
 

 
 
  (id.19)   A continuació trobem l’alineació dels boxes identificats amb el numero 19 
on trobem cinc boxes aparellats de 3,30 de llarg x 2,90 d’ample. El seu 
emplaçament tot i seguir la lògica nord sud no segueix el paral·lelisme a la nau 
anterior.  Els boxes estan separat 4,20 metres L’estructura es a base de pals de 
fusta amb encaixos poc elaborats i coberta de planxa metàl·lica color natural amb 
un pendent mínim. Els tancaments son similars al del cas anterior. El paviment es 
igualment de formigó fratassat. La superfície construïda de cada parella de boxes 
es de 3,3 x 2,9 x 10 = 95,70, 3,3 x 4,2 = 13,86 m2  i 3,3 x 2,4 = 7,92, amb un total 
de 117,48 m2. 
 

• Comparativa entre proposta i construcció executada recentment: 
 
1.- Dimensions box construït recentment sense llicencia : 
 

Dimensions box construït: Total de 117,48 m2. Capacitat: 10 cavalls 
 

2.- Dimensions box segon PE aprovat definitivament el 15 de març de 2012: 
 
Dimensions box proposat: 42 m x 3,5 m (147 m2) Capacitat: 14 cavalls 
 

 
 

 
 
(id.20)   Finalment  trobem l’últim box, numero 20.  Aquestes ultimes dues 
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edificacions estan en paral·lel separades sis metres. Aquest volums es similar en 
superfície a l’anterior. 
Els boxes estan separat 4,20 metres L’estructura es a base de pals de fusta amb 
encaixos poc elaborats i coberta de planxa metàl•lica color natural amb un pendent 
mínim. Els tancaments son similars al del cas anterior. El paviment es igualment 
de formigó fratassat. La superfície construïda de cada parella de boxes es de 3,3 x 
2,9 x 10 = 95,70, 3,3 x 4,2 = 13,86 m2  i 3,3 x 2,4 = 7,92, amb un total de 117,48 
m2. 
 

• Comparativa entre proposta i construcció executada recentment: 
 
1.- Dimensions box construït recentment sense llicencia : 
 

Dimensions box construït: Total de 117,48 m2. Capacitat: 10 cavalls 
 
 

2.- Dimensions box segon PE aprovat definitivament el 15 de març de 2012: 
 

Dimensions box proposat: 30 m x 3,5 m (105 m2) Capacitat: 10 cavalls 
 

 
Subdivisió del femer  consistirà en incrementar l'alçada en dues fileres de blocs 
de formigó (alçada útil de 1,8 m), i al mateix temps dividir-ho en dues parts 
iguals. Una continuarà com a femer i s’hi instal·larà una coberta per evitar la 
contaminació de plujanes i l’altre romandrà com a magatzem a cel obert de 
bales i rotllos de palla. Amb aquesta intervenció obtindrem una capacitat 
d'emmagatzematge de 18,87m x 10,29m x 1,6m = 350m3.  

 

Nau de boxes prefabricats  
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4.2 MEMORIA D’ORDENACIÓ  

S’exposen, per una banda, els objectius del Pla i, per una altra, es justifica el 
seu àmbit d’aplicació, la zonificació i altres determinacions.     

4.2.1 Objectius del Pla Especial  

4.2.1.1 Objectius generals  

Regular els usos i les activitats humanes que es desenvolupen en aquest àmbit 
per assegurar llur compatibilitat amb el manteniment de l’entorn i el paisatge.   

4.2.1.2 Objectius específics  

a) Regular els trasllat de l’activitat.  
b) Definir i consolidar  les edificacions existents i les noves a construir.  
c) Definir les àrees on s’hi poden realitzar activitats.  

 
4.2.2 Àmbit del pla 
  
L'àmbit del Pla es la finca clot de les Deus que té una superfície de 109,67 ha.  

4.2.3 Característiques generals de l’ordenació adop tada  

4.2.3.1 Règim urbanístic  

El règim urbanístic aplicable a l’àmbit d’aquest Pla Especial és el de sòl no 
urbanitzable. Conseqüentment, sens prejudici de les determinacions d’aquest pla, 
els terrenys inclosos dins de l’àmbit d’aplicació del Pla Especial no poden ser 
dedicats a utilitzacions que lesionin els valors específics que són objecte de 
protecció d’aquest Pla Especial.  

4.2.3.1.1 Regulació general d’usos i activitats  

D’acord amb la legislació urbanística, el Pla Especial especifica aquells usos 
compatibles amb els objectius de conservació. En general, s’admeten les activitats 
tradicionals -agricultura, ramaderia, usos forestals-que es desenvolupen 
actualment en el seu àmbit, per bé que, per a cada zona, es fixen objectius de 
conservació i se n’ordenen les activitats. L’activitat principal serà la d’hípica, tant la 
cria de cavalls com l’escola i la realització de trobades i concursos. S’accepten 
aquells altres usos com ara les activitats d’educació ambiental, esportiva, de lleure, 
sempre que siguin compatibles amb el caràcter protegit dels espais. Òbviament, 
també s’admeten totes les activitats derivades de la gestió dels espais naturals 
protegits i aquelles actuacions destinades a la restauració i conservació dels seus 
sistemes naturals.  
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4.2.3.1.2 Zonificació  

Per completar les determinacions assenyalades en els apartats anteriors i d’acord 
amb les seves característiques, els seus valors naturals i la seva diferent 
necessitat de protecció i el planejament vigent definirem 2 zones:  

- Zona 1:  Zona de protecció agrícola (25ai), que es la zona on s’hi ubicaran  
totes les instal·lacions de l’activitat.  

- Zona 2:  Zona de protecció forestal (25f), on únicament s’hi realitzaran les 
activitats de passejada així com les actuacions forestals previstes en el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal vigent  
o en el que es redacti cas de que es vulgui modificar d’existent.  
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4.3 NORMATIVA 
 
En les Normes s’estableixen totes aquelles regulacions i directrius que han de 
servir per garantir una correcta protecció dels valors naturals, paisatgístics i 
culturals d’aquest espai, com també per establir les condicions que han de regular 
l’aprofitament sostenible dels seus recursos naturals. Les normes generals 
d’ordenació, que són d’aplicació a tot l’àmbit del Pla Especial, es complementen 
amb un capítol que detalla les normes específiques que corresponen a cadascuna 
de les zones en què ha estat dividit l’àmbit del Pla d’acord amb les seves 
característiques i la seva problemàtica. El darrer capítol estableix les disposicions 
necessàries per a la correcta aplicació i gestió de les determinacions. Finalment, 
es dicten les disposicions transitòries necessàries, derivades de la implantació del 
nou règim de protecció.  
 
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS COMUNES  
 
Article 1 
  
Objecte del Pla Especial  
L’objecte del Pla es l’ordenació de la zona de Casa Nostra situada al Sud de la 
carretera de Mieres, que a partir d’ara anomenarem Clot de les Deus, on s’hi 
pretén desenvolupar diverses activitat relacionades amb els cavalls.  
 
Article 2  
 
Àmbit d’aplicació  
L’àmbit del Pla es la finca clot de les Deus que te una superfície de 109,67 ha. 
  
Article 3  
 
Marc jurídic  
La redacció de Plans Especials que afectin al sòl no urbanitzable queda 
contemplada a l’art. 47 i 48 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.  
per l’article 57 del Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 304 del 2006 i per 
l’article 46 del  Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
Article 4 
 
Vigència, revisió i modificacions  

La vigència d’aquest Pla Especial és indefinida. Tanmateix, es pot procedir a la 
seva revisió, la revisió del seu programa d’actuació o la modificació puntual de les 
seves determinacions quan ho cregui convenient la corporació municipal, quan ho 
disposi el seu Programa de Desenvolupament i quan resulti necessari per a 
garantir les finalitats protectores del Pla, i també per adequar-se a les noves 
disposicions normatives que hi siguin d’aplicació.  
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CAPÍTOL II - NORMES GENERALS D’ORDENACIÓ  

Article 5  

Règim urbanístic  

1  El règim urbanístic aplicable a l'àmbit d'aquest Pla Especial és el de sòl no 
urbanitzable.  

2  Conseqüentment, sens perjudici de les determinacions d'aquest pla, els 
terrenys inclosos dins de l'àmbit d'aplicació del Pla Especial no poden ser dedicats 
a utilitzacions que lesionin els valors específics que són objecte de protecció 
d'aquest Pla Especial.  

 
Article 6  

Classificació  

1. El Pla Especial divideix el seu àmbit territorial en tres zones, la delimitació de les 
quals es precisa als plànols de Règim del Sòl:  

-   Zona 1:  Zona de protecció agrícola (25ai), que es la zona on s’hi ubicaran  
totes les instal·lacions de l’activitat.   

- Zona 2: Zona de protecció forestal (25f), on únicament s’hi realitzaran 
les activitats de passejada així com les actuacions forestals previstes en 
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal vigent o en el que es redacti 
cas de que es vulgui modificar d’existent. 

 
 

- Sistemes: Cessió de zona verda i equipaments 
   

Article 7  

Usos i activitats compatibles  

El POUM vigent regula els usos en sòl No Urbanitzable  en la secció 4a de 
condicions generals dels usos i específicament en els articles 237-242. 
 
Específicament  s’admeten els usos següents, sense perjudici de les limitacions 
específiques que s’han establert per a cada zona i sempre que s’ajustin a les 
disposicions d’aquest Pla Especial, al planejament urbanístic municipal i a la 
legislació sectorial que sigui d’aplicació.  

 
a) L’activitat principal serà la d’hípica, tant la cria de cavalls com l’escola i la 

realització de trobades i concursos. Usos i aprofitaments agrícoles, forestals i 
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ramaders. Aquests usos agraris inclouen les modalitats usos esportius 
relacionats amb la hípica i el lleure.  

Pel que fa a l’activitat s’hauran de complir tots els requisits establerts en la matèria 
de sanitat animal establerts a la Ley 8/2003, i en matèria d’intervenció integral de 
l’administració ambiental. ( Llei 20/2009, de 4 de desembre). Igualment serà 
d’obligat compliment tot el que exposa la directiva comunitària per l’eliminació de 
residus animals (cadàvers) en plantes de construcció autoritzades. Reglaments 
1774/2002 (CE), el reglament (CE) 504/2008 de la Comissió de juny de 2008, i el 
RD 1515/2009, de 2 d’octubre, que estableixi un sistema d’identificació i registre 
dels animals de l’especia equina 
 
 
b) Activitats didàctiques o de lleure relacionades amb el medi natural dels espais 
protegits i científiques que no comportin la degradació dels sistemes naturals 
protegits.  

c) En general, totes les activitats relacionades amb la gestió dels espais 
protegits i, en particular, les actuacions destinades a la restauració i 
conservació dels sistemes naturals de l'àmbit d'aquest Pla Especial.  

Article 8  

Usos i activitats incompatibles  

S'entenen incompatibles en l'àmbit objecte d'aquest Pla Especial tots aquells usos 
o activitats no relacionats a l'article anterior i, en concret, i sense pretensió 
d'exhaustivitat,  els que es detallen a continuació: 

a) Les activitats industrials; les mineres o extractives; a les zones específicament 
assenyalades; comercials i de serveis, llevat de les modalitats de turisme rural i 
aquells altres supòsits  esmentats a l'article 8.1.  

b) Les activitats d'emmagatzematge de qualsevol producte o residu, llevat que 
tinguin relació amb la naturalesa, el destí i la producció agrícola, ramadera i 
forestal de la finca.  

c) El tractament o l'eliminació de qualsevol tipus de residu o deixalla, a les zones 
específicament assenyalades. S'entén exclosa d'aquesta prohibició la utilització de 
fems, purins i restes vegetals agrícoles i forestals en les activitats agrícoles, la qual 
es regula a l'article 16 i a la legislació sectorial aplicable.  

d) Els usos esportius susceptibles de provocar l'erosió del sòl, nivells sonors alts o 
d'altres alteracions significatives dels sistemes naturals.  

Article 9  

Vies de comunicació  

Camins.  

Per la seva significació respecte al manteniment de les característiques del sòl no 
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urbanitzable, s’hauran de conservar els camins rurals existents i queda prohibida 
l’obertura de nous camins en zona forestal, excepte els que tinguin com a finalitat 
la conservació del medi; els necessaris per a l’extinció d’incendis; els 
expressament relacionats amb els usos que els terrenys tenen en l’actualitat i els 
previstos en el plans de gestió forestal aprovats o que es puguin aprovar.  

En el supòsit d’obertura de nous camins cal seguir el procediment de l’article 48 
del Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
 
Article 10  

Tanques  
 
1  En l'àmbit del Pla Especial, llevat d’aquelles zones o tipologies a on 
aquestes construccions queden regulades de forma específica, només es 
permeten les tanques com a construccions destinades a explotacions ramaderes 
de caràcter intensiu i hauran d’estar relacionades amb la naturalesa o destí de 
l’activitat.  
2  Excepcionalment, s'admeten les modalitats de xarxa metàl·lica quan resulti 
necessari per a la protecció de determinats elements funcionals o instal·lacions de 
serveis. En general qualsevol tancat interior es realitzarà amb elements de fusta 
tant verticals com horitzontals.  
3  Tanmateix, no es permetrà que el material de construcció de la tanca pugui 
trencar l’harmonia pròpia del paisatge o desfigurar la seva perspectiva.  
4 En qualsevol cas totes les tanques seran permeables a la fauna no 
cinegètica. En aquest sentit presentaran, en la seva part inferior, una llum de malla 
no inferior a 15x30 cm 
        
Article 11  
 
Gestió de les dejeccions ramaderes a tot l’àmbit de  la hípica  
 

La instal•lació hípica haurà de complir amb els requeriments establerts al 
Decret 220/2001d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, i a la resta de 
la normativa i legislació vigent de referència.  

 
Es prohibeix, amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 

100 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota 
activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic 
hidràulic i, en particular, acumular sòlids, runes o substancies, qualsevol que sigui 
la seva naturalesa i el lloc on es disposi, que constituïen o puguin constituir un 
perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn, segons disposa 
l’article 97.a) del mateix text legal.  

 
Per tal d’evitar la infiltració de residus a l’aqüífer, les instal•lacions hauran de 

comptar amb una xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials que haurà 
d’incorporar els dispositius necessaris per a la retenció dels residus o productes 
contaminants que pugui arrossegar l’aigua d’escorrentia.  
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El sol del les pistes haurà de garantir una permeabilitat a l’aigua inferior a 
1x10-9 m/s (3,15 cm/any) en un gruix d’almenys els primers 0,30 metres. 
L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per a l’ús de l’aigua, i 
autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües 
residuals al medi, si procedeixen, es resoldran en expedients independents d’acord 
amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini Públic 
Hidatídic, aprovat per reial decret 849/2986 d’11 d’abril, i la llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Article 12 

Impacte paisatgístic 
 
1 Escorrentia pluvianes: 

El projecte inclourà la recollida de les aigües d’escorrentia dels paddocs, 
patis i de l’entorn del femer, així com el seu tractament previ a l’abocament al 
medi. En aquest sentit i per minimitzar la generació de lixiviats es procedirà al 
recobriment del femer mitjançant una estructura permanent de tipus teulada. Amb 
l’objecte d’assolir una bona integració d’aquesta coberta, aquesta es construirà 
d’acord amb l’arquitectura tradicional de l’entorn, o rebrà un tractament cromàtic 
integral amb color de codi RAL 8022 

2 Restauració ambiental 

S’eliminaran tots els elements atificialitzadors del mosaic agroforestal en el 
camps de conreu situats a menys de 100 metres del bosc de les Estunes, 
procedint a la restauració ambiental dels terrenys.  

3  Enllumenat exterior 

Les característiques de l’enllumenat exterior previst haurà de complir amb 
les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i dels seu decret de 
desenvolupament 82/2005, de 3 de maig. Atenent a que el projecte es situa en 
zona de màxima protecció E1 

4  Arbrat i arbustives 

Amb l’objecte de minimitzar l’impacte paisatgístic de l’actuació projectada es 
recomana la plantació d’arbres i arbust autòctons agrupats en rodals de manera 
que esmorteixen la linealitat de les instal•lacions des de les diferents perspectives 
dels possibles observadors 

5 Seguiment ambiental 

L’establiment de l’activitat prevista en el marc d’aquest projecte haurà 
d’esser legalitzada d’acord amb la Llei 20/2009, de 27 de febrer, d’Intervenció de 
l’Administració Ambiental. 

Un cop efectuades les obres suportarà un informe final de seguiment ambiental a 
aquest Serveis Territorials per a la seva valoració. 
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Article 13 

Control arqueològic 
 

Abans d’executar les obres es realitzaran intervencions arqueològiques prèvies  
amb l’objectiu de determinar l’existència d’un jaciment arqueològic in situ, així com la 
seva entitat i abast.  

Així mateix qualsevol actuació en els sectors 1,2,3,5 i 6 que afecti al subsòl 
en una fondària de mes d’un metre s’haurà de fer sota control arqueològic. 
 
Article 14 
 
Protecció contra la contaminació acústica 
 
 El projecte d’urbanització recollirà la obligació del compliment de la Llei 
16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Article 15 
 
Ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció  del medi nocturn 
 

El projecte d’urbanització recollirà  l’obligació del compliment de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn, així com el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament deficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior 
i les seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07. El sistema 
il·luminació definit en el projecte d’urbanització no afectarà negativament als 
usuaris de la carretera. 
 
Article 16 
 
Accés des de la carretera GI-524 
 

El projecte executiu s’adequarà a l’autorització de l’organisme encarregat de la 
explotació de la carretera (el Servei Territorial de carreteres de la diputació de Girona), 
d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993 amb la obligació de resoldre 
els accessos, així com les infraestructures necessàries pel desenvolupament de la 
activitat  
 
Article 17  
  
Camins i vials  

Els vials definitius es limitaran al màxim i sempre respectant els criteris 
jerarquitzadors.  
 

1 Vials de transit rodat per a visitants i usuaris de les instal·lacions: 
 
 Tipus de vials interns que es limitaran a l’àmbit immediat al portal d’accés des 
de la carreta GI-524. Es pertinent plantar arbrat segons el criteris descrits en 
l’article 13 i evitar la presencia excessiva de marques i senyals viaries. 
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2 Vials de transit rodat per a manteniment i d’us esporàdic: 

 
Aquest vial te com a funció la connectivitat rodada de les diferents instal·lacions i 
edificacions del complex. Seguirà el traçat actual evitant desdoblaments 
imprescindibles. El traçat segueix en major part el recorregut de titularitat publica 
definit amb el numero 48 que comença a la carretera GI-524, en l’actual portal 
d’accés i acaba en la part obaga del Puig de la Cànova, en un paratge anomenat 
els Quaranta Passos a una altitud de 300 metres sobre el nivell del mar. 
 

L’arbrat proposat reproduirà les pautes de la vegetació natural espontània, 
evitant alineacions, quadricules  o patrons excessivament geomètrics 
 
      3  Vials per a us de vianants. Aquest es la tercera categoria fa referència a la 
connexió vianant entre les diferents punts d’interessos paisatgístics i els àmbits on 
es proposen les activitats de lleure. No tenen un traçat de caràcter funcional ni han 
de respondre a requeriments tècnics elevats, per tant seran vials de baix impacte 
paisatgístic. 
 
Article 18 
 
Obligacions del promotor fixades en la fitxa del PE U3 –Pla Especial 
Urbanístic Casa Nostra 2 (Clot de les Deus) del POU M vigent 
 

1 Condicionar la mina d’aigua que es troba dins de la finca al paratge conegut 
com a “Clot de les Deus”, per tal que pugui ser visitada, així com també 
s’haurà de condicionar el camí d’accés. La mina d’aigua i el camí d’accés 
tindran la consideració de propietat privada, d’ús públic, i com a tal podran 
ser gestionades directament per l’Ajuntament o per qualsevol organisme en 
què deleguiaquesta competència, d’acord amb el conveni subscrit. 
 

2 Cedir gratuïtament el paratge de les Estunes, grafiat enel conveni 
urbanístic. 

 

Article 19 
 
Construccions existents  

Es permetrà el manteniment i reformes de les construccions existents i segons la 
fitxa del PEU Casa Nostra 2 (Clot de les Deus) del POUM vigent les edificacions 
existents es podran ampliar un 20% del sostre actual, només en les edificacions 
existents i que hagin estat incloses en el catàleg de masies i cases rural, que en 
aquest cas és la fitxa A115 de l’annex 3 del POUM. 

Les construccions existents es separen en quatre grups:  

• I: Construccions dins l’àmbit d’hípica 
• II: Construccions fora de l’àmbit d’hípica 
• III: Pistes esportives 
• IV: Edificacions projectades ja executades 
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CAPÍTOL III - REGULACIÓ I PROTECCIÓ DE  ZONES I SIS TEMES  

Article 20 

Zona 1: Zona de protecció agrícola (25ai)  

Aquesta zona englobarà totes les instal·lacions, construccions i activitats 
relacionades amb la hípica. 
Les instal·lacions que s’hi ubiquen en aquesta zona són:  
 

Edificacions existents  

− (id. 1) Filera de boxes existents. Coberts per a cavalls. (200 m2)  
− (id. 2) Local social . Edificació on s’ubica una oficina, vestuaris ‘ lavabos amb 

dutxa, i una sala amb la caldera).  (97,50 m2)  

− (id. 3) Caseta guardarnés . Cobert per a material de hípica (23,2 m2). Aquesta 
caseta en el desenvolupament del PEU s’enderrocarà.  

− (id. 4) Femer . ( 203,3 m2)  
− (id. 5) . Edifici principal  Edifici de Planta baixa i planta pis. Actualment  en  

desús i afectat pel domini carreteres. (1.156 m2)  
− (id 6) Torre de l’aigua . Construcció emblemàtica que conte serveis de les 

aigües. ( 23,2 m2)  
 
Pistes de terra:  
   

(id. 11):  Pista principal   3.385 m2.  

(id. 12):  Pista escola  1.000 m2.  

(id. 13):  Pista ponis   301 m2.  

(id. 14):  Pàdoc   738 m2.  

(id. 15):  Aparcament   2.507 m2.  

(id. 16):  Picadero  161 m2.  

(id. 17):  Pista de treball temporal   7.800 m2.  
 

 
Edificacions projectades ja executades  

− id 18 de boxes prefabricats  
Dimensions: 24 m x 6,75 m (162,00 m

2

).  
Capacitat: 8 cavalls  
 
− id 19 de boxes prefabricats  
Dimensions box construït: Total de 117,48 m

2

.  
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Capacitat: 10 cavalls 
 
 − id 20 de boxes prefabricats  
Dimensions box construït: Total de 117,48 m

2

.  
Capacitat: 10 cavalls 
 
 
Altres  

Zones intermèdies. Que serviran de pas entre les quadres, les pistes i els camps, 
que estaran sempre lliures tret de quant puntualment es realitzi alguna trobada o 
activitat de concurs.  

Camps de conreu que es conrearan tot l’any, però que durant alguna trobada 
poden ésser utilitzats per realitzar algunes proves, recuperant es seu us de conreu 
un cop acabada la prova.  

 
Pistes de terra  
 
Pista petita : 20,0 m x 15,0 m = 300 m

2 

 

Pàdoc  (costat aparcament):  2.507 m
2 

 

Picadero : Φ14,3 m 161 m
2 

 

Article 21  

Zona 3: Zona de protecció forestal (25f)  

En aquesta zona on únicament s’hi realitzaran les activitats de passejada, 
principalment aprofitant el sistema de camins existents que permet la seva 
conservació. així com les actuacions forestals previstes en el Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal vigent o en el que es redacti un de nou si es volgués modificar 
aquest. Es realitzaran itineraris a cavall pel bosc.  
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4.4 PROGRAMA D’ACTUACIONS  

Un cop aprovat el pla Especial i obtingudes les corresponent llicències municipal 
es realitzaran totes les actuacions previstes.  

1.- Fase prèvia. Projecte de  legalitzacions de obres executades sense llicencia. 
 
2.- Obertura del vial que s’adequarà a l’autorització de l’organisme encarregat de la 
seva explotació (el Servei Territorial de carreteres de la diputació de Girona), 
d’acord amb allò que disposa l’article 29 de la Llei 7/1993 
 
3.- Condicionar la Mina d’aigua que es troba dins la finca al paratge conegut com 
“Clot de les Deus”, per tal que pugui ser visitada, així com també, condicionar el 
camí d’accés acomplint les obligacions de la fitxa del POUM del PEU3. Tindran 
consideració de propietat privada, d’ús públic, i com a tal podran ser gestionats 
directament per l’Ajuntament o per qualsevol organisme en que delegui aquesta 
competència. 
 
4.- Realització de les actuacions en els boxes segons projecte de legalització. 
 
5.- Execució de obres de camins i arbrat àmbit hípica 
 
6.- Subdivisió i cobertura del femer seguint pautes descrites en la memòria 
 
El termini de realització dels treballs és de vint mesos.  

4.5 BALANÇ ECONÒMIC  

El cost econòmic de les actuacions ascendeix a la quantitat de cent cinquanta set 
mil trenta i cinc euros  (157.035 €).  

PRESSUPOST 
  
El pressupost es separarà en tres capítols principals: 
 
• Obra Publica dels accessos rodats en la carretera de Mieres ( 57.812 € ) 
• Obra privada d’us públic d’accessos vianants a la mina ( 32.950 € ) 
 
• Obra privada de les instal·lacions d’hípica i entorn immediat ( 66.273 € ) 
 
El pressupost previst de totes les actuacions en els tres capítols descrits es de: 
 
 

57.812  + 32.950 + 66.273 = 157.035 € 
 

Cent cinquanta set mil trenta i cinc euros les actuacions seran finançades pel 
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promotor de l’activitat Pla XXI SL.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.6 PLÀNOLS  

Aquests plànols, document complementari a les Normes, estableixen 
gràficament l’àmbit del Pla especial i la delimitació definitiva de les zones on són 
d’aplicació disposicions específiques.  

 

 
Banyoles , març de 2018  

ORIOL ROSELLO I VIÑAS              arquitecte, nº 24.650-6     
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