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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 
1.1. Antecedents. 
 
El municipi de Sant Feliu de Pallerols va regular urbanísticament el seu àmbit territorial 
amb la redacció de les NNSS aprovades l’any 1995, que corresponien a la revisió 
parcial de les que eren vigents des de l’any 1991; l’any 2000 es varen efectuar un 
conjunt de petites modificacions puntuals. Posteriorment es va redactar el Pla General 
d’Ordenació Municipal, que seguint la seva tramitació legal, va assolir la seva 
aprovació definitiva el 03 del 12 de 2003, i la seva publicació al D.O.G.C. el 16 del 04 
de 2004.  
 
Entre els factors més destacats no previstos en el planejament anterior que varen  
obligar a un reajustament i adaptació de l’instrument urbanístic per adaptar-lo a la 
realitat canviant es troba la incorporació de bona part del terme municipal al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
En relació al sòl urbanitzable que regula i preveu el Pla en la seva memòria estableix 
que: “constitueixen el sòl urbanitzable de Sant Feliu de Pallerols els terrenys que el 
P.O.U.M. considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i 
de l’activitat econòmica, d’acord amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible. El creixement plantejat i, per tant, les previsions de sòl urbanitzable, són 
proporcionals a les previsions i tendències de creixement. Aquesta categoria de sòl es 
limita a l’àmbit ja qualificat a les NNSS, situat al costat de la carretera C-63, entre Sant 
Feliu i Les Planes, previst per a la ubicació d’un àrea de sòl industrial i a la previsió de 
l’àrea d’usos hotelers, situada al costat del Torrent de Bastons”. 
 
l’Institut Català del Sòl és propietari únic del primer d’aquests àmbits, el sector 
urbanitzable industrial PPU-A. Actualment gestiona convertir-se en propietari únic d’un 
nou àmbit molt més proper al nucli urbà, el Pla de Llongafollia, mitjançant l’adquisició 
d’una part, i la signatura d’un conveni de permuta amb la resta, en la que s’ha vingut 
desenvolupant una activitat de viver de plantes. Aquesta activitat es traslladaria a 
l’actual àmbit urbanitzable propietat de l’INCASOL, que quedaria desclassificat per l’ús 
industrial, mantenint només en aquest àmbit una part qualificada de sistema 
d’equipament públic i de sistema d’espais lliures de cessió, per voluntat expressa de 
l’Ajuntament. 
 
En data 20 de març de 2007 va ser sol.licitat el document de referència per a 
l’elaboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, preceptiu segons el procediment 
establert  del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, que va ser emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge en 
data 23 d’abril de 2007.  
 
En data 22 de novembre de 2.007 el document de Modificació puntual va ser aprovat 
inicialment pel Plé de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols que va demanar els 
preceptius informes a l’Àgencia Catalana de l’Aigua, els Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge i al Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, que s’adjunten en annexos corresponents. 
 
A conseqüència d’aquests informes, L’Institut Català del Sòl ha encarregat un nou 
estudi d’inundabilititat a ABM, serveis d’enginyeria i consulting SL, que s’aporta.  
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Aquest estudi, amb el document de Modificació puntual ajustat al mateix, han estat 
enviats a l’Agència Catalana de l’Aigua que ha emès informes favorable en dates 16 
de febrer i 12 de març de 2010 que s’adjunten.  
 
Segons estableix l’apartat de conclusions del referit informe, el planejament derivat 
completarà les prescripcions relatives al sistema de retenció del drenatge d’aigües 
pluvials i el seu dimensionament suficient, la justificació documental sobre la 
suficiència de recursos d’aigua actualment disponibles en el sistema d’abastament 
municipal, així com la descripció i justificació de les actuacions fora de l’àmbit del 
sector, les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins del programa d’urbanització, 
relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes d’abastament i clavegueram de 
titularitat municipal que siguin necessàries per a mantenir les condicions tècniques de 
servei en les dues xarxes reglamentàriament exigibles.  
 
El planejament derivat farà referència a la fórmula i les garanties financeres per a 
l’execució d’aquestes obres complementàries de les d’urbanització sigui directament 
pel promotor o d’acord amb els convenis que es puguin formalitzar entre aquest, les 
entitats titulars de les infraestructures respectives i l’ajuntament. També farà referència 
a que el promotor de les obres d’urbanització haurà d’acreditar a favor de l’Agència 
Catalana de l’Aigua l’import de la part proporcional  de les obres de construcció, 
ampliació i/o millora de l’EDAR i els col·lectors en alta del sistema de sanejament, en 
concordança amb les determinacions tècniques i financeres del PSARU 2005 i el que 
disposa l’art. 42.f del Reglament de la llei d’Urbanisme i la longitud dels col·lectors en 
alta que s’utilitzaran, que es concretarà i formalitzarà en un conveni entre ambdues 
parts, l’ajuntament i l’ens gestor del sistema, que s’incorporarà com a un document 
annex al Pla Parcial corresponent i la signatura del qual condicionarà l’aprovació 
d’aquest document de planejament. 
 
Així mateix s’adjunta informe favorable de la Direcció General  de Carreteres de data 
10 de març de 2010 amb la prescripció d’ajustar l’àmbit del Pla de Llongafollia a la 
zona de domini públic de la carretera C-63 existent, i de qualificar de sistema viari de 
cessió lliure i gratuïta el sòl que resulti inclòs en la zona de domini públic dels elements 
funcionals de la variant de la carretera C-63 definida d’acord amb l’estudi informatiu 
actualitzat EI-VG-02101-A1.  
 
En data 30 de març de 2010 els Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge han emès informe favorable a la nova proposta de modificació 
puntual, que s’adjunta, amb  la relació de les condicions necessàries que ha 
d’incorporar el document per a la resolució del procediment d’avaluació ambiental.  
 
Les conclusions de l’estudi d’inundabilitat redactat per ABM, serveis d’enginyeria i 
consulting SL, dels informe favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Direcció 
General de Carreteres i dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge amb les seus corresponents prescripcions, s’incorporen al text 
refós que actualment es presenta a tràmit d’aprovació provisional, esmenant el 
document inicialment aprovat per l’Ajuntament en aquells aspectes recollits als 
informes referits. 
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1.2. Situació i àmbit de l’actuació. 

El municipi de Sant Feliu de Pallerols es troba al sud de la Garrotxa, al mig de la Vall 
d'Hostoles. El riu Brugent, afluent del Ter, divideix el terme. El nord del municipi forma 
part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i és ple de boscos d'alzines i 
roures. El sud forma part de l'Espai d'Interès Natural del Collsacabra, amb boscos de 
tipus atlàntic i centreeuropeus (faig, roure, bedoll, castanyer, etc). 

Segons dades de l’IDESCAT Sant Feliu de Pallerols té una població (any 2.006) de 
1.272 habitants, una superfície de 34,9 Km2 i una densitat de població de 36,5 
hab./Km2. 
L’àmbit d’actuació, segons  allò exposat als antecedents, en realitat són dos àmbits 
físicament diferenciats: 
 
1 - Àmbit de l’actual sector industrial “La Plana” 
 
Es tracta d’un sector situat al sud-est del municipi de Sant Feliu de Pallerols, a ambdós 
costats de la carretera C-63, a la frontera amb el municipi de Les Planes d’Hostoles. 
 
La superfície aproximada d’aquest sector segons les dades del P.O.U.M. és de 64.561 
m2 
 
Compren les parcel·les cadastrals següents, relacionades amb la seva superfície 
segons cadastre: 
 
Rustica: 
 
Polígon 006 
Parcel·la 1:      9.062 m2  
Parcel·la 4:     3.320 m2  
 
Polígon 001 
Parcel·la 154:   3.687 m2  
 
Urbana: 
 
Parcel·la: 1073101:   10.836 m2  
Parcel·la: 1073102:   23.823 m2  
Parcel·la: 1073103:     3.095 m2  
Parcel·la: 1073104:   16.618 m2  
 
Amb una superfície total, incloent part de la carretera C-63 (6.135 m2) segons el Pla 
General de 70.696 m2 
 
 
2 – Àmbit del “Pla de Llongafollia” 
 
Es tracta d’un àmbit situat al nord-oest del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols, al 
costat sud de la carretera C-63 i al nord i est del riu Brugent, en el meandre que 
formen aquest i la carretera. 
 
La superfície d’aquest sector segons recent aixecament topogràfic és de 99.198,55 m2 
Compren les parcel·les cadastrals següents: 
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Rustica (polígon 004) 
 
Parcel·la  10: 67.901 m2  de superfície cadastral (segons recent amidament 57.795,21 
m2 dels que 13.137,33 m2 queden exclosos de l’àmbit de sòl urbanitzable per estar 
dintre del Parc Natural). 
 
Parcel·la  11: 53.627 m2 de superfície cadastral  (segons recent amidament 54.540,67 
m2) 
 
 
 
1.3. Topografia, estat actual i usos. 
 
 
1 - Àmbit de l’actual sector industrial “La Plana” 
 
La cota més alta, al voltant dels 411,3 m, se situa a l’extrem nord,  
La cota més baixa , al voltant dels 387,7 m, se situa a l’extrem sud-est 
Així doncs, el pendent mitjà dels terrenys és aproximadament del 6,74%. 
 
Quant l’ús del sòl es de conreu de secà en la part al nord de la carretera i jardineria al 
sud segons cadastre, però actualment es troba sense ús determinat.  
 
La part corresponent a les parcel·les 1073101 i 1073103, a la part oest de l’àmbit, es 
caracteritza per l’existència d’una notable arbreda.  
 
 
2 – Àmbit del “Pla de Llongafollia” 
 
La cota més alta, al voltant dels 479 m, se situa a l’extrem nord-oest,  
La cota més baixa , al voltant dels 472 m, se situa a l’extrem sud-est 
Així doncs, la topografia es considerablement plana en aquesta zona, amb una molt 
lleugera pendent en sentit nordoest-sudest. 
 
Quant l’ús del sòl es de viver de plantes a la parcel·la 11, en la zona sud-est i conreu 
de secà  a la resta, però actualment sense treballar. La vegetació es caracteritza per 
vegetació i arbres de ribera en la proximitat del riu. 
 
 
 
1.4. Situació respecte el planejament vigent. 
 
L’ordenament  urbanístic vigent actualment a Sant Feliu de Pallerols és el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols, aprovat definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Girona, el 03 del 12 de 2003, i publicat al D.O.G.C. el 
16 del 04 de 2004.  
 
La situació urbanística dels dos àmbits afectats per la present Modificació Puntual és 
la següent: 
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1 - Àmbit de l’actual sector industrial “La Plana” 
 
 
Determinacions del sector industrial  PPU-A  segons articles 5 al 11 de la Normativa 
Urbanística del P.O.U.M. 
 
- Definició  
 
Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable situat al sud-est del municipi de Sant Feliu de 
Pallerols, a ambdós costats de la carretera C-63, a la frontera amb el municipi de Les 
Planes d’Hostoles. 
El POUM recull les previsions de les anteriors NNSS i de la seva modificació puntual 
tramitada paral·lelament al present POUM. 
 
 
 

- Àmbit  
 

1. Comprèn els terrenys situats a ambdós costats de la carretera C-63 a l’extrem sud-
est de Sant Feliu de Pallarols. 

2. La superfície aproximada d’aquest sector és de 64.561 m2. 
 
 
- Objectius 
 
El desenvolupament d’aquest sector tindrà els següents objectius: 
1. Desenvolupar una zona industrial que permeti l’establiment de noves indústries a 

la Vall d’Hostoles, així com la reubicació de les existents i les que necessiten 
ampliar les seves instal·lacions. 

2. Reduir al màxim possible l’impacte ambiental que comporta la implantació d’un 
polígon industrial en una zona que era rústica. 

3. Oferir al mercat sòl industrial a preu de cost. 
4. Obtenir una gran àrea destinada a equipament públic, situada al nord de la 

carretera C-63. 
5. Garantir l’accessibilitat des de la carretera C-63 amb les adequades condicions de 

seguretat. 
 
- Condicions d’ordenació 
 
El Pla Parcial definirà la xarxa viària interna i adequarà els accessos a les condicions 
del Servei de Carreteres de la Generalitat.  Localitzarà la zona d’equipaments al costat 
nord de la C-63 i part de la zona verda en el turonet existent a la franja propera al Riu 
Brugent. 
 
- Percentatges 
 
1. Els percentatges mínims de sòl públic i màxim de sòl d’aprofitament privat d’aquest 

sector seran els següents: 
a) Reserves de sòl públic: 

Viari, Espais lliures i Equipament 
  TOTAL SÒL PÚBLIC                                                       50,00% 

b) Sòl d’aprofitament privat 
TOTAL SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT          50,00% 
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2. A aquests sòls de cessió, caldrà afegir el 10% d’aprofitament mitjà establert per la 
legislació urbanística. 

3. Les característiques i localització dels espais de sòl públic respectaran les 
determinacions establertes en els plànols normatius. 

 
 
- Índex d’edificabilitat bruta 
 
L’índex d’edificabilitat bruta per a usos privats d’aquest sector serà de 0,45m2 de 
sostre / m2 de sòl. 
 
 
- Càrregues d’urbanització 
 
El desenvolupament d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos 
d’urbanització: 

a) Els sistemes bàsics assenyalats en aquest POUM i els que, amb caràcter 
complementari, fixi el Pla Parcial pel que fa a vialitat i espais lliures 

b) Els costos de construcció dels accessos des de la carretera C-63 
c) Els sistemes complementaris previstos en el Pla Parcial: viaris i espais lliures 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC      P.P.U. Nº A 
 

I. IDENTIFICACIÓ 
 
DENOMINACIÓ:  SECTOR INDUSTRIAL “LA PLANA” 
ÀMBIT:   CARRETERA C-63 
CLASSIFICACIÓ:  SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
LOCALITZACIÓ:  Plànol nº 5 (Sèrie 5)   ESCALA: 1/2000 
 
 
 

II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
SUPERFÍCIES 
  SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR    64.561 

 
TOTAL ESPAIS PÚBLICS       32.281  50.00% 
TOTAL ESPAIS PRIVATS       32.281  50.00% 

 
SOSTRES I DENSITATS 
  SOSTRE TOTAL SECTOR (m2 de sostre total)   29.053 
      EDIFICABILITAT BRUTA DE LES ZONES (respecte terrenys d’aprofitament privat)   0,900 
     EDIFICABILITAT BRUTA SECTOR (en relació a la totalitat del sector)         0,45 
            EDIF. ZONES/EDIF. SECTOR       2,000 
            DENSITAT (habitatges/ha.)             0 
   NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES              0 
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III. CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL PÚBLIC 
 
RESERVES DE  SÒL PÚBLIC       Aplicació mínims segons Llei d’Urbanisme    Determinacions sector  
 
Zones verdes i espais lliures         Mínim  10%     6.456                      7.747               12,00% 
Equipaments públics         Mínim   5%     3.228                    10.975               17,00% 
Vialitat (del propi sector i afectació carreteres)                       13.558               21,00% 
   SÒL PÚBLIC mínim                 32.280               50,00% 

 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 
   SÒL PRIVAT màxim                 32.280     50,00% 

 
IV. RELACIÓ DE ZONES 

 
ZONA INDUSTRIAL EN EL SECTOR A 
 

V. OBJECTIUS 
1. Desenvolupar, des del sector públic, una zona industrial que permeti l’establiment 

de noves indústries a la Vall d’Hostòles, així com la reubicació de les existents i les 
que necessiten ampliar les seves instal·lacions. 

2. Reduir al màxim possible l’impacte ambiental que comporta la implantació d’un 
polígon industrial en una zona que era rústica. 

3. Oferir al mercat sòl industrial a preu de cost. 
4. Obtenir una gran àrea destinada a equipament públic, situada al nord de la 

carretera C-663. 
5. Garantir l’accessibilitat des de la carretera C-63 amb les adequades condicions de 

seguretat. 
 

VI. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
1. El Pla Parcial definirà la xarxa viària interna i adequarà els accessos a les 

condicions del Servei de Carreteres de la Generalitat. Localitzarà la zona 
d’equipamenta al costat nord de la C-63 i part de la zona verda en el turonet 
existent a la franja propera al Riu Brugent. 

2. L’ordenació del sector s’ajustarà a les condicions de l’Estudi d’impacte Ambiental 
redactat i tramitat en el procés de la modificació puntual de les NNSS i a les 
condicions ambientals establertes a la corresponent Declaració d’Impacte 
Ambiental de 30 de setembre de 2003, les quals s’incorporen a la normativa del 
P.O.U.M.. 

 
VII. DETERMINACIONS PER A LA GESTIÓ 

B. EXECUCIÓ I CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ A CÀRREC DELS PROPIETARIS 
 
- El desenvolupament d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos 
d’urbanització: 
 
a) Els sistemes bàsics assenyalats en aquest POUM i els que, amb caràcter                     
complementari, fixi el Pla Parcial pel que fa a vialitat i espais lliures. 
b) Els costos de construcció dels accessos des de la carretera C-63. 
c) Els sistemes complementaris previstos en el Pla Parcial: viaris i d’espais lliures. 
 
C. SISTEMA D’ACTUACIÓ: 
Sistema de reparcel.lació, modalitat de cooperació. 
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2 – Àmbit del “Pla de Llongafollia” 
 
Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable. 
Ordenació del sòl:  
 
SISTEMES 
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES, (clau 1):  
PARC FLUVIAL, (clau 1.1), (a la punta est de l’àmbit, entre la variant a la carretera C-
63 i el riu Brugent), regulat per art. 182 a 186 del  vigent P.O.U.M. 
LLERA FLUVIAL, (clau 1.5) regulat per art. 201 a 205 del  vigent P.O.U.M 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONS XARXA VIÀRIA TERRITORIAL (clau 2.1) (variant 
prevista de la carretera C-63), regulat per art. 208 a 216 del  vigent P.O.U.M. 
 
SISTEMA D’INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS TÈCNICS I VIARIS, (clau 3.1)   
(variant prevista de la carretera C-63), regulat per articles 218 a 222 del vigent 
P.O.U.M. 
 
ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
ESPAIS DE PROTECCIÓ ESPECIAL: 
ZONA DE PROTECCIÓ SINGULAR, clau 19, (en la meitat sud de l’àmbit), regulat per 
art. 343 a 346 del  vigent P.O.U.M. 
 
ZONES DE SÒL RÚSTEC: 
ZONA GENERAL DE SÒL RÚSTEC: ZONA AGRÍCOLA, clau 21, regulat per art. 353 a 
355 del  vigent P.O.U.M. 
 
 
 
1.5. Estructura de la propietat 
 
1 - Àmbit de l’actual sector industrial “La Plana” 
 
 
Compren les parcel·les cadastrals següents, relacionades amb la seva superfície 
segons cadastre, propietat de l’Institut català del Sòl: 
 
Rustica: 
 
Polígon 006 
Parcel·la 1:      9.062 m2  
Parcel·la 4:     3.320 m2  
 
Polígon 001 
Parcel·la 154:   3.687 m2  
 
Urbana: 
 
Parcel·la: 1073101:   10.836 m2  
Parcel·la: 1073102:   23.823 m2  
Parcel·la: 1073103:     3.095 m2  
Parcel·la: 1073104:   16.618 m2  
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2 – Àmbit del “Pla de Llongafollia” 
 
 
Compren les parcel·les cadastrals següents: 
 
Rustica (polígon 004) 
 
Parcel·la  10: 67.901 m2  de superfície cadastral (segons recent amidament 57.795,21 
m2) dels que 13.137,33 m2 queden exclosos de l’àmbit de la modificació per estar 
dintre del Parc Natural). Propietat de l’Institut Català del Sòl 
 
Parcel·la  11: 53.627 m2 de superfície cadastral  (segons recent amidament 54.540,67 
m2). Aquesta parcel.la propietat de Margarita Vilalta Colom, es objecte de permuta 
segons conveni amb l’Institut Català del Sòl pel trasllat del viver de plantes existent a 
l’actual àmbit industrial urbanitzable propietat de l’INCASOL, que quedaria 
desclassificat per aquest ús industrial. 
 
 
 
 
2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 
 
2.1 Oportunitat i justificació de la proposta.  
 
La possibilitat d’adquisició per part de l’Institut Català del Sòl de les parcel·les que 
conformen el Pla de Llongafollia unida a la signatura de conveni de permuta per trasllat 
de l’activitat de viver de plantes existent en aquest àmbit, als terrenys del sector 
urbanitzable delimitat de “la Plana”, propietat així mateix  de l’Institut Català del Sòl, 
permeten plantejar la desclassificació d’aquest sector per a l’ús industrial, traspassant 
els aprofitaments previstos  a una zona més propera al nucli urbà, com és el Pla de 
Llongafollia.  
 
2.2. Objectius i criteris de l’ordenació. 
 
L’objectiu principal de la ordenació és el de desenvolupar el sector de sòl industrial 
previst en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols, en una 
zona més propera al nucli urbà: el Pla de Llongafollia, amb els criteris generals 
d’ordenació previstos següents: 
 
- Concentrar la zona edificable en la zona més adient des del punt de vista de la 
topografia, la mobilitat i el paisatge, connectant la xarxa viària del nou àmbit amb la 
variant prevista a la carretera C-63 en Pla General, amb el mínim traçat possible. 
 
- Obtenir sòl de cessió per espais lliures i per equipaments en una zona propera al riu 
Brugent en la zona prevista del sector de “la Plana”, preservant els valors paisatgístics  
i ambientals d’aquesta zona. 
 
- Desclassificar per l’ús industrial la resta de sòl de l’àmbit originari de “la Plana” que 
no és de cessió, per destinar-lo a l’activitat de viver de plantes que actualment 
s’exerceix  al Pla de LLongafollia, amb una classificació de sòl no urbanitzable. 
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2.3. Descripció de l’ordenació 
 
2.3.1. Estructura general de l’ordenació. 
 
 
1 - Àmbit de l’actual sector industrial “La Plana” 
 
Es manté, per voluntat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i recollint els termes 
del conveni signat entre aquest i l’Institut Català del Sòl, una zona de reserva 
d’equipaments i d’espais lliures, al sud de la carretera C-63,  en la part oest de l’àmbit 
primitiu, en la zona de vegetació més significativa. Aquesta zona ha de ser objecte de 
cessió per formar part del sector discontinu PPU-A de nova creació. 
 
A la resta de l’àmbit que no és de cessió s’estableix amb una classificació de sòl no 
urbanitzable i una zonificació de zona agrícola de protecció paisatgística (clau 20) que 
permeti la implantació de l’activitat de viver de plantes existent, originàriament al Pla 
de Llongafollia, amb la possibilitat d’incorporar un cobert de protecció per les mateixes. 
Es requereix l’adopció de criteris d’integració paisatgística de les edificacions de la 
zona d’equipament i de zona agrícola i de protecció paisatgística. 
 
 
2 – Àmbit del “Pla de Llongafollia” 
 
Les preexistències incidents a l’àmbit condicionen en gran mesura l’estructura 
d’ordenació de sòl industrial, a partir d’un àmbit d’aprofitament pel mateix concentrat 
entre la variant a la carretera C-63 (de la que s’incorpora el nou traçat que figura al 
document informatiu de la mateixa), i una amplia zona de protecció del riu Brugent, 
amb una definició conceptualment equivalent al Sistema Hídric en una franja d’entre 
20,00 i 85,00 metres d’amplada des del camí que actualment transcorre paral.lel al riu, 
exclosa del sector i amb una regulació normativa molt restrictiva en quant al seus usos 
 
La proposta contempla per una banda les conclusions del document de referència per 
a l’elaboració de l’ISA sol.licitat en data 20 de març de 2007 i emès per el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge en data 23 d’abril de 2007, i les conclusions dels informes 
emesos per l’Àgencia Catalana de l’Aigua, els Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i de la Direcció General de Carreteres.  
 
En relació a la proximitat del riu Brugent, que delimita pràcticament una part important 
del sector, en la proposta d’ordenació s’ha tingut en compte el nou estudi 
d’inundabilitat que s’incorpora, redactat per l’empresa ABM, serveis d’enginyeria i 
consulting SL.  
 
Com a conseqüència de totes aquestes consideracions, es defineix la zona industrial 
ajustada a l’àmbit resultant entre la zona de domini públic de la carretera C-63 existent 
i una franja d’entre 20,00 i 85,00 metres d’amplada delimitada a partir de la línia de 
Sistema Hídric definida en l’estudi d’inundabilitat. En aquesta zona de Sistema Hídric 
caldrà fer un tractament de recuperació ambiental, amb l’eliminació de la mota existent 
per tal de garantir el funcionament hidràulic en avinguda previst. 
 
L’àmbit d’implantació de la zona industrial, respectant la proposta de zonificació del 
Sistema Hídric, queda definida en les cotes mínimes d’urbanització de manera que se 
situïn per sobre la cota inundable per episodis extraordinaris d’avinguda (500 anys de 
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període de retorn). La cota no inundable se situa entre 0,50 i 1,00 m per sobre la cota 
actual dels terrenys. 
 
Classificació del sòl: Sòl urbanitzable delimitat 
Ordenació del sòl: Zona general industrial, clau 15. Sistema viari, clau 2.1: sistema 
viari de cessió lliure i gratuïta del sòl que resulta inclòs en la zona de domini públic dels 
elements funcionals de la variant de la carretera C-63 definida d’acord amb l’estudi 
informatiu actualitzat EI-VG-02101-A1.  
Sistema hídric a la resta de l’àmbit de la Modificació puntual, entre el límit de la zona 
industrial i el riu Brugent en sòl no urbanitzable. 
 
 
2.3.2. Sistema viari. 
 
El nou sector de sòl urbanitzable es recolza en la variant a la carretera C-63, i el nus 
de comunicació que representa l’enllaç amb la nova variant prevista. El Pla Parcial 
definirà la xarxa viària interna i adequarà els accessos a les condicions del Servei de 
Carreteres de la Generalitat .  
 
Segons informe de la Direcció General  de Carreteres de data 10 de març de 2010 el 
document incorpora la prescripció d’ajustar l’àmbit del Pla de Llongafollia a la zona de 
domini públic de la carretera C-63 existent i de qualificar de sistema viari de cessió 
lliure i gratuïta el sòl que resulti inclòs en la zona de domini públic dels elements 
funcionals de la variant de la carretera C-63 definida d’acord amb l’estudi informatiu 
actualitzat EI-VG-02101-A1.  
 
Així mateix, segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i 
l’Institut Català del Sòl, la modificació preveu al Pla de Llongafolliaun carril per a 
bicicletes (via del carrilet) en la cota del terreny actual, dins de sistema hídric, però fora 
de la zona inundable per 10 anys del període de retorn, amb la solució tècnica que 
garanteixi la protecció a l’efecte de les possibles avingudes de l’aigua. Aquest traçat 
figura amb caràcter orientatiu en el present document. 
 
 
2.3.3. Sistema d’equipaments i espais verds 
 
En relació a l’àmbit inicial del sector industrial de “la Plana” es manté la previsió d’un 
espai de cessió per equipaments públics i espais lliures recollint els termes del conveni 
entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl. Es concentren aquests espais de cessió en 
la zona de vegetació més densa a preservar. 
 
L’ús a què es destini la zona de sistema local de reserva d’equipaments (clau 4.5) així 
com les infraestructures necessàries per a aquest seran desenvolupades mitjançant un 
projecte específic que incorporarà un estudi d’impacte ambiental i integració 
paisatgística així com un programa de vigilància ambiental igualment específic, 
adequant-se a les tipologies morfològiques pròpies del sòl no urbanitzable. 
 
 
2.3.4. Xarxes de serveis 
 
Els projectes d'urbanització que es redactin desenvolupant aquest pla parcial hauran 
d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent. La proximitat amb el nucli urbà ha de 
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permetre una major racionalització de les xarxes de serveis respecte a la disposició inicial 
del sòl urbanitzable prevista en el Pla General.  
 
Segons informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 12 de març de 2010, a l’apartat de 
conclusions del referit informe, el planejament derivat tindrà en compte que el sistema de 
drenatge d’aigües pluvials del nou àmbit incorporarà els elements per a la retenció de 
residus o productes contaminants, especialment restes de carburants i olis, que pugui 
arrossegar l’aigua d’escorrentiu superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una 
capacitat suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector. 
 
S’haurà de justificar documentalment (amb la conformitat expressa de les entitats 
titulars i/o gestores dels serveis urbanístics corresponents) sobre la suficiència dels 
recursos d’aigua actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal per a 
atendre les demandes del sector, així com la descripció i justificació de les actuacions 
fora de l’àmbit del sector, les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins del programa 
d’urbanització, relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes d’abastament i 
clavegueram de titularitat municipal que siguin necessàries per a mantenir les 
condicions tècniques de servei en les dues xarxes reglamentàriament exigibles.  
 
El document farà referència a la fórmula i les garanties financeres per a l’execució 
d’aquestes obres complementàries de les d’urbanització sigui directament pel promotor 
o d’acord amb els convenis que es puguin formalitzar entre aquest, les entitats titulars 
de les infraestructures respectives i l’ajuntament.  
 
El promotor de les obres d’urbanització haurà d’acreditar a favor de l’Agència Catalana 
de l’Aigua l’import de la part proporcional  de les obres de construcció, ampliació i/o 
millora de l’EDAR i els col·lectors en alta del sistema de sanejament, en concordança 
amb les determinacions tècniques i financeres del PSARU 2005 i el que disposa l’art. 
42.f del Reglament de la llei d’Urbanisme, aprovat per decret 305/2006, de 18 de juliol, 
i la longitud dels col·lectors en alta que s’utilitzaran, que es concretarà i formalitzarà en 
un conveni entre ambdues parts, l’ajuntament i l’ens gestor del sistema, que 
s’incorporarà com a un document annex al Pla Parcial corresponent i la signatura del 
qual condicionarà l’aprovació d’aquest document de planejament. 
 
 
2.4. Justificació del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
2.4.1. Característiques del model urbanístic. 
 
La Llei 2/2002, modificada per la Llei 10/2004, estableix el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible en els següents termes: 
  
Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i 



  16 

la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 

 
3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb 

l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
 
La Modificació puntual en l’àmbit proposat s’emmarca dintre d’aquest principi, dotant-lo 
de la classificació urbanística més adient pels objectius de la proposta, amb una 
ocupació del sòl que evita la dispersió en el territori per donar resposta a les 
necessitats de creixement, conjuminat aquestes amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, i preservant la zona de la Plana, amb la  
recuperació d’una més marcada vocació rural. 
 
2.4.2. Millores ambientals. 
 
Els aspectes de la proposta que es considera suposen una millora ambiental 
consisteixen bàsicament en la desclassificació per ús industrial d’una zona de territori 
desconnectada del nucli urbà, i la seva ubicació més propera al mateix. La proposta 
considera així mateix que el tractament urbanístic de les zones amb més qualitat 
ambiental a protegir en aquests àmbits, com a cessió de sistemes en sòl urbanitzable, 
permet una major grau de tutela i gestió de les mateixes per l’administració.    
 
2.4.3. Mobilitat sostenible. 
 
La implantació de la zona industrial propera al nucli, a la carretera i a la variant de la 
mateixa i la incorporació d’un vial per bicicletes, suposen sens dubte una millora de la 
mobilitat sostenible envers  la dispersió que suposava l’activitat industrial allunyada de 
la població, i l’activitat privada de viver de plantes al costat del riu Brugent. 
 
2.5. Divisió poligonal. 
 
Donades les característiques, dimensió i caràcter de l’actuació, es preveu 
desenvolupar-la en un únic polígon d’actuació i en una sola etapa. Si circumstàncies 
posteriors aconsellen el desenvolupament en dues o més etapes, quedarà garantida a 
cada etapa, la connexió de totes les xarxes de serveis que corresponguin a cada etapa 
una vegada urbanitzats. 
 
2.6. Sistema d’actuació. 
 
L’article 115 de la Llei 2/2005 de 26 de juliol d’Urbanisme estableix que l’execució del 
planejament es podrà dur a terme per qualsevol dels següents sistemes d’actuació: 
reparcel·lació i expropiació.  El sistema de reparcel·lació inclou les modalitats 
següents: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i per sectors 
d’urbanització prioritària.  Determina que l’Administració competent, en ocasió de 
l’aprovació del planejament urbanístic, triarà el sistema d’actuació aplicable, segons 
les necessitats, mitjans econòmics, col·laboració de la iniciativa privada i altres 
circumstàncies. 
 
Segons el punt TERCER del conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i l’Institut Català del Sòl, el sistema pel qual es desenvoluparà l’únic polígon 
de que consta aquesta modificació del Pla General és el de cooperació. Així mateix 
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l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut Català del Sòl acorden que aquest 
segon dugui a terme la gestió urbanística del futur Pla parcial per la qual cosa s’acorda 
que l’Institut Català del Sòl sigui l’Administració Actuant i l’encarregada de la gestió i la 
redacció dels corresponents Projectes de reparcel·lació i d’urbanització d’acord amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut Català del Sòl acorden que el 10% 
d’aprofitament urbanístic resultant de l’actuació del futur sector sigui compartit per 
ambdues administracions, de tal forma que l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
rebrà el 5% d’aprofitament urbanístic fent-se càrrec dels costos d’urbanització 
corresponents a aquest 5% o bé, pagant-los amb part de les parcel·les que 
corresponguin a l’esmentat 5% que s’adjudiqui a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i, per tant, sense haver de fer efectiu cap quantitat econòmica. 
 
2.7. Pautes procedimentals. 
 
D’acord amb l’article 94 de la Llei 1/2005, les modificacions de qualsevol element del 
Pla se subjecten a les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. Així 
doncs, la tramitació és la mateixa que per aprovar-los. 
 
1. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública. 
2. Aprovació provisional 
3. Aprovació definitiva. 
 
En data 22 de novembre de 2.007 el document de Modificació puntual va ser aprovat 
inicialment pel Plé de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols havent transcorregut el 
període d’exposició pública. 
 
 
 
 
3. QUADRE DE DADES 
 
3.1. Quadre de característiques del sector i justificació cessions mínimes. 
 
Superfície total sector: 82.496,08 m2 
 
RESERVES SÒL PÚBLIC Superfície sòl %(mínim) % (modificació) 

    

Espais lliures públics 13.535,68 10% 16,41% 

Equipaments públics 11.150,00 5% 13,52% 
Sistema viari (elements 
funcionals de la variant de la 
carretera C-63) 

13.366,29  16,20% 

Viari (zona industrial) El mínim necessari per funcionalitat 

 

ZONES APROFITAMENT PRIVAT    

Zona industrial (15) (inclosa 
vialitat interna necessària) 44.444,11 m2  53,87% 
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Càlcul cessions mínimes d’acord a l’Article 65.3. de la Llei 1/2005 de 26 de juliol 
d’urbanisme: 
 
- Espais lliures  

 
10% superfície de l’àmbit x 82.496,08 m2: 8.249,61 m2 

 
- Equipaments  

 
5% superfície de l’àmbit x 82.496,08  m2: 4.124,80 m2 
 
 
 

3.2. Quadre resum de l’edificabilitat. 
 
Edificabilitat bruta del sector: 0,45 m2st/m2sòl x 70.280,50  m2 sòl: 31.626,22 m2 
 
 

PPU-A Superfície sòl
m2 

Edificab. bruta 
del sector 

m2/m2 
Sostre 

m2 

 82.496,08 0,45 37.123,24 
 
 
 
3.3. Quadre comparatiu paràmetres sector originari i modificat 
 
QUADRE COMPARATIU 
PARÀMETRES SECTOR 

PPU-A                  
P.O.U.M 2003 

PPU-A                   
MODIFICACIÓ PUNTUAL 

          
  Superfície m2 % Superfície m2 % 
          
TOTAL SUPERFÍCIE 64.561,00   82.496,08   
          

Sistema viari propi sector 13.558,00 21,00
Mínim necessari per 

funcionalitat   
Sistema viari elements 
funcionals variant C-63     13.366,29 16,20
Espais lliures 7.747,00 12,00 13.535,68 16,41
Equipaments públics 10.975,00 17,00 11.150,00 13,52
          

TOTAL CESSIONS  32.280,00 50,00

38.051,97  
(sense comptar 
vialitat interior) 46,13

          

APROFITAMENT PRIVAT  
 32.280,00 50% 

44.444,11 
(inclosa vialitat 

interior) 53,87 
Edificabilitat bruta(m2/m2) 0,45   0,45   
Sostre total sector  m2 29.052,45   37.123,24   
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ANNEXOS INFORMES ADMINISTRACIONS 
 
 
1. Informe Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (10 març 2008) 
 
2. Informe Agència Catalana de l’Aigua (11 juliol 2008) 
 
3. Informe Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(14 octubre 2009) 
 
4. Informe Agència Catalana de l’Aigua (16 febrer 2010) 
 
5. Informe Direcció General de Carreteres (10 març 2010) 
 
6. Informe Agència Catalana de l’Aigua (12 març 2010) 
 
7. Informe Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(30 març 2010) 
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4. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
Art. 1 - Àmbit territorial i vigència 
Art. 2 - Desenvolupament  
Art. 3 – Preceptivitat d’informe de la Junta de Protecció (segons l’article 29.2 de la Llei 
12/1985, d’espais naturals, i l’article 12.2 del Pla especial de la zona volcànica) 

TÍTOL II. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

CAP. I - DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL URBANITZABLE 
Art. 4 - Definició, tipus, delimitació, sistemes generals i cessions gratuïtes. 

CAP. II - REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
Art. 5 - Disposicions generals. 

CAP. III - DETERMINACIONS DEL SECTOR PPU-A 
Art. 6 - Definició 
Art. 7 - Àmbit 
Art. 8 - Objectius 
Art. 9 - Condicions d’ordenació 
Art. 10 – Consideracions tècniques que s’hauran de tenir en compte en la redacció del 
pla parcial urbanístic que desenvolupi el sector segons informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua de 12 de març de 2010. 
Art. 11 – Criteris ambientals que s’hauran de tenir en compte en la redacció del pla 
parcial urbanístic que desenvolupi el sector 
Art. 12 – Superfícies i percentatges 
Art. 13 - Índex d’edificabilitat bruta 
Art. 14 - Càrregues d’urbanització 

TÍTOL III. REGULACIÓ DELS SISTEMES 
Art. 15 - Definició i regulació general, tipus, identificació, delimitació, titularitat i 
afectació dels sòl, desenvolupament del Pla respecte als sistemes generals i gestió i 
execució dels sistemes. 
Art. 16 - Sistema d’espais lliures. Disposicions generals. 
Art. 17 – Parc fluvial. (Clau 1.1) 
Art. 18 – Llera fluvial. (Clau 1.5) 
Art. 19 – Sistema Hídric. (Clau 1.7) 
Art. 20 – Sistema d’equipaments. Disposicions generals (Clau 4) 
 

TÍTOL IV - REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

CAP. I - DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL NO URBANITZABLE 
Art. 21 - Definició, Funcions bàsiques. Objectius de la regulació. Delimitació i regulació. 
Àrees incloses en el P.E.I.N. Nucli de població. Sistemes urbanístics. 

CAP. II - CONDICIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I DE PAISATGE 
Art. 22 - Regulació dels elements bàsics del territori. 

CAP. III - REGULACIÓ DELS USOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
Art. 23 -  Regulació general dels usos 
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CAP. IV – CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
Art. 24 - Aspectes generals. 
Art. 25 - Condicions generals de les instal·lacions agropecuàries. 
Art. 26 - Condicions generals de les altres instal·lacions i edificacions. 

CAP. V – ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
Art. 27 - Zonificació. 
 
ZONES DE SÒL RÚSTIC 
Art. 28 – Definició 
Art. 29 – Categories 
 
ZONA AGRÍCOLA DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA (Clau 20) 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

 
Art. 1 - Àmbit territorial i vigència 
 
L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ordenances és el del sector originari de sòl 
urbanitzable  industrial delimitat  PPU-A a l’àmbit de La Plana i el de la nova zona 
ubicació del mateix al Pla de Llongafollia, així com una amplia zona de protecció del riu 
Brugent confrontada amb aquest, amb una definició conceptualment equivalent a 
Sistema Hídric des de la llera fins al límit del sector, segons queda recollit a tots els 
plànols que l’integren i que s’acompanyen. 
 
La vigència és indefinida i començarà l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació 
definitiva i obligarà tothom als efectes establerts a la legislació vigent. 
 
 
Art. 2 - Desenvolupament  
 
Per al desenvolupament del sector de sòl urbanitzable delimitat es redactaran el 
corresponent pla parcial, projecte de reparcel·lació i d'urbanització.  
 
 
Art. 3 – Preceptivitat d’informe de la Junta de Protecció (segons l’article 29.2 de 
la Llei 12/1985, d’espais naturals, i l’article 12.2 del Pla especial de la zona 
volcànica) 
 
Tal com estableix l’Informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de 30 març de 2010, serà d’aplicació normativa al present 
document de Modificació puntual, l’article 29.2 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, i 
l’article 12.2 del Pla especial de la zona volcànica pel que fa a la preceptivitat de 
l’informe de la Junta de Protecció sobre qualsevol classe de treballs, obres, 
aprofitaments i plans que hagin de tenir lloc fora de l’espai protegit i puguin afectar-lo. 
En aquest sentit es considera que els següents documents hauran de ser objecte de 
l’informe de la Junta de protecció: 
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a) El pla parcial que desenvolupi el sector i el corresponent projecte d’urbanització. 
b) Les actuacions de retirada de la mota i recuperació del sistema hídric. Atès que 
aquest espai està inclòs dins la plana d’inundació del riu Brugent, tal i com demostra 
l’estudi d’inundabilitat, hauria de mantenir el seu caràcter natural, sense que s´hi 
puguin construir instal·lacions permanents o qualsevol tipus d’equipament associat. 
Només haurien de poder ser admeses actuacions de restauració o de millora ecològica 
de tot l’entorn. 
c) Qualsevol projecte específic que, eventualment, atorgui un ús concret a les zones 
de reserva d’equipaments situades al paratge de la Plana. 
d) Els projectes que es derivin del trasllat i la implantació de l’activitat de viver al sector 
de la Plana. 
e) Les intervencions que es poguessin plantejar en els espais qualificats com a “Parc 
fluvial” i “Llera fluvial”. 
 
 
 
TÍTOL II. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 
 

CAP. I - DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL URBANITZABLE 
 
Art. 4 - Definició, tipus, delimitació, sistemes generals i cessions gratuïtes. 
 
Són d’aplicació els articles 265 a 269 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 

 

CAP. II - REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
 
Art. 5 - Disposicions generals. 
 
Són d’aplicació els articles 270 a 275 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 

 

CAP. III – DETERMINACIONS DEL SECTOR INDUSTRIAL  PPU-A “PLA DE 
LLONGAFOLLIA” 
 
Art. 6 - Definició 
 
Es tracta d’un àmbit discontinu, amb la seva part principal situada al nord-oest del nucli 
urbà de Sant Feliu de Pallerols, al costat sud de la carretera C-63 i al nord i est del riu 
Brugent, en el meandre que formen aquest i la carretera. Una part del sector, 
destinada a sòl de cessió es situa al l’extrem sud-est del municipi de Sant Feliu de 
Pallerols, al costat sud de la carretera C-63 i proper al municipi de Les Planes 
d’Hostoles. 
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Art. 7 - Àmbit 
 
1. Comprèn els terrenys situats a l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols, al 
costat sud de la carretera C-63 i al nord i est del riu Brugent, en el meandre que 
formen aquest i la carretera, i els terrenys situats a l’extrem sud-est de Sant Feliu de 
Pallerols, al costat sud de la carretera C-63. 
 
2. La superfície total aproximada d’aquest sector és de 82.496,08 m2. 
 
Âmbit Llongafollia: 57.810,40 m2 
 
Àmbit La Plana: 24.685,68 m2 
 
Art. 8 – Objectius 
 
El desenvolupament d’aquest sector tindrà els següents objectius: 
 

1. Desenvolupar una zona industrial que permeti l’establiment de noves indústries 
a la Vall d’Hostoles, així com la reubicació de les existents i les que necessiten 
ampliar les seves instal·lacions. 

2. Reduir al màxim possible l’impacte ambiental que comporta la implantació d’un 
polígon industrial en una zona que era rústica. 

3. Oferir al mercat sòl industrial.  
4. Delimitar un àrea de protecció entre la zona industrial i el riu Brugent. 
5. Obtenir una gran àrea destinada a equipament i espais públics, situada al sud 

de la carretera C-63 en l’àmbit del sector industrial originari de “la Plana” 
6. Garantir l’accessibilitat des de la variant de la carretera C-63 amb les 

adequades condicions de seguretat. 
 
 
 
Art. 9 - Condicions d’ordenació 
 
El Pla Parcial definirà la xarxa viària interna i adequarà els accessos a les condicions 
del Servei de Carreteres de la Generalitat. Localitzarà una zona d’equipaments i 
espais lliures al costat sud de la C-63 en l’àmbit del sector industrial originari de “la 
Plana”. Definirà els paràmetres urbanístics de les parcel.les resultants de l’actuació, 
establint una ordenació constructiva de les edificacions que permeti la integració 
d’aquestes amb el paisatge.  
 
En relació a la zona d’equipaments públics en l’àmbit del sector industrial originari de 
“la Plana”, l’ús a què es destini així com les infraestructures necessàries per a aquest 
seran desenvolupades mitjançant un projecte específic que incorporarà un estudi 
d’impacte ambiental i integració paisatgística així com un programa de vigilància 
ambiental igualment específic, adequant-se als usos i a les tipologies morfològiques 
pròpies del sòl no urbanitzable. Aquest estudi ha de ser informat preceptivament per 
l’òrgan competent en matèria de paisatge. 
 
El règim d’usos globals del sector és:  

- Industrial (ús dominant) 
- Terciari (ús compatible) 
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Segons estableix l’informe de la Direcció General  de Carreteres de data 10 de març 
de 2010, no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 
residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les 
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament, Decret 
136/1999, de 18 de maig. Així mateix, el planejament derivat i el projecte 
d’urbanització hauran d’incloure 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. En el cas de produir-se enlluernament sobre les carreteres, el promotor 
haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. El planejament 
derivat i el projecte d’urbanització que desenvolupin l’àmbit hauran d’obtenir l’informe 
vinculant del Servei de Carreteres de Girona. 
 
Art. 10 – Consideracions tècniques que s’hauran de tenir en compte en la 
redacció del pla parcial urbanístic que desenvolupi el sector segons informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de 12 de març de 2010. 
 
Segons estableix l’apartat de conclusions del referit informe, el planejament derivat 
tindrà en compte que el sistema de drenatge d’aigües pluvials del nou àmbit 
incorporarà els elements per a la retenció de residus o productes contaminants, 
especialment restes de carburants i olis, que pugui arrossegar l’aigua d’escorrentiu 
superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient per absorbir 
la pluja de neteja dels vials del sector. 
 
S’haurà de justificar documentalment (amb la conformitat expressa de les entitats 
titulars i/o gestores dels serveis urbanístics corresponents) sobre la suficiència dels 
recursos d’aigua actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal per a 
atendre les demandes del sector, així com la descripció i justificació de les actuacions 
fora de l’àmbit del sector, les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins del programa 
d’urbanització, relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes d’abastament i 
clavegueram de titularitat municipal que siguin necessàries per a mantenir les 
condicions tècniques de servei en les dues xarxes reglamentàriament exigibles.  
 
El document farà referència a la fórmula i les garanties financeres per a l’execució 
d’aquestes obres complementàries de les d’urbanització sigui directament pel promotor 
o d’acord amb els convenis que es puguin formalitzar entre aquest, les entitats titulars 
de les infraestructures respectives i l’ajuntament.  
 
El promotor de les obres d’urbanització haurà d’acreditar a favor de l’Agència Catalana 
de l’Aigua l’import de la part proporcional  de les obres de construcció, ampliació i/o 
millora de l’EDAR i els col·lectors en alta del sistema de sanejament, en concordança 
amb les determinacions tècniques i financeres del PSARU 2005 i el que disposa l’art. 
42.f del Reglament de la llei d’Urbanisme, aprovat per decret 305/2006, de 18 de juliol, 
i la longitud dels col·lectors en alta que s’utilitzaran, que es concretarà i formalitzarà en 
un conveni entre ambdues parts, l’ajuntament i l’ens gestor del sistema, que 
s’incorporarà com a un document annex al Pla Parcial corresponent i la signatura del 
qual condicionarà l’aprovació d’aquest document de planejament. 
 
El Pla parcial es remetrà per a informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Art. 11 – Criteris ambientals que s’hauran de tenir en compte en la redacció del 
pla parcial urbanístic que desenvolupi el sector 
 
 
Segons estableix l’Informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de 30 març de 2010, la redacció del pla Parcial que desenvolupi el 
sector PPU-A haurà de tenir en compte els criteris ambientals següents: 
 
1. Regulació detallada de tots aquells aspectes relacionats amb la integració 
paisatgística del sector. En aquest sentit, com a criteris orientadors: 
 

- És necessari mantenir les alçades màximes tan reduïdes com sigui possible en 
benefici del manteniment de la proporcionalitat de l’edificació i una major 
integració paisatgística. 

- Cal predeterminar clarament la distribució i l’emplaçament dels volums en 
funció de la coherència amb els elements definitoris del paisatge de la zona. 

- Cal regular els aspectes relacionats amb la tipologia d’edificació, materials, 
textures i colors de paraments exteriors i teulades així com la integració 
d’elements destinats a la producció d’energia a partir de fonts renovables. 

- Per a una correcta integració global és indispensable que el pla parcial 
determini l’obligatorietat de tractament exterior unitari de tots els volums del 
sector. 

- És important que la compartimentació d’espais lliures exteriors de les parcel·les 
amb tanques, murets, etc. sigui la mínima possible si és que no és possible 
prescindir-ne totalment. 

- El tractament i especialment l’ús dels espais exteriors de parcel·la són factors 
que incideixen decisivament en la integració paisatgística de manera que 
aquests aspectes han de quedar detalladament regulats en la normativa. 

- Les edificacions i altres elements relacionats amb les xarxes de serveis del 
sector, tal com podria ser el cas de les estacions transformadores, hauran de 
ser assumides a l’interior del sector i no s’ha de plantejar la seva externalització 
al sòl no urbanitzable. 

 
2. Continguts relacionats amb la integració ambiental del nou sector industrial: 

 
- Determinació específica de les indústries que s’hi poden instal·lar d’acord amb 
la tipologia de les activitats econòmiques locals i els requeriments ambientals 
del territori. 
 
- Determinació de les infraestructures i els equipaments necessaris per a una 
correcta gestió ambiental i la previsió d’una xarxa de vigilància dels recursos 
naturals afectats. En aquest sentit cal indicar especialment que: 
 

• El sector ha de disposar d’una bassa o cambra de retenció/decantació 
abans del punt de sortida al medi de les aigües provinents de la xarxa 
d’aigües pluvials.  El Pla parcial haurà de preveure’n l’obligatorietat i 
especificar, almenys de forma indicativa, la ubicació i les 
característiques bàsiques tant a la documentació escrita com a la 
documentació gràfica. 

• El sector haurà de disposar de dos piezòmetres de control de les aigües 
subterrànies, un a la zona d’entrada de flux subterrani a l’àmbit del 
sector i altre a la sortida. Un dels piezòmetres haurà d’estar equipat 
amb d’una sonda de mesura en continu del nivell piezomètric i ambdós 



  26 

piezòmetres han ser aptes per a la presa de mostres per a control de 
qualitat de l’aqüífer. El contingut de les analítiques i la periodicitat de 
control hauran de quedar fixats en el programa de vigilància ambiental 
del sector.  
L’emplaçament concret d’aquest sondeigs es realitzarà de comú acord 
amb els serveis tècnics del Par Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa d’acord amb les dades de que es disposa de les 
característiques de l’aqüífer potencialment afectat i hauran de permetre 
un control tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu destinat als fluxos 
d’entrada i sortida de les aigües subterrànies. En cas que algun pou 
proper complís els requeriments necessaris es podria utilitzar en 
substitució d’algun dels piezòmetres requerits. 

• El sector haurà de disposar de dispositius de mesura que permetin 
conèixer el volum d’aigua residual generada en el sector. 

• El sector haurà de disposar de dispositius de mesura en capçalera que 
permetin conèixer el volum d’aigua consumida globalment en el sector. 

 
- Un programa de vigilància ambiental (PVA) tal com va ser establert al 

corresponent informe de la Junta de Protecció sobre el POUM. L’ objecte del 
PVA es establir els paràmetres ambientals que han de ser objecte de control i 
la programació de la periodicitat de la seva mesura i control. 

 
El Pla parcial ha de preveure els mecanismes d’atribució de responsabilitats 
per tal d’assegurar l’execució i finançament del PVA tant en les diverses fases 
de desenvolupament del sector com en la fase d’explotació. Així mateix també 
ha de quedar clarament establert el responsable d’assumir-ne el cost en cada 
moment. 
 
Cal incloure en el PVA la determinació que aquest s’haurà d’iniciar des del 
mateix moment de l’inici de les obres d’urbanització i controlar, en aquesta 
fase, el desenvolupament de les obres pel que fa als moviments de terra, la 
integritat i el respecte dels elements naturals que no hagin de ser afectats per 
les obres, les restauracions, i la correcta execució de les previsions del mateix 
Pla parcial relacionades amb aspectes ambientals (xarxes de clavegueram, 
depuradora, enllumenat, etc.) Posteriorment el PVA té continuïtat durant 
l’explotació del sector d’acord amb les operacions de seguiment previstes en el 
document. 
 
- El desenvolupament detallat de les solucions per integrar paisatgísticament 
les zones perimetrals del sector. 
 
Aquest apartat haurà d’incloure informació específica del tractament vegetal 
que és previst aplicar en el sistema hídric així com una descripció exhaustiva 
de les espècies vegetals (arbres, arbusts i espècies herbàcies) que es proposa 
utilitzar. No s’admetrà l’ús d’espècies vegetals al·lòctones o les que, tot i ser 
autòctones, no reuneixin una mínima garantia genètica (caldrà acreditar el 
certificat de procedència). En tot cas, els Serveis Tècnics del parc Natural 
revisaran la proposta i podran determinar els canvis que creguin oportuns. El 
mateix criteri és vàlid per les actuacions en zona “Parc fluvial” i “Llera fluvial” i 
ha de quedar també regulat en la normativa per al tractament dels espais lliures 
privats. 
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- Ordenances específiques de protecció del medi on, d’acord amb la normativa 
vigent en cada matèria, es regulin els aspectes relacionats amb la protecció del 
medi hídric, protecció de l’ambient atmosfèric (emissions a l’atmosfera, 
contaminació lluminosa, sorolls i vibracions), residus i protecció del paisatge. 

 
 
 
Per altra banda, i segons estableix l’informe de sostenibilitat ambiental de la present 
modificació puntual, el Pla Parcial haurà de tenir en compte les següents 
determinacions: 

- Suavització del pendent dels talussos de protecció front al risc d'inundacions 
El pendent dels talussos serà 3/1 o inferior, de manera que  es puguin revegetar i 
integrar dins la franja d'espais lliures entorn del riu Brugent. 
En cap cas el desenvolupament d'aquests talussos començarà a menys de 25 m del 
riu Brugent. 

- Mesures preventives dels impactes associats a la retirada de les motes 
 Durant la fase d’execució, i abans d’iniciar els moviments de terres, caldrà 

delimitar acuradament amb cinta de senyalització l’àmbit afectat pels treballs, i 
donar instruccions precises als operaris per evitar la circulació amb maquinària 
per la llera, els abocaments de terra o altres materials a la llera, o l’afectació del 
perfil de la mateixa o de la vegetació que estabilitza els marges. 

 No se situaran aparcaments de maquinària ni zones per a l’emmagatzematge 
de materials prop de la llera. 

 En cas que, per la raó que sigui, es prevegi l’afectació a la llera, caldrà realitzar 
prospeccions prèvies per tal de comprovar la possible presència de poblacions 
de nàiade de l’espècie Unio aleroni (= Unio elongatulus, = Unio mancus), 
espècie protegida segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. En aquest sentit cal 
destacar que, aigües avall de l’àmbit d’estudi, al terme municipal d’Amer, se’n 
coneix una població en un canal lateral del Brugent. En cas que es localitzessin 
individus d’aquesta espècie, caldria elaborar estudis específics per tal de 
valorar el risc que se’n generin impactes. 

- Conservació de la verneda 
 L’actual verneda entorn el riu Brugent és un hàbitat considerat d’interès 

comunitari d’atenció prioritària (codi 91E0) segons la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
Per aquesta raó caldrà vetllar per que els canvis en les condicions hídriques 
derivades per l’alteració de l’orografia no condicionin la seva conservació. En 
aquest sentit, les variacions de calat (sobreelevació) i velocitat estimades en 
episodis T=500 anys, es valoren com a moderades en la major part de trams. 

 No obstant això, en cas que amb el pas del temps s’observi una modificació 
significativa de la posició de la llera del riu, degut a fenòmens de 
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sedimentació/erosió, caldrà afavorir la implantació de verneda a la primera 
línea d’aigua. 

 El planejament derivat haurà d’incorporar un projecte detallat de conservació de 
la verneda. 

- Restauració dels ambient de ribera 
Les actuals plantacions de plàtans i pollancres dins el sistema hídric seran substituïts 
per vegetació de ribera, amb espècies pròpies de segona línea, com ara freixe de fulla 
petita (Fraxinus angustifolia), avellaner (Corylus avellana), o om (Ulmus nigra). 
Els terrenys actualment ocupat pel viver seran objecte d’una actuació de restauració 
de la cobertura vegetal similar a la descrita anteriorment, que haurà d’anar precedida 
d’una restauració morfològica de les motes actuals i de l’eliminació d’altres eventuals 
elements que artificialitzen l’espai fluvial. 
El planejament derivat haurà d’incorporar un projecte detallat de restauració dels 
ambients de ribera. 

- Instal·lació de tanques a banda i banda del carril bici 
S'instal·laran tanques a banda i banda del carril bici per tal d'evitar intrusisme dels 
usuaris. Aquestes tanques acompliran els nivells d'integració paisatgística oportuns i 
seran permeables al pas de fauna. 

- Incorporació de criteris d'estalvi energètic 
Els edificis es dissenyaran d'acord amb els següents criteris d'estalvi energètic: 

 Es potenciarà la radiació natural i es minimitzaran les pèrdues de calor 
 Les obertures tindran dispositius de protecció solar per a evitar 

sobreescalfaments en èpoques de calor 
 Les instal·lacions elèctriques disposaran de mecanismes d'estalvi i eficiència 

energètica, com làmpades de baix consum i temporitzadors 
 Les activitats que s'implantin en el sector satisfaran, com a mínim, el 60% de 

les necessitats d'aigua calenta sanitària i climatització amb energies 
renovables" 

- Incorporació de criteris d'estalvi d'aigua 
 Els projectes d'activitat hauran de preveure mesures adients d’estalvi d’aigua i, 

si és el cas, de reutilització d’aigües residuals 
 Incorporació de criteris per a l'adequada gestió de residus Les activitats 

disposaran d'un espai a l'interior de la nau adequat per a l'emmagatzematge de 
les diferents fraccions de residus generats d'acord amb les quantitats 
previsiblement generades 

 Depuració d'aigües residuals Els projectes d'activitat hauran de preveure les 
mesures adients de depuració de les aigües residuals abans d'abocar a la 
xarxa de clavegueram o a llera d'acord amb els paràmetres establerts per la 
legislació vigent 
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- Minimitzar l'impacte sobre la fauna 
Les obres d’esbrossada s'efectuaran fora de l’època de reproducció de la fauna 
(febrer-juny) 

- Garantir la preservació d'eventuals elements d'interès arqueològic o 
paleontològic 
Abans de les obres d'urbanització caldrà realitzar una prospecció arqueològica i 
paleontològica 
 
 
 
 
Art. 12 – Superfícies i percentatges  
 
 
1.  Les superfícies  mínimes de sòl públic i màxim de sòl d’aprofitament privat d’aquest 
sector seran els següents: 

 
 
a) Reserves de sòl públic: 

 
Viari: el mínim necessari per la funcionalitat del sector.  
Segons informe de la Direcció General  de Carreteres de data 10 de març de 
2010 el document incorpora la prescripció d’ajustar l’àmbit del Pla de 
Llongafollia a la zona de domini públic de la carretera C-63 existent i de 
qualificar de sistema viari de cessió lliure i gratuïta el sòl que resulti inclòs en la 
zona de domini públic dels elements funcionals de la variant de la carretera C-
63 definida d’acord amb l’estudi informatiu actualitzat EI-VG-02101-A1: 
13.366,29 m2 (16,20%) 
 
Espais lliures i Equipament:  

 
Superfícies i càlcul cessions mínimes d’acord a l’Article 65.3. de la Llei 1/2005 de 26 
de juliol d’urbanisme: 
 
 
- Espais lliures: 13.535,68 m2 (16,41%) 
 

10% superfície de l’àmbit x 82.496,08 m2: 8.249,61 m2 
 

- Equipaments: 11.150,00 (13,52%) 
 

5% superfície de l’àmbit x 82.496,08  m2: 4.124,80 m2 
 
 
b) Sòl d’aprofitament privat (inclosa vialitat interna necessària: 44.444,11 m2 

(53,87%) 
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2.  Segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut 
Català del Sòl, s’acorda que el 10% d’aprofitament urbanístic resultant de l’actuació del 
futur sector sigui compartit per ambdues administracions, de tal forma que l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols rebrà el 5% d’aprofitament urbanístic fent-se càrrec dels 
costos d’urbanització corresponents a aquest 5% o bé, pagant-los amb part de les 
parcel·les que corresponguin a l’esmentat 5% que s’adjudiqui a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols i, per tant, sense haver de fer efectiu cap quantitat econòmica. 
 
3. Les característiques i localització dels espais de sòl públic respectaran les 
determinacions establertes en els plànols normatius. 
 
 
 
Art. 13 - Índex d’edificabilitat bruta 
 
L’índex d’edificabilitat bruta per a usos privats d’aquest sector serà de 0,45 m2 de 
sostre / m2 de sòl. 
 
 
 
Art. 14 - Càrregues d’urbanització 
 
El desenvolupament d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos 
d’urbanització: 
 

a) Els sistemes locals que fixi el Pla Parcial pel que fa a vialitat i espais lliures 
b) Els costos de construcció dels accessos des de la carretera C-63 
c) Els sistemes complementaris previstos en el Pla Parcial: viaris i espais lliures  
d) Segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut 

Català del Sòl, el planejament parcial preveurà així mateix l’execució d’un carril 
per a bicicletes d’acord amb la solució tècnica que garanteixi la protecció de 
l’efecte de les possibles avingudes de l’aigua. El traçat recollit al document 
present és de caràcter orientatiu. 

e) El tractament de recuperació ambiental de la zona de Sistema Hídric, entre el 
sector i la llera, amb l’existència d’una mota de protecció que es necessari 
eliminar per tal de garantir el funcionament hidràulic en avinguda previst amb 
les actuacions principals  de recuperació següents: 
 

o Eliminació de la mota existent i naturalització de la topografia 
o Neteja selectiva de vegetació al·lòctona 
o Plantació d’espècies arbustives i arbòries autòctones adaptades a 

l’entorn fluvial del riu Brugent. 
 

e)    El terreny de la zona a urbanitzar es reblirà fins a una cota mínima tal que la                            
inundabilitat per 500 anys sigui moderada. 
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PLA PARCIAL URBANÍSTIC      P.P.U. Nº A 
 

I. IDENTIFICACIÓ 
 
DENOMINACIÓ:  SECTOR INDUSTRIAL “PLA DE LLONGAFOLLIA” 
ÀMBIT:   CARRETERA C-63 
CLASSIFICACIÓ:  SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
LOCALITZACIÓ:  Plànol nº 5 i 5b (Sèrie 5)        ESCALA: 1/3000/2500 
 
 

II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
SUPERFÍCIES 
  SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR    82.496,08 

 
ESPAIS LLIURES        13.535,68 16,41% 
EQUIPAMENTS        11.150,00 13,52% 
SISTEMA VIARI (elements funcionals variant C-63)    13.366,29 16,20% 
ZONA INDUSTRIAL (Inclosa vialitat interna)     44.444,11 53,87% 

 
SOSTRES I DENSITATS 
  SOSTRE TOTAL SECTOR (m2 de sostre total)   37.123,24 
           EDIFICABILITAT BRUTA SECTOR (en relació a la totalitat del sector)              0,45 
             
            DENSITAT (habitatges/ha.)             0 
   NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES              0 
USOS GLOBALS 
 INDUSTRIAL (Ús dominant) 
 TERCIARI (Ús compatible) 
  
 

III. CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL PÚBLIC 
 
RESERVES DE  SÒL PÚBLIC       Aplicació mínims segons Llei d’Urbanisme             Determinacions sector  
 
Espais lliures          Mínim espais lliures 10%           8.249,61            16,41%      13.535,68            
        
Equipaments públics         Mínim equipament 5%               4.124,80             13,52%      11.150,00 
 
Sistema viari  (elements funcionals variant C-63)              16,20%       13.366,29 
 
Vialitat (del propi sector)                                                       Segons necessitats 
    

 
SÒL D’APROFITAMENT PRIVAT 
   SÒL PRIVAT màxim (inclòs vialitat interna)                44.444,11     53,87% 

 
IV. RELACIÓ DE ZONES 

 
ZONA INDUSTRIAL EN EL SECTOR A 
 

V. OBJECTIUS 
 
1. Desenvolupar, des del sector públic, una zona industrial que permeti l’establiment 

de noves indústries a la Vall d’Hostòles, així com la reubicació de les existents i les 
que necessiten ampliar les seves instal·lacions. 

2. Reduir al màxim el possible l’impacte ambiental que comporta la implantació d’un 
polígon industrial en una zona que era rústica. 

3. Oferir al mercat sòl industrial  
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4. Obtenir un àrea de protecció entre la zona industrial i el riu Brugent. 
5. Obtenir una gran àrea destinada a equipament i espais lliures públics, situada al 

sud de la carretera C-63, a l’àmbit originari del sector industrial de “La Plana”. 
6. Garantir l’accessibilitat des de la carretera C-63 amb les adequades condicions de 

seguretat. 
 
 

VI. CONDICIONS D’ORDENACIÓ 
 
1. El Pla Parcial definirà la xarxa viària interna i adequarà els accessos a les 

condicions del Servei de Carreteres de la Generalitat. Localitzarà la zona 
d’equipaments i espais lliures al costat sud de la C-63 en l’àmbit del sector 
industrial originari de “la Plana” i una altra franja de Sistema Hídric entre la zona 
industrial i el Riu Brugent en continuïtat amb el parc fluvial que travessa el sòl urbà 
municipal. 

2. El Pla parcial definirà els paràmetres urbanístics de les parcel·les industrials 
resultants, establint una ordenació constructiva de les edificacions que permeti la 
integració d’aquestes amb el paisatge. En l’execució del polígon es tindrà especial 
cura per a la implantació d’energies alternatives i renovables. 

3. En relació a la zona d’equipaments públics en l’àmbit del sector industrial originari 
de “la Plana”, l’ús a què es destini així com les infraestructures necessàries per a 
aquest seran desenvolupades mitjançant un projecte específic que incorporarà un 
estudi de detall d’impacte i d’integració paisatgística així com un programa de 
vigilància ambiental igualment específic, adequant-se als usos i a les tipologies 
morfològiques pròpies del sòl no urbanitzable. Aquest estudi ha de ser informat 
preceptivament per l’òrgan competent en matèria de paisatge. 

 
 

VII. DETERMINACIONS PER A LA GESTIÓ 
 
A.  EXECUCIÓ I CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ  
 
El desenvolupament d’aquest sector comportarà fer-se càrrec dels següents costos 
d’urbanització: 

a) Els sistemes locals que fixi el Pla Parcial pel que fa a vialitat i espais lliures 
b) Els costos de construcció dels accessos des de la carretera C-63 
c) Els sistemes complementaris previstos en el Pla Parcial: viaris i espais lliures  
d) Segons el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut 

Català del Sòl, el planejament parcial preveurà així mateix l’execució d’un carril 
per a bicicletes d’acord amb la solució tècnica que garanteixi la protecció de 
l’efecte de les possibles avingudes de l’aigua. El traçat recollit al document 
present és de caràcter orientatiu.  

e) El tractament de recuperació ambiental de la zona de Sistema Hídric, entre el 
sector i la llera, amb l’existència d’una mota de protecció que es necessari 
eliminar per tal de garantir el funcionament hidràulic en avinguda previst amb 
les actuacions principals  de recuperació següents: 
 

o Eliminació de la mota existent i naturalització de la topografia 
o Neteja selectiva de vegetació al·lòctona 
o Plantació d’espècies arbustives i arbòries autòctones adaptades a 

l’entorn fluvial del riu Brugent. 
e)    El terreny de la zona a urbanitzar es reblirà fins a una cota mínima tal que la                            
inundabilitat per 500 anys sigui moderada. 
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B. SISTEMA D’ACTUACIÓ 
 
- Segons conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut Català 
del Sòl, el sistema pel qual es desenvoluparà l’únic polígon de que consta aquesta 
modificació del Pla General és el de cooperació. Així mateix l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols i l’Institut Català del Sòl acorden que aquest segon dugui a terme la gestió 
urbanística del futur Pla parcial per la qual cosa s’acorda que l’Institut Català del Sòl 
sigui l’Administració Actuant i l’encarregada de la gestió i la redacció dels 
corresponents Projectes de reparcel·lació i d’urbanització d’acord amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols. L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i l’Institut Català del 
Sòl acorden que el 10% d’aprofitament urbanístic resultant de l’actuació del futur 
sector sigui compartit per ambdues administracions, de tal forma que l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols rebrà el 5% d’aprofitament urbanístic fent-se càrrec dels costos 
d’urbanització corresponents a aquest 5% o bé, pagant-los amb part de les parcel·les 
que corresponguin a l’esmentat 5% que s’adjudiqui a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i, per tant, sense haver de fer efectiu cap quantitat econòmica. 
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TÍTOL III. REGULACIÓ DELS SISTEMES 
 
Art. 15 - Definició i regulació general, tipus, identificació, delimitació, titularitat i 
afectació dels sòl, desenvolupament del Pla respecte als sistemes generals i 
gestió i execució dels sistemes. 
 
Són d’aplicació els articles 173 a 179 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
Art. 16 - Sistema d’espais lliures. Disposicions generals. 
 
Són d’aplicació els articles 180 i 181 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
Art. 17 – Parc fluvial. (Clau 1.1) 
 
Són d’aplicació els articles 182 a 186 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
Art. 18 – Llera fluvial. (Clau 1.5) 
 
Són d’aplicació els articles 201 a 205 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
Art. 19 – Sistema Hídric (Clau 1.7) 
 
La zona inclosa sota aquesta denominació resta exclosa de l’àmbit de sòl urbanitzable, 
amb la consideració de sòl no urbanitzable a tos els efectes i el règim específic 
d’utilització que li confereix el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. En aquesta zona de Sistema Hídric caldrà fer un 
tractament de recuperació ambiental, amb l’eliminació de la mota existent per tal de 
garantir el funcionament hidràulic en avinguda previst amb les actuacions principals  
de recuperació següents: 

 
- Eliminació de la mota existent i naturalització de la topografia 
- Neteja selectiva de vegetació al·lòctona 
-  Plantació d’espècies arbustives i arbòries autòctones adaptades a 

l’entorn fluvial del riu Brugent. 
 
No s’admetrà l’ús d’espècies vegetals al·lòctones o les que, tot i ser autòctones, no 
reuneixin una mínima garantia genètica (caldrà acreditar el certificat de procedència). 
En tot cas, els Serveis Tècnics del parc Natural revisaran la proposta i podran 
determinar els canvis que creguin oportuns.  
 
 
Art. 20 – Sistema d’equipaments (Clau 4) 
 
Són d’aplicació els articles 223 a 228 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
L’ús a què es destini el Sistema de Reserva d’Equipament (clau 4.5) del Sector 
Urbanitzable Industrial PPU-A, delimitat en l’àmbit del sector industrial originari de “La 
Plana”, així com les infraestructures necessàries pel mateix, seran desenvolupades 
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mitjançant un projecte específic que incorporarà un estudi d’impacte ambiental i 
integració paisatgística, així com un programa de vigilància ambiental igualment 
específic, adequant-se als usos i a les tipologies morfològiques pròpies del sòl no 
urbanitzable. Aquest estudi ha de ser informat preceptivament per l’òrgan competent 
en matèria de paisatge. 

 

TÍTOL IV - REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

CAP. I - DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Art. 21 - Definició, Funcions bàsiques. Objectius de la regulació. Delimitació i 
regulació. Àrees incloses en el P.E.I.N. Nucli de població. Sistemes urbanístics. 
 
Són d’aplicació els articles 295 a 301 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 

CAP. II - CONDICIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I DE PAISATGE 
 
Art. 22 - Regulació dels elements bàsics del territori. 
 
Són d’aplicació els articles 302 a 309 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 

CAP. III - REGULACIÓ DELS USOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Art. 23 -  Regulació general dels usos 
 
És d’aplicació els articles 316 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 

CAP. IV – CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Art. 24 - Aspectes generals. 
 
Són d’aplicació els articles 317 i 318 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
Art. 25 - Condicions generals de les instal·lacions agropecuàries. 
 
Són d’aplicació els articles 319 a 325 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
 
 
Art. 26 - Condicions generals de les altres instal·lacions i edificacions. 
 
Són d’aplicació els articles 326 a 330 de la Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Feliu de Pallerols. Text refós. 
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CAP. V – ZONES EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Art. 27 - Zonificació.  
 
Les zones i subzones del sòl no urbanitzable que fixa el POUM són les següents: 
 
ESPAIS DE PROTECCIO ESPECIAL 

ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL: ESPAI AGRÍCOLA (CLAU 17) 
ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL: ESPAI FORESTAL (CLAU 18) 
ZONA DE PROTECCIÓ SINGULAR (CLAU 19) 

 
ESPAIS DE SÒL RÚSTIC 

ZONA AGRÍCOLA DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA (CLAU 20) 
ZONA AGRÍCOLA (CLAU 21) 

 
ZONES DE SÒL RÚSTIC 
 
Art. 28 – Definició 
 
Segons estableix l’article 347 del POUM: “constitueixen aquelles àrees de sòl no 
urbanitzable que actuen de “coixi” entre el Parc Natural de la Zona Volcànica i els 
diferents sectors de sòl urbà i urbanitzable del municipi. 
La seva funció és bàsicament de protecció paisatgística i de transició entre els usos 
pròpiament urbans i les característiques de l’espai protegit”. 
 
 
Art. 29 – Categories. 
En la categoria de sòl rústic de les seves característiques i situació, el POUM de Sant 
Feliu de Pallerols defineix les dues zones següents: 
 Zona Agrícola de Protecció Paisatgística (clau 20) 
 Zona Agrícola (Clau 21) 
 
 
ZONA AGRÍCOLA DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA (Clau 20) 
 
Es mantenen en aquesta zona amb caràcter general els articles 349 a 351 de la 
Normativa Urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal afegint la regulació 
específica de zona de la Plana, zona objecte de desclassificació. 
 
Art. 349 - Definició.  
 
En aquesta categoria s’inclouen les àrees en contacte més directe amb l’espai protegit, 
es tracta d’espais humanitzats, en els quals s’hi desenvolupen activitats agrícoles. 
La voluntat del POUM és de mantenir el caràcter d’aquests espais, tot establint 
mesures per evitar-ne la seva transformació o degradació. 
 
Art. 350 - Usos.  
 
En els terrenys inclosos en aquesta zona podran donar-se tots els usos admesos en 
aquestes Normes pel sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Pallerols, sense més 
limitacions que les establertes amb caràcter general. 
S’inclou en aquesta zona l’àmbit del primitiu sector urbanitzable industrial PPU-A “La 
Plana”, objecte de conveni urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
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Sant Feliu de Pallerols per la seva desclassificació per l’ús industrial, per una banda, i 
objecte de conveni amb els propietaris dels terrenys del Pla de Llongafollia, pel trasllat 
de l’activitat de viver de plantes ornamentals existent, ús que s’estableix com 
admissible en aquesta zona concreta de “La Plana”. 
 
Art. 351 - Edificació.  
 
1. Les condicions de les edificacions a emplaçar en l’espai rústic de la Zona agrícola 
de protecció paisatgística (clau 20) són les indicades amb caràcter general en les 
normes de sòl no urbanitzable. 
2. L’emplaçament de les edificacions es regirà amb caràcter general en aquesta zona 
pels criteris de l’art 337, pel que fa a la zona intermèdia, de manera que es situaran 
sempre en aquella franja que limita els conreus de la massa forestal i que, 
generalment, es troba configurada per marges, feixes, petits espais plans, caps 
irregulars dels camps o bosc degradat. 
 
Art. 352 – Condicions especials per a les edificacions del Veïnat de la Fàbrega.  
Edificació 
 
Per a les edificacions existents en el veïnat de la Fàbrega, s’admetran les obres de 
reforma, consolidació, reparació, rehabilitació i, si escau, d’ampliació, d’acord amb les 
limitacions fixades en aquestes normes pel que fa a les condicions de superfície i 
volums màxims. 
 
Art. 352 bis – Condicions especials per a les edificacions de la zona de la Plana. 
 
En aquesta zona corresponent al primitiu sector urbanitzable industrial PPU-A “La 
Plana”, objecte de conveni urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols per la seva desclassificació per l’ús industrial per una banda, i 
amb els propietaris dels terrenys del Pla de Llongafollia pel trasllat de l’activitat de viver 
de plantes ornamentals, ús que s’estableix com admissible, no serà d’aplicació la 
limitació de volum màxim edificable de 400 m3 establerta en els condicions generals 
de les instal·lacions agropecuàries i s’admetrà l’edificació d’un cobert vinculat a 
l’activitat en funció de les necessitats de la mateixa, que serà desenvolupat mitjançant 
un projecte específic que incorporarà un estudi de detall d’impacte i d’integració 
paisatgística, adequant-se a les tipologies morfològiques pròpies del sòl no 
urbanitzable amb criteris d’integració i de protecció paisatgística. Les condicions 
generals de l’edificació d’aquesta zona seran les següents:  
 
- L’edificació seguirà l’estratègia d’integració en el paisatge d’harmonització, la qual 
pretén que les noves edificacions s’integrin en el paisatge com a components positius, 
o com a mínim neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge. 
 
- Implantació 
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 
paisatgística, s’avaluaran diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà la més 
adient amb relació al paisatge. 
 
- Perfil territorial 
Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà la 
localització d’activitats sobre els punts prominents, el careners i les cotes més altes del 
territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil 
natural perceptible del paisatge. 
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- Proporció 
Les 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. 
 
- Pendent 
En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent.  Quan 
siguin 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.  Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions 
s’esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples articulats evitant la 
creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants 
diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 
 
- Parcel·la 
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix que aquesta 
ocupi la mínima part possible de la parcel·la, i que la resta mantingui el caràcter 
d’espai rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i 
que s’admeten les actuacions necessàries per donar un correcte tractament als límits 
de la implantació. 
 
- Distàncies 
Les edificacions se separaran com a mínim 100 m de les lleres dels rius, rieres i 
barrancs.  Així mateix, se separaran dels marges de les infraestructures lineals de 
comunicació, un mínim de 50 m de les vies locals, 100 m de les generals i 150 m de 
les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada.  La distància de 
separació a vies fèrries serà de 100 m.  Aquestes distàncies que es consideren com 
els mínims desitjables es podran disminuir justificadament en aquells casos 
d’edificacions agràries o d’interès públic de necessària ubicació en una parcel·la, en 
què la configuració del territori les faci inabastables. 
 
− Façanes i cobertes 
Serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les 
edificacions sigui quina sigui la seva finalitat i com a materials d’acabament només 
s’utilitzaran aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del 
paisatge i no introdueixin contrastos estranys que desvaloritzin la seva imatge 
dominant. 
 
- Vegetació 
Es recomana la utilització de vegetació, i en concret d’arbrat, amb espècies i 
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació. 
 
- La construcció de tanques en els espais oberts ha de limitar-se a aquells casos en 
què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc.  Es recomana, 
quan sigui funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per 
l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Amb les excepcions 
assenyalades, no s’admetran tanques d’obra, llevat dels murs de pedra seca d’alçada 
no superior a 90 cm. Les tanques podran ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència en tota la seva alçada. Les tanques transparents podran 
complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat 
que es desitgi. Tindran un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud. Els 
materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per tal que 
s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc. 
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- Sempre que no sigui incompatible  amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, 
aquestes permetran el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 
 
- Les tanques d’obra existents i les que preveu l’apartat següent, es tractaran amb 
superposicions de vegetació viu  per tal de millorar la seva integració en el paisatge. 
 
- Només s’admetran tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on 
per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no 
existeixin altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 
 
- Segons estableix de manera preceptiva l’article 68.8.d del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’edificació haurà de 
subjectar-se: “al procediment de l’article 48 de la Llei d’urbanisme i 57 d’aquest 
Reglament si supera algun dels llindars següents: ocupació en planta de 500 metres 
quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 metres.” 
 
- Aquelles edificacions que per motius funcionals inevitables hagin de situar-se en una 
ubicació en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir algunes de les 
condicions establertes, utilitzarà els mitjans adequats, en especial l’arbrat i les barreres 
visuals vegetals, per a assolir un grau d’integració acceptable en el paisatge. 
 
 
 
  Abril 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
F. Aizpun de la Escosura 
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5. PLÀNOLS 
 
 
Plànols d’informació 
 
Planejament vigent (segons numeració P.O.U.M.): 
 
SÈRIE 1: 1.2.  Estructura General i Orgànica del Territori (Àmbit sud) (1/20.000) 
SÈRIE 2: 2.2. Classificació del sòl (Àmbit sud) (1/20.000) 
SÈRIE 4: 4.2. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl no urbanitzable (Àmbit sud) 
(1/10.000) 
SÈRIE 5: 5. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl urbanitzable (Conjunt) (1/5.000) 
 
I01. Topogràfic del nou àmbit del sector PPU-A (Pla de Llongafollia) (1/2.500) 
I02. Ortofotoplà i propietats del nou àmbit del sector PPU-A (Pla de Llongafollia) 
(1/2.500) 
 
 
 
Plànols d’ordenació (segons numeració P.O.U.M.) 
 
SÈRIE 1: 1.2.  Estructura General i Orgànica del Territori (Àmbit sud) (1/10.000) 
SÈRIE 2: 2.2. Classificació del sòl (Àmbit sud) (1/10.000) 
SÈRIE 4: 4.2. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl no urbanitzable (Àmbit sud) 
(1/10.000) 
SÈRIE 5: 5. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl urbanitzable (Conjunt) (1/3.000) 
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Plànols d’informació 
 
Planejament vigent (segons numeració P.O.U.M.): 
 
SÈRIE 1: 1.2.  Estructura General i Orgànica del Territori (Àmbit sud) (1/10.000, 
reducció 1/20.000) 
SÈRIE 2: 2.2. Classificació del sòl (Àmbit sud) (1/10.000, reducció 1/20.000) 
SÈRIE 4: 4.2. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl no urbanitzable (Àmbit sud) 
(1/10.000, reducció 1/20.000) 
SÈRIE 5: 5. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl urbanitzable (Conjunt) (1/5.000, 
reducció 1/10.000) 
 
I01. Topogràfic del nou àmbit del sector PPU-A (Pla de Llongafollia) (1/2.500) 
I02. Ortofotoplà i propietats del nou àmbit del sector PPU-A (Pla de Llongafollia) 
(1/2.500) 
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Plànols d’ordenació (segons numeració P.O.U.M.) 
 
SÈRIE 1: 1.2.  Estructura General i Orgànica del Territori (Àmbit sud) (1/10.000, 
reducció 1/20.000) 
SÈRIE 2: 2.2. Classificació del sòl (Àmbit sud) (1/10.000, reducció 1/20.000) 
SÈRIE 4: 4.2. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl no urbanitzable (Àmbit sud) 
(1/10.000, reducció 1/20.000) 
SÈRIE 5: 5. Qualificació urbanística: Ordenació del sòl urbanitzable (1/23.000, 
reducció 1/6.000) 
SÈRIE 5: 5b. Qualificació urbanística: Ordenació detallada del sòl urbanitzable 
(1/2.500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




