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1.Justificació del document

Sentit i abast de les Normes
La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, estableix que els municipis que no compten amb cap figura de planejament general en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i els que compten amb delimitacions de sòl urbà sense
normes urbanístiques tenen l’obligació de formular un pla d’ordenació urbanística municipal, aquesta
obligació ja estava continguda a la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de març.
El pla d’ordenació urbanística municipal és un document que determina el model de creixement del
municipi i identifica els llocs més adients per al seu desenvolupament, concreta els usos del sòl,
protegeix el sòl no urbanitzable i fa les reserves d’equipaments i infraestructures necessàries per al futur.
Totes aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com són els Plans
territorials parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels àmbits de planificació de Catalunya.
No obstant això, en data de maig de 2008, del total dels 946 municipis catalans, en quedaven 170 sense
planejament urbanístic general. Al desembre de 2009 en restaven 156, al març encara en quedaven 143 i
actualment, després de l’entrada en vigor el 19 d’abril 2010 de les Normes de planejament urbanístic
per als àmbits de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent, Comarques Centrals, l’Empordà i la Garrotxa, actualment
encara en queden 39.
Durant aquest temps alguns d’aquests municipis sense planejament van començar les fases d’elaboració
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, però el procés d’elaboració i de tramitació del pla és laboriós i,
per tant, durant un termini força dilatat en el temps aquests municipis no comptaran encara amb una
regulació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable que ordeni l’ús del sòl i l’edificació de manera específica,
ajustada a la legislació urbanística vigent i adequada a les peculiaritats del municipi.
Aquesta situació suposa una mancança assenyalada des de diversos punts de vista:
-

Des del punt de vista legal, els municipis concernits no disposen de planejament adaptat a la
normativa urbanística vigent.

-

Des del punt de vista de la seguretat jurídica, priva als ciutadans d’un instrument essencial
per a exercir els seus drets i deures com a propietaris i com a veïns.

-

Des del punt de vista territorial representa un greu impediment per a la superació dels dèficits
urbanístics, la dotació d’equipaments i la preservació de l’entorn, atès el paper clau de les
determinacions del planejament urbanístic en la satisfacció de les necessitats de la població i
en la consecució d’uns nivells de qualitat de vida.

L’aprovació dels plans territorials parcials que està duent a terme el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (DPTOP) posa de relleu encara més la necessitat què tots els municipis catalans tinguin
al menys unes normes de planejament. Aquests plans territorials parcials contenen previsions sobre el
desenvolupament urbà de tots els municipis i dels seus respectius àmbits, la qual cosa queda
compromesa si aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl urbà i què són espais oberts.
És per aquest motiu que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, en la sessió de 30 de maig de 2008, va
acordar informar favorablement la formulació de les Normes de planejament urbanístic per a aquells
municipis que no disposen de planejament i encarregar a la Direcció general d’Urbanisme la redacció
d’aquestes Normes.
Actualment estan aprovats definitivament tots els Plans Territorials Parcials de Catalunya: de l’Alt Pirineu
i Aran, Ponent, Comarques Centrals, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques gironines, així
com els Plans directors territorials de l’Empordà i la Garrotxa.
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PLANS TERRITORIALS
Aprov. Inicial

Aprov. Def. Govern

Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran

31/03/2006

25/07/2006

Pla territorial parcial de Ponent

10/10/2006

24/07/2007

Pla territorial parcial de Comarques Centrals

31/07/2007

16/09/2008

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

14/07/2008

12/01/2010

Pla director territorial de l'Empordà

08/06/2006

03/10/2006

Pla director territorial de la Garrotxa

29/06/2007

16/09/2008

Pla director territorial de l'Alt Penedès

22/06/2007

16/09/2008

Pla territorial metropolità de Barcelona

22/05/2009

20/04/2010

Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre

31/08/2009

27/07/2010

Pla territorial parcial Comarques Gironines

04/02/2010

14/09/2010

Publicació
07.09.2006
DOGC 4714
05.10.2007
DOGC 4982
22/10/2008
DOGC 5241
03/02/2010
DOGC 5559
20.10.2006
DOGC 4744
28/10/2008
DOGC 5245
22/10/2008
DOGC 5241
12/05/2010
DOGC 5627
19/08/2010
DOGC 5696

Per tal de solucionar aquesta situació, per acord d’1 de desembre de 2009, el Govern de la Generalitat
de Catalunya va donar llum verda a la tramitació immediata de les Normes de planejament per als
municipis inclosos en els àmbits dels plans de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent, Comarques Centrals,
l’Empordà i la Garrotxa. Posteriorment, en data 23 de març de 2010, el mateix Govern, va acordar la
tramitació immediata de les normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament del
Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, del Gironès, del Pla d’Estany i de la Selva.
La planificació territorial a Catalunya i els municipis sense planejament

Font:Elaboració DGU
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Aquestes Normes de planejament afecten a tots el municipis que no disposen de cap figura de
planejament urbanístic encara que molts d’ells estiguin tramitant el seu Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
En el procés d’elaboració d’aquestes Normes diversos municipis han deixat de formar part del document
en haver aprovat, mentre tant, definitivament el POUM.
Així doncs, el 30 de maig de 2008 hi havia 170 municipis sense planejament, dels quals 111 no
disposaven de cap figura de planejament general i 59 tenien només la delimitació del sòl urbà. L’1 de
desembre de 2009 en restaven 156, dels quals 102 sense cap figura de planejament i 54 amb delimitació
de sòl urbà. En data 9 d’abril del 2010 en quedaven 143, dels quals 92 no disposaven de cap mena de
planejament i 51 tenien delimitació de sòl urbà.
Finalment, en data 19 d’abril del 2010, es van aprovar les normes de planejament urbanístic dels
municipis de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Ponent, Comarques Centrals i Comarques de l’Empordà i de la
Garrotxa amb un total de 104 municipis. Per tant, en data 26 de juliol de 2010, resten 39 municipis, dels
quals 15 no tenen cap figura de planejament general i 24 disposen de delimitació de sòl urbà i es
corresponen als àmbits de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i les comarques Gironines del Ripollès,
Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès.
Distribució actual dels municipis sense planejament

Font: Elaboració DGU
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La distribució territorial d’aquests municipis es concentra bàsicament a l’oest de Catalunya, en concret a
l’àrea de l’Alt Pirineu i Aran (25 municipis), Ponent (48 municipis), Camp de Tarragona (22 municipis) i
Terres de l’Ebre (11 municipis), Comarques Gironines (12 municipis) i Comarques Centrals (25 municipis)
mentre que no resta cap municipi sense planejament en l’àrea de l’àmbit metropolità.
El territori que abasten aquests municipis és de 579.971ha, és a dir el 18,05%, quasi un 20% del territori
català. Tanmateix conformen una població de 52.181 habitants, el 0,71% d’un total de 7.364.078
habitants.
La majoria de municipis són de caire rural, és a dir, municipis amb població molt reduïda i amb una gran
superfície. Les condicions d’aquests municipis és molt diversa i heterogonia en funció de la seva situació
territorial, i les seves característiques morfològiques i de paisatge, dels models tradicionals d’ocupació del
territori, de les tradicions constructives locals, etc.
D’altra banda, la majoria dels municipis que formen part d’aquestes Normes no disposen de cap figura de
planejament urbanístic general (92 municipis, 64,3%). La resta de municipis (51 municipis, 35,6%), tenen
només una delimitació de sòl urbà generalment força antiga que, ateses les cartografies disponibles en el
moment de redacció del document, la delimitació no defineix amb precisió determinats aspectes com són
la situació dels espais públics (places, carrers, espais lliures,...), els privats, ni qualifica els sòls de
sistema (vials, torrents, esglésies, ajuntaments, escoles,...) dels que no ho són. Tampoc soluciona
problemes de gestió derivats de la proposició d’estudis de detall, plantejats per tal d’estructurar possibles
nous creixements, etc. De fet, als efectes que ens ocupen, es considera que les delimitacions de sòl urbà
no són una figura suficient ja que no s’adapta a la llei vigent d’urbanisme i que la manca de planejament
o les delimitacions de sòl urbà descrites anteriorment és equiparable als supòsits de pèrdua de vigència
del plans d’ordenació urbanística municipal.

Total de
Municipis a
Catalunya

Municipis sense planejament
Estat de planejament
Municipis

Nuclis

Població

Superfície

sense
planejament

Estat de redacció

DSU

POUM
(CTU)

POUM
(AI o AP)

POUM
(RED)

sense
redactor

Àmbit metropolità

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comarques Centrals

165

25

15%

40

4.409 hab

109.424 ha

20

5

4

6

15

-

Camp de Tarragona

131

22

17%

33

5.301 hab

36.010 ha

8

14

-

6

15

1

Terres de l'Ebre

52

11

21%

11

6.367 hab

41.151 ha

4

7

-

4

6

1

Comarques Gironines

208

12

6%

42

2.643 hab

28.975 ha

8

4

1

6

5

-

Ponent

149

48

32%

88

23.338 hab

155.912 ha

38

10

2

12

23

11

Alt Pirineu

77

25

32%

173

10.123 hab

208.499 ha

14

11

2

10

10

3

387

52.181 hab

579.971 ha

92

51

9

44

74

16

TOTAL

946

143

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants. Any 2008 Font: ICC. Superfície en ha. Any 2005
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ÀMBITS TERRITORIALS

Municipis amb planejament

TOTAL
MUNICIPIS

Nombre

Municipis sense planejament

Població (%)

Superfície (%)

Nombre

Població (%)

Superfície (%)

ÀMBIT METROPOLITÀ

164

164

100%

100,00%

100,00%

0

0%

0,00%

0,00%

COMARQUES CENTRALS

165

140

85%

99,12%

80,50%

25

15%

0,88%

19,50%

CAMP DE TARRAGONA

131

109

83%

99,12%

88,00%

22

17%

0,88%

12,00%

TERRES DE L'EBRE

52

41

79%

96,63%

87,56%

11

21%

3,37%

12,44%

COMARQUES GIRONINES

208

196

94%

99,63%

94,81%

12

6%

0,37%

5,19%

PONENT

149

101

68%

93,36%

72,09%

48

32%

6,64%

27,91%

ALT PIRINEU I ARAN

77

52

68%

86,73%

63,90%

25

32%

13,27%

36,10%

946

803

85%

99,29%

81,94%

143

15%

0,71%

18,06%

TOTAL

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants. Any 2008 Font: ICC. Superfície en ha. Any 2005.

*Dades generals corresponents a març del 2010

Així doncs, es considera que l’instrument idoni i que millor s’adequa per regular aquestes diferents
situacions són les normes de planejament urbanístic, regulades a l’article 62.1 del Text Refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
D’acord amb el previst a l’apartat 4 de l’article 62 esmentat, les normes de planejament urbanístic
municipal contenen les determinacions corresponents als plans d’ordenació urbanística municipal i es
componen dels documents necessaris per justificar les determinacions que incorporen i la funció per a la
qual es dicten. En el mateix apartat s’afegeix que les normes s’han de redactar amb el grau de precisió
adequat al pla que complementen o supleixen.
Així, aquestes normes permeten una major adaptació a les característiques i necessitats de cadascun
dels municipis. Permeten delimitar i qualificar el sòl urbà i sòl no urbanitzable, i contenir determinacions
amb un grau de precisió adequat per permetre la gestió del règim de sòl de cadascun dels municipis.
Les Normes tenen una vigència transitòria, la qual cosa permet a tots aquests municipis continuar amb
l’estudi i previsió de futurs creixements en el marc dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM)
en elaboració, documents apropiats per aquest objectiu i que aquestes normes no supleixen. Al respecte
cal dir que dels 143 municipis inclosos en aquestes normes de planejament urbanístic, aproximadament
el 90% estan en fase d’elaboració del pla d’ordenació urbanística municipal.
El contingut acotat d’aquestes normes i els objectius i criteris que presideixen la seva redacció
garanteixen la no interferència en la determinació del model de creixement que els ajuntaments han
d’establir amb les degudes garanties de participació ciutadana mitjançant la tramitació dels respectius
plans d’ordenació urbanística municipal.
Així doncs, vista i analitzada la situació dels diferents municipis afectats per aquestes normes i en tant
s’acaben de tramitar els corresponents plans d’ordenació urbanística municipal, tot plegat comporta que
sigui del tot necessari aprovar, el més aviat possible les normes de planejament urbanístic.
En aquest sentit, l’article 82.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme permet que, per raons d’urgència
apreciades pel Govern, un cop vist l’informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i havent escoltat
els ens locals afectats, el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques acordi l’entrada
en vigor de les normes prescindint dels tràmits que la llei preveu, en el que s’ha de fixar un termini
concret de vigència, dins el qual s’han de complir adequadament aquests tràmits.
Per les raons expressades, s’ha considerat que concorren raons d’urgència suficients per acordar
l’entrada en vigor de les normes de planejament urbanístic per a aquests municipis sense subjectar-se a
la tramitació ordinària. D’aquesta manera els municipis es podran regir, de manera immediata, per un
instrument de planejament general que ordeni el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, amb caràcter transitori, i
per un termini de 4 anys mentre no es finalitzi la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
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Àmbits territorials
En el decurs de la realització dels treballs preliminars necessaris per a la formulació d’aquestes Normes
es va constatar la dificultat d’establir un únic planejament per a tots els municipis que ara no en disposen,
donades les grans diferències existents entre ells, tant des d’un punt de vista de territori i de població,
morfologia dels nuclis i de les característiques socio-econòmiques dels mateixos.
Així doncs, l’elaboració d’aquestes normes es fa per àmbits, coincidint amb els següents àmbits
territorials:
-

Alt Pirineu i Aran

-

Ponent

-

Camp de Tarragona

-

Terres de l’Ebre

-

Comarques Centrals

-

Comarques Gironines

D’aquesta manera i tenint en compte la tramitació i l’aprovació definitiva dels plans territorials parcials i
dels plans directors territorials que inclouen aquests municipis, el conjunt de les Normes es divideix en
tres parts:
-

Una primera part que comprèn els municipis inclosos dins dels següents àmbits d’aplicació,
aprovats definitivament abans del gener de 2010 (104 municipis) :
Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran
Pla territorial de Ponent
Pla territorial de la Catalunya Central
Pla director territorial de l’Empordà
Pla director territorial de la Garrotxa

-

Una segona part que comprèn la resta de municipis sense planejament inclosos dins dels
següents àmbits d’aplicació (39 municipis) :
Pla territorial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en data 12 de gener del 2010.
Pla territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat definitivament en data 27 de juliol del 2010.
Pla territorial de les Terres de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en data 14
de setembre del 2010.

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
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ALT PIRINEU I ARAN

COMARQUES
GIRONINES

COMARQUES
CENTRALS
PONENT

ÀMBIT METROPOLITÀ

TERRES DE
L’EBRE

Font: Elaboració DGU.

CAMP DE TARRAGONA

1ª Part

Alt Pirineu i Aran, Ponent, Comarques Centrals i
Comarques Gironines
2ª Part
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques
Gironines.
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran
(amb planejament territorial aprovat definitivament)

Font: Elaboració DGU.

Comarca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Estat de planejament

Alt Urgell

Alàs i Cerc

7

396 hab

5.767 ha

Alt Urgell

Bassella

3

258 hab

7.025 ha

sense planejament

Alt Urgell

Cabó

3

99 hab

8.033 ha

sense planejament

Alt Urgell

Cav a

3

55 hab

4.219 ha

sense planejament

Alt Urgell

Coll de Nargó

4

628 hab

15.141 ha

sense planejament

Alt Urgell

Estamariu

1

115 hab

2.116 ha

Alt Urgell

Fígols i Alinyà

7

280 hab

10.180 ha

DSU

Alt Urgell

Oliana

1

1.949 hab

3.237 ha

DSU

Alt Urgell

Peramola

3

374 hab

5.617 ha

sense planejament

Alt Urgell

Pont de Bar, el

6

189 hab

4.262 ha

DSU

Alt Urgell

Ribera d'Urgellet

11

991 hab

10.696 ha

DSU

Alt Urgell

Valls d'Aguilar, les

13

305 hab

12.381 ha

sense planejament

Alt Urgell

Valls de Valira, les

15

861 hab

17.125 ha

DSU

Alt Urgell

Vansa i Fórnols, la

9

188 hab

10.608 ha

DSU

Pallars Jussà

Abella de la Conca

2

183 hab

7.827 ha

sense planejament

Pallars Jussà

Castell de Mur

7

177 hab

6.242 ha

sense planejament

Pallars Jussà

Gav et de la Conca

8

304 hab

9.090 ha

Pallars Jussà

Isona i Conca Dellà

9

1.151 hab

13.937 ha

Pallars Jussà

Sant Estev e de la Sarga

9

149 hab

9.287 ha

Pallars Jussà

Senterada

2

141 hab

3.445 ha

Pallars Sobirà

Baix Pallars

14

407 hab

12.941 ha

Pallars Sobirà

Esterri de Cardós

4

72 hab

1.655 ha

Pallars Sobirà

Farrera

6

115 hab

6.187 ha

Pallars Sobirà

Guingueta d'Àneu, la

12

376 hab

10.842 ha

DSU

Pallars Sobirà

Soriguera

14

360 hab

10.639 ha

DSU

173 nuclis

10.123 hab

208.499 ha

25 municipis

sense planejament

sense planejament

sense planejament
DSU
sense planejament
DSU
sense planejament
DSU
sense planejament

Font: Elaboració DGU.
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de Ponent
(amb planejament territorial aprovat definitivament)

Font: Elaboració DGU.

Comarca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Estat de planejament

Garrigues

Albagés, l'

1

476 hab

2.570 ha

sense planejament

Garrigues

Bellaguarda

1

344 hab

1.714 ha

sense planejament

Garrigues

Bovera

1

357 hab

3.112 ha

sense planejament

Garrigues

Cervià de les Garrigues

1

860 hab

3.420 ha

DSU

Garrigues

Cogul, el

1

211 hab

1.751 ha

sense planejament

Garrigues

Espluga Calba, l'

1

424 hab

2.153 ha

DSU

Garrigues

Granadella, la

1

758 hab

8.870 ha

sense planejament

Garrigues

Granyena de les Garrigues

1

161 hab

2.047 ha

sense planejament

Garrigues

Juncosa

1

508 hab

7.649 ha

sense planejament

Garrigues

Puiggròs

1

311 hab

990 ha

sense planejament

Garrigues

Soleràs, el

1

419 hab

1.223 ha

sense planejament

Garrigues

Torms, els

1

180 hab

1.375 ha

sense planejament

Noguera

Albesa

1

1.546 hab

3.761 ha

sense planejament

Noguera

Algerri

1

473 hab

5.432 ha

sense planejament

Noguera

Av ellanes i Santa Linya

4

470 hab

10.296 ha

sense planejament

Noguera

Bellmunt d'Urgell

1

215 hab

511 ha

sense planejament

Noguera

Castelló de Farfanya

1

584 hab

5.262 ha

sense planejament

Noguera

Cubells

2

397 hab

3.917 ha

sense planejament

Noguera

Penelles

2

551 hab

2.551 ha

DSU

Noguera

Torrelameu

1

651 hab

1.093 ha

sense planejament

Noguera

Vilanova de l'Aguda

5

227 hab

5.368 ha

sense planejament

Noguera

Vilanova de Meià

6

405 hab

10.524 ha

sense planejament

Pla d'Urgell

Poal, el

1

649 hab

888 ha

Segarra

Iv orra

1

138 hab

1.536 ha

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
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Comarca
25 Segarra
26 Segarra
27 Segarra
28 Segarra
29 Segrià
30 Segrià
31 Segrià
32 Segrià
33 Segrià
34 Segrià
35 Segrià
36 Segrià
37 Segrià
38 Segrià
39 Urgell
40 Urgell
41 Urgell
42 Urgell
43 Urgell
44 Urgell
45 Urgell
46 Urgell
47 Urgell
48 Urgell

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Montoliu de Segarra

5

188 hab

2.947 ha

sense planejament

Ribera d'Ondara

12

466 hab

5.447 ha

sense planejament

Sant Ramon

4

549 hab

1.853 ha

DSU

Tarroja de Segarra

1

180 hab

761 ha

sense planejament

Alcanó

1

244 hab

2.103 ha

sense planejament

Almatret

1

415 hab

5.683 ha

sense planejament

Aspa

1

262 hab

1.021 ha

sense planejament

Llardecans

1

545 hab

6.604 ha

sense planejament

Massalcoreig

2

614 hab

1.414 ha

sense planejament

Sarroca de Lleida

1

438 hab

4.218 ha

DSU

Seròs

1

1.876 hab

8.575 ha

sense planejament

Sudanell

1

863 hab

869 ha

sense planejament

Sunyer

1

296 hab

1.266 ha

sense planejament

Torrebesses

1

298 hab

2.745 ha

sense planejament

Belianes

1

584 hab

1.569 ha

DSU

Castellserà

1

1.123 hab

1.584 ha

DSU

Ciutadilla

1

226 hab

1.703 ha

sense planejament

Nalec

1

93 hab

925 ha

sense planejament

Omells de na Gaia, els

1

146 hab

1.348 ha

sense planejament

Ossó de Sió

4

227 hab

2.629 ha

sense planejament

Preixana

1

413 hab

2.152 ha

sense planejament

Sant Martí de Riucorb

4

697 hab

3.490 ha

DSU

Vallbona de les Monges

3

251 hab

3.414 ha

sense planejament

Verdú

1

1.029 hab

3.579 ha

DSU

88 nuclis

23.338 hab

155.912 ha

48 municipis

Estat de planejament

Font: Elaboració DGU
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de les Comarques Centrals
(amb planejament territorial aprovat definitivament)

Font: Elaboració DGU

Comarca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Estat de planejament

Anoia

Bellprat

1

91 hab

3.097 ha

sense planejament

Anoia

Calonge de Segarra

6

201 hab

3.715 ha

sense planejament

Anoia

Sant Martí Sesgueioles

1

376 hab

387 ha

Anoia

Argençola

5

230 hab

4.709 ha

sense planejament

Berguedà

Santa Maria de Merlès

0

156 hab

5.208 ha

sense planejament

Berguedà

Capolat

0

76 hab

3.413 ha

sense planejament

Berguedà

Espunyola, l'

1

269 hab

3.546 ha

sense planejament

Berguedà

Montclar

1

117 hab

2.189 ha

sense planejament

Berguedà

Quar, la

1

60 hab

3.825 ha

sense planejament

Berguedà

Sagàs

0

138 hab

4.460 ha

sense planejament

Berguedà

Viv er i Serrateix

1

193 hab

6.680 ha

sense planejament

Osona

Sant Agustí de Lluçanès

1

105 hab

1.322 ha

DSU

Osona

Sant Martí d'Albars

3

112 hab

1.473 ha

sense planejament

Osona

Sobremunt

1

102 hab

1.379 ha

DSU

Osona

Espinelv es

1

191 hab

1.743 ha

DSU

Osona

Santa Cecília de Voltregà

1

194 hab

863 ha

DSU

Solsonès

Castellar de la Ribera

0

159 hab

6.019 ha

sense planejament

Solsonès

Clariana de Cardener

2

147 hab

4.078 ha

sense planejament

Solsonès

Guix ers

3

140 hab

6.644 ha

sense planejament

Solsonès

Lladurs

0

212 hab

12.803 ha

sense planejament

Solsonès

Llobera

1

212 hab

3.923 ha

sense planejament

Solsonès

Molsosa, la

2

126 hab

2.689 ha

sense planejament

Solsonès

Odèn

4

290 hab

11.438 ha

sense planejament

Solsonès

Pinell de Solsonès

1

212 hab

9.111 ha

sense planejament

Solsonès

Riner

3

300 hab

4.710 ha

sense planejament

40 nuclis

4.409 hab

109.424 ha

25 municipis

DSU

Font: Elaboració DGU
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de les Comarques Gironines
(amb planejament territorial aprovat definitivament: PDT de l’Empordà i la Garrotxa)

Font: Elaboració DGU

Comarca
1
2
3
4
5
6

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Estat de planejament

Alt Empordà

Riumors

1

216 hab

654 ha

Alt Empordà

Rabós

2

194 hab

4.510 ha

sense planejament

Alt Empordà

Palau de Santa Eulàlia

2

105 hab

844 ha

sense planejament

Alt Empordà

Masarac

3

278 hab

1.255 ha

sense planejament

Baix Empordà

Parlavà

2

383 hab

618 ha

Garrotxa

Sales de Llierca

0

128 hab

3.582 ha

10 nuclis

1.304 hab

11.463 ha

6 municipis

DSU

DSU
sense planejament

Font: Elaboració DGU
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit del Camp de Tarragona

Font: Elaboració DGU

Comarca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Estat de planejament

Baix Camp

Riudecols

3

1.218 hab

1.946 ha

Baix Camp

Arbolí

1

111 hab

2.078 ha

DSU
sense planejament

Baix Camp

Febró, la

1

49 hab

1.608 ha

DSU

Baix Camp

Colldejou

1

186 hab

1.448 ha

DSU

Conca de Barberà

Savallà del Comtat

2

72 hab

1.480 ha

DSU

Conca de Barberà

Rocafort de Queralt

1

284 hab

847 ha

DSU

Conca de Barberà

Senan

1

59 hab

1.170 ha

DSU

Conca de Barberà

Vallclara

1

126 hab

1.363 ha

DSU

Conca de Barberà

Forès

1

49 hab

1.603 ha

DSU

Conca de Barberà

Passanant i Belltall (Passanant)

5

175 hab

2.735 ha

DSU

Priorat

Bisbal de Falset, la

1

241 hab

1.414 ha

sense planejament

Priorat

Bellmunt del Priorat

1

347 hab

886 ha

Priorat

Figuera, la

1

156 hab

1.869 ha

Priorat

Cabacés

1

342 hab

3.127 ha

sense planejament

Priorat

Guiamets, els

1

327 hab

1.214 ha

DSU

Priorat

Lloar, el

1

115 hab

664 ha

sense planejament

Priorat

Margalef

1

120 hab

3.466 ha

sense planejament

Priorat

Molar, el

1

293 hab

2.281 ha

DSU

Priorat

Pradell de la Teixeta

1

164 hab

2.183 ha

sense planejament

Priorat

Vilella Alta, la

1

112 hab

515 ha

sense planejament

Priorat

Vilella Baixa, la

1

205 hab

562 ha

DSU

Priorat

Masroig, el

1

550 hab

1.551 ha

DSU

29 nuclis

5.301 hab

36.010 ha

22 municipis

DSU
sense planejament

Font: Elaboració DGU
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de les Terres de l’Ebre

Font: Elaboració DGU

Comarca
1 Montsià
2 Montsià
3 Montsià
4 Ribera d'Ebre
5 Ribera d'Ebre
6 Ribera d'Ebre
7 Ribera d'Ebre
8 Terra Alta
9 Terra Alta
10 Terra Alta
11 Terra Alta

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Mas de Barberans

1

676 hab

7.880 ha

sense planejament

Galera, la

1

851 hab

2.747 ha

DSU

Freginals

1

449 hab

1.759 ha

DSU

Vinebre

1

496 hab

2.644 ha

DSU

Torre de l'Espanyol, la

1

673 hab

2.790 ha

DSU

Palma d'Ebre, la

1

416 hab

3.792 ha

sense planejament

Ginestar

1

1.098 hab

1.584 ha

DSU

Vilalba dels Arcs

1

723 hab

6.725 ha

DSU

Prat de Comte

1

194 hab

2.643 ha

sense planejament

Caseres

1

294 hab

4.290 ha

sense planejament

Arnes

1

497 hab

4.297 ha

DSU

11 nuclis

6.367 hab

41.151 ha

11 municipis

Estat de planejament

Font: Elaboració DGU
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Relació dels municipis sense planejament que integren l’àmbit de les Comarques Gironines

Font: Elaboració DGU

Comarca
1 Gironès
2 Gironès
3 Gironès
4 Pla de l'Estany
5 Selv a
6 Selv a

Municipi

Nuclis

Població

Superfície

Viladasens

3

207 hab

1.574 ha

DSU

Sant Martí Vell

1

242 hab

1.752 ha

sense planejament

Sant Andreu Salou

1

157 hab

596 ha

sense planejament

Sant Miquel de Campmajor

1

243 hab

3.322 ha

sense planejament

Susqueda (Sant Martí Sacalm)

1

125 hab

5.061 ha

sense planejament

Osor

2

361 hab

5.207 ha

DSU

9 nuclis

1.335 hab

17.512 ha

6 municipis

Estat de planejament

Font: Elaboració DGU
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Procés de tramitació
Amb la finalitat de dotar d’un planejament urbanístic bàsic a tota les parts del territori de Catalunya que
no disposen de planejament, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, en la sessió de 30 de maig de
2008, va acordar informar favorablement la formulació de normes de planejament urbanístic municipal
per aquells municipis que no disposen de planejament i encarregar a la Direcció General d’Urbanisme la
redacció d’aquestes normes, així com trametre l’esmentat acord als departaments de la Generalitat amb
competències sobre el territori i el medi ambient, a les diputacions i als organismes de l’Administració de
l’Estat que tenen competències en matèria d’infraestructures, per tal que, en el termini de tres mesos,
fessin les observacions i les aportacions que consideressin oportunes.
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya, en la sessió de 13 de març de 2009, va acordar informar
favorablement sobre la declaració de l’existència d’urgència a efectuar pel Govern de la Generalitat de
conformitat amb l’article 82.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol pels àmbits de l’Alt Pirineu, Ponent, Comarques Centrals i Comarques de l’Empordà i de la
Garrotxa, corresponent al conjunt de municipis sense planejament que formaven part de l’àmbit
d’aplicació dels plans territorials i directors territorials aprovats definitivament en aquell moment (104
municipis), Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament per aquests àmbits que
van entrar en vigor el 19 d’abril de 2010 per ordre del conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Més tard, el 17 de novembre de 2009, la mateixa Comissió va acordar novament informar favorablement
sobre la declaració de l’existència d’urgència de la resta de municipis que quedaven sense planejament,
tenint en compte el grau de redacció i estat de tramitació de la resta de planejaments territorials,
corresponents al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i Comarques Gironines (39 municipis).
La Direcció General d’Urbanisme, seguint el procés en curs va donar audiència, pel termini d’un mes, als
municipis afectats en relació amb la tramitació per urgència d’aquestes Normes i va valorar les
al·legacions presentades en aquest sentit.
La urgència per a l’entrada en vigor de les normes de planejament per als municipis que no disposen de
planejament general ve justificada per:
-

La inexistència de planejament general en aquests municipis.
La vigència dels plans territorials parcials que defineixen les grans estratègies i els
creixements dels nuclis de població.
La urgència per tal que en un termini breu disposin d’unes normes mínimes d’una delimitació
del sòl.
La voluntat de respectar al màxim l’autonomia municipal però alhora recolzar els petits
municipis.
La transitorietat de les pròpies normes de planejament que tenen vigència en tant no s’aprovi
el POUM.

Cal tenir en compte que en decurs dels esdeveniments, el 12 de gener de 2010 es va aprovar
definitivament el pla territorial parcial del Camp de Tarragona.
Així doncs, el 23 de març de 2010 el Govern va adoptar els acords pel que s’apreciava l’existència de
raons d’urgència per dictar, amb caràcter immediat i sense subjecció a la tramitació ordinària, unes
normes de planejament urbanístic per als municipis que no disposen de planejament urbanístic general i
que són compresos dins l’àmbit d’aplicació dels Plans territorials parcials del Camp de Tarragona per una
banda i de l’altre de les Terres de l’Ebre i de les Comarques Gironines, un cop fossin aprovats
definitivament el plans territorials parcials que els afectaven.
Seguint el procés, la Direcció General d’Urbanisme, mitjançant ofici del director general d’Urbanisme del
31 de març del 2010, va donar audiència als ajuntaments afectats pel període mínim d’un mes, fins al 31
de maig de 2010, pel que feia a la proposta del document per què poguessin formular les al·legacions i
consideracions que es creguessin oportunes per tal de ser valorades i incorporades, si s’escau, al
document.
D’acord amb l’article 82 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació definitiva d’aquestes normes
correspon al conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
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Esquema del procés de tramitació de les Normes de planejament urbanístic municipal per aquells municipis que no
disposen de planejament a Catalunya:

ACORD CUC DE 30/05/2008:
- INFORME FAVORABLE DE LA FORMULACIÓ DE LES NORMES
- ENCÀRREC DE LA REDACCIÓ DE LES NORMES A LA DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME.
- TRAMESA ALS DEPARTAMENTS, DIPUTACIONS I ORGANISMES (3 MESOS)

ACORD CUC DE 17/11/2009:
- INFORME SOBRE LA URGÈNCIA EN L’ENTRADA EN VIGOR INMEDIATA DE LES NORMES (art. 82.2 LLU)

AUDIÈNCIA ALS AJUNTAMENTS AFECTATS PEL QUE FA AL TRÀMIT (1 MES)

ACORD DEL GOVERN DE 23/03/2010 APRECIANT LA URGÈNCIA EN LA TRAMITACIÓ DE LES NORMES

AUDIÈNCIA ALS AJUNTAMENTS AFECTATS PEL QUE FA A LA PROPOSTA (1 MES)

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE PTOP D’ENTRADA EN VIGOR DE LES NORMES
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Objectius i criteris generals
Segons l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de 30 de maig de 2008, s’estableixen els
següents objectius per tal de que aquestes normes de planejament urbanístic que afecten els diferents
àmbits territorials continguin les determinacions necessàries amb el grau de precisió adequat al pla que
complementen o supleixen.
Els objectius principals que es tindran en compte en la redacció d’aquestes normes per als municipis
sense planejament són:
-

Garantir que tots els municipis de Catalunya tinguin planejament general.

-

Facilitar la gestió i el control urbanístic del territori mitjançant la classificació i qualificació del
sòl urbà i sòl no urbanitzable, sense estudiar futurs creixements propis del sòl urbanitzable.

-

Garantir un desenvolupament ordenat dels nuclis urbans, tot preservant-ne la imatge i la
seva integració paisatgística.

En la redacció de les normes se seguiran els criteris següents:
-

Establir una normativa i ordenances d’edificació bàsiques, així com la delimitació de polígons
d’actuació urbanística (PAU) i plans de millora urbana (PMU) en àrees en transformació en
sòl urbà, si s'escau.

-

Distingir en el sòl no urbanitzable aquell sòl protegit (que determina la legislació sectorial i
planejament territorial o urbanístic) i el sòl comú.

-

Reflectir en tot el territori la informació referent a la protecció del sòl d’aspectes
mediambientals i detectar les àrees de risc i reserves d’infraestructures.

-

Establir les reserves d’equipaments i espais lliures adients.
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Planejament de rang superior
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la Secretaria per a la Planificació
Territorial ha elaborat el Pla director Territorial de l’Empordà i el Pla director Territorial de la Garrotxa
aprovats definitivament pel govern de la Generalitat de Catalunya, respectivament, en data 3 d’octubre de
2006 i 16 de setembre de 2008. Així mateix, el 15 de novembre del 2006 es va aprovar definitivament el
Pla Director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns que no afecta a aquest
document ja que no inclou cap municipi que no disposa de planejament.
Recentment en data 14 de setembre de 2010 el govern de la Generalitat ha aprovat definitivament el Pla
territorial parcial de les Comarques Gironines.
D’altra banda s’ha aprovat els Plans directors urbanístics del sistema urbà de Girona (aprovat
definitivament el 27 de juliol de 2010) i el PDU del Pla de l’Estany (aprovat definitivament el 22 d’abril de
2010). En l’actualitat s’ha elaborat i s’està tramitant el Pla Director urbanístic del sistema urbà de
Figueres, amb aprovació inicial de 19 de setembre de 2008.

Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la Secretaria per a la Planificació
Territorial ha elaborat el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat
definitivament pel govern de la Generalitat de Catalunya en data 14 de setembre de 2010 que comprèn
les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i
la Selva.
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix les directrius i normes que han de
respectar les actuacions de desenvolupament territorial, en especial el planejament urbanístic general, la
creació de les infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni
territorial.
Així mateix, aquest Pla té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població
actual i futura. Per això el PTPCG estableix detalladament les pautes espacials per a un
desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions:
-

Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com a hipòtesis
de futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge
assequible.

-

Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels
recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.

-

Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori afavoreixin
una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de
Catalunya.

-

Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes condicions
raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.

-

Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de
Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen l’enunciat
següent:
1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum de sòl.

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
Direcció General d’Urbanisme - Departament de Política Territorial i Obres Públiques

COMARQUES GIRONINES

23

MEMÒRIA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes
d’assentaments.
Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.

Els objectius específics que adopta el Pla territorial per assolir els desitjats nivells d’utilització racional del
territori i del medi, de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible, formen un tot en la
mesura que integren estratègies d’equilibri i de desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics
territorials: espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat.
El contingut del Pla territorial, doncs, respon a l’objectiu d’aportar les referències espacials necessàries
per a un desenvolupament sostenible del territori i es centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de
la realitat territorial:
-

Sistema d’espais oberts. El Pla diferencia segons les seves característiques i la seva funció
territorial les diferents classes de sòl que han de quedar al marge dels processos
d’urbanització i establirà la normativa i els criteris de gestió de cadascuna.

-

Sistema d’assentaments urbans. El Pla assenyala les estratègies de desenvolupament per a
cada nucli o àrea urbana que són adequades per a les finalitats del pla.

-

Sistema d’infraestructures de mobilitat. El Pla fa propostes de nous traçats i de millores en la
xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària, en ambdós casos en coherència amb el
planejament sectorial d’aquestes matèries.

Els municipis sense planejament es concentren en les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la
Garrotxa, el Gironès i la Selva, essent el Ripollès l’única comarca que no conté cap municipi sense
planejament.
El Pla territorial, a partir de l’anàlisi de la lògica socioeconòmica i urbanística dels diferents assentaments
així com la seva posició territorial i relativa és capaç d’assignar a cadascun d’ells les estratègies més
idònies pel seus creixements futurs. A la vista del conjunt d’interrelacions que aquesta estructura
socioeconòmica de les Comarques Gironines posa de relleu, el Pla diferencia en el sistema
d’assentaments, vint-i-vuit àmbits, dels quals els que contenen municipis sense planejament són els
següents:
-

L’àmbit de l’Albera
L’àmbit de la badia de Roses nord
L’àmbit del Fluvià
L’àmbit de la Bisbal d’Empordà
L’àmbit de la Vall del Llierca
L’àmbit de Flaçà
L’àmbit de Cassà – Llagostera
L’àmbit del Pla de l’Estany
L’àmbit del sistema urbà d’Anglès
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Estructura dels assentaments urbans

Font: Pla Territorial Parcial de Comarques les Gironines
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L’àmbit de l’Albera, amb els municipis sense planejament de Masarac i Rabós.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit de la badia de Roses nord, amb el municipi sense planejament de Riumors.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit del Fluvià, amb el municipi sense planejament de Palau de Santa Eulàlia.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit de la Bisbal d’Empordà, amb el municipi sense planejament de Parlavà.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit de la Vall del Llierca, amb el municipi sense planejament de Sales de Llierca.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit de Flaçà, amb els municipis sense planejament de Sant Martí Vell i Viladasens.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit de Cassà, amb el municipi sense planejament de Sant Andreu Salou.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit del Pla de l’Estany, amb el municipi sense planejament de Sant Miquel de Campmajor.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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L’àmbit del sistema urbà d’Anglès amb els municipis sense planejament d’Osor i Susqueda.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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A partir de la caracterització de cada assentament i del reconeixement del paper territorial que juga, el
Pla estableix les pautes per a una evolució urbanística que respongui al criteris del Programa de
Planejament Territorial que sigui alhora coherent amb les aptituds i condicions de cada lloc del territori.
Les estratègies de desenvolupament que el Pla territorial parcial de les Comarques gironines proposa a
cada nucli o àrea urbana són les següents:
Creixement potenciat
El Pla assigna aquesta estratègia de creixement a aquelles àrees que haurien d’augmentar, o consolidar,
el seu rang com a nodes territorials. Es tracta de centres que exerceixen capitalitats clares, que han
assolit una significació urbana remarcable, que tenen un pes demogràfic rellevant dins l’àmbit, que
gaudeixen d’unes condicions excel·lents d’accessibilitat i connectivitat en el territori i que disposen de
prou sòl amb aptitud per a absorbir aquest creixement d’una manera sostenible i que, per tant, poden
adoptar un paper significatiu en l’estructuració de la xarxa de ciutats catalanes i en el reequilibri
poblacional del conjunt de Catalunya.
Creixement mitjà o moderat
El Pla assigna aquesta estratègies en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que,
sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves condicions de sòl i de
connectivitat, poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes.
Creixement de reequilibri
El Pla assigna aquesta estratègia en aquelles àrees i nuclis de poca extensió, on el creixement ha
d’adequar-se a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques pròpies del municipi i a la consecució d’un
millor equilibri de la piràmide d’edats.
Canvi d’ús i reforma interior
El Pla assigna aquesta estratègia per a fomentar la mixticitat d’usos de les àrees urbanes, afavorir
l’equilibri entre habitatges i llocs de treball i alhora mantenir i reforçar el paper que han assolit com a
polaritats urbanes algunes àrees que tenen poques possibilitats físiques d’expandir-se.
Millora urbana i compleció
El Pla assigna aquesta estratègia en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per
a estructurar extensions urbanes, no disposen de gaire sòl apte per a la urbanització o tenen un baix
nivell d’accessibilitat per raons de posició territorial.
Manteniment del caràcter rural dispers
El Pla assigna aquesta estratègia a aquelles entitats formades per agrupacions d’edificacions rurals i
estableix que caldrà que es mantingui la configuració de l’assentament, el seu caràcter estrictament rural
i el règim de sòl no urbanitzable.

El planejament territorial, pel seu propi contingut, no pot arribar al grau de precisió exigible en
l’establiment de directrius, determinacions i mesures per aplicar en l’àmbit d’una comarca en concret, per
la qual cosa es fa necessari formular diferents Plans directors, ja que és la figura de planejament
adequada als problemes que cal resoldre.
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Pla director Territorial de l’Empordà
El Pla director Territorial de l’Empordà abasta les comarques de l’Alt i Baix Empordà. Els municipis sense
planejament que queden integrats dins d’aquest Pla són Riumors, Rabós, Palau de Santa Eulàlia,
Masarac i Parlavà.

Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Els factors clau de l’evolució social i econòmica de l’Empordà que aquest Pla té en compte són els
següents:
-

Una base econòmica territorial diversificada, tot i que el sector turístic, dinàmic i amb estratègies
per oferir noves ofertes, genera una dependència molt forta. Els sectors de serveis i la
construcció, directament lligats al turisme tenen un gran pes específic. El sector primari manté
una aportació significativa al PIB, però decreixent pel que fa l’ocupació. El sector industrial,
diversificat, representa també una aportació significativa al PIB.

-

Una pressió urbanística sobre el territori molt forta, generada pel model residencial– immobiliari,
cap al què ha anat evolucionant el turisme, i que es centra en la construcció de segona
residència en llocs d’excel·lència paisatgística.

-

Una bona situació geogràfica que propicia les millores en l’accessibilitat global del territori, i
aquest és un factor que ha d’augmentar la seva influència en l’evolució econòmica i demogràfica
dels propers anys. Al costat d’això, la xarxa intracomarcal i les condicions de mobilitat de les
àrees més poblades resten pendents de modernització i adequació.

-

L’existència d’un patrimoni natural i cultural extens i de gran qualitat. Hi ha voluntat social de
preservar-lo com a factor identitari i de considerar-lo com un actiu econòmic.

-

Uns forts desequilibris demogràfics. La dinàmica de creixement durant el darrer decenni ha estat
superior a la mitjana de Catalunya, però la distribució sobre el territori és molt desigual. L’índex
d’envelliment, lleugerament superior al global català, posa de relleu l’existència de molts
municipis fortament envellits.
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Els objectius específics que adopta el Pla director territorial de l’Empordà per assolir els desitjats nivells
d’utilització racional del territori i del medi, de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible,
formen un tot coherent en la mesura que integren estratègies d’equilibri i de desenvolupament per cada
un dels sistemes bàsics territorials: espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat:
-

Reforçament de la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà.

-

Protecció del paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic.

-

Limitació de la segona residència de nova planta.

-

Foment de les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques
relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària.

-

La racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi.

Estràtegies per als assentaments de l’Empordà

Font: Pla Director Territorial de l’Empordà
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Pla director Territorial de la Garrotxa
El Pla director Territorial de la Garrotxa comprèn la totalitat de la comarca de la Garrotxa i pel que fa als
municipis sense planejament només afecta a Sales de Llierca.
El Pla es fixa com a principal objectiu reorientar l’actual model urbanístic cap a una ordenació territorial
basada en:
-

La singularitat del territori.
La necessitat de reforçar la vertebració urbana.
El manteniment de l’alta diversificació d’activitats econòmiques que en el mateix es produeixen.
La no descapitalització dels sòls i els seus valors naturals.
La necessitat de limitar el processos de creixement en extensió i orientar la pressió urbanística
sobre el territori.
La protecció dels espais oberts de major interès.
La protecció del paisatge, com a patrimoni natural i cultural de la nostra societat.
La racionalització de la xarxa d’infrastructures viàries.

El Pla Territorial de la Garrotxa, així mateix, persegueix els següents objectius generals :
En relació al sistema d’espais oberts, el planejament territorial proposa:
- Protegir els espais naturals més singulars de la Garrotxa.
- Garantir la connectivitat ecològica entre els diferents Espais d’Interès Natural.
- Definir la xarxa de connector ecològics de la comarca.
- Protegir els sòls d’especial valor agrícola.
- Protegir el paisatge com a valor patrimonial i identitari.
En relació al sistema d’assentaments es proposa:
- Reforçar la vertebració urbana dels municipis de la comarca.
- Perseguir un model de desenvolupament sostenible.
- Evitar la consolidació dels continus urbans sobre els principals eixos viaris.
- Procurar la planificació supramunicipal en els nous espais de creixement.
- Fomentar l’alta diversificació de l’activitat econòmica i del turisme.

Font: Pla Director Territorial de la Garrotxa
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En relació al sistema d’infraestructures es proposa:
- Completar la xarxa d’infraestructures de mobilitat de forma que garanteixen l’accessibilitat
exterior del territori.
- Millorar la integració del sistema urbà de la comarca de La Garrotxa amb la xarxa bàsica de
mobilitat.
- Concretar el traçat i les principals característiques de les infraestructures de mobilitat viària i
ferroviària per tal d’afrontar aquesta necessitat dins el marc general que estableix el model
territorial definit i la protecció del paisatge.
Pel que fa al municipi de Sales de Llierca, el Pla estableix, dins de cada una de les quatre Unitats de
Referència establertes i per a cada un dels municipis que la formen, les estratègies de desenvolupament
urbanístic, indicant les que corresponen als diferents nuclis principals i als diferents veïnats existents,
pels que es proposen diferents estratègies en funció de les seves particulars característiques.
Sales de Llierca forma part de la unitat de l’àmbit de la Vall de Llierca (UR-4) i proposa una estratègia per
aquest municipi de manteniment del caràcter rural que recull entitats existents formades per agrupacions
d’edificacions rurals que mantenen una clara separació entre elles i estableix que caldrà que es
mantingui la configuració dispersa de l’assentament i s’eviti una compactació contradictòria amb el seu
caràcter estrictament rural.

Font: Pla Director Territorial de la Garrotxa
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Evolució del planejament general i estat actual

Per tal de comprendre la situació actual dels diferents municipis que integren aquest document de
Normes i les raons per les quals actualment aquests municipis no disposen de planejament, s’ha realitzat
un anàlisis de l’evolució del planejament general i estat actual per àmbits territorials que ens aporta
certes conclusions en aquest sentit.
La Llei del Sòl i Ordenació Urbana de 1956 elevava el planejament a element fonamental. Es limitava
profundament l’ús edificatori, intentant regular l'ús del sòl conforme a la funció social de la propietat.
Configurava les facultats dominicals sobre els terrenys segons la seva classificació urbanística,
constituint un estatut jurídic del sòl, de forma tal que aquestes limitacions i deures que implica definien el
contingut normal de la propietat segons la seva naturalesa i, per tant, no donaven lloc a indemnització.
S’introduïa la classificació urbanística del sòl els límits físics del qual entre uns i uns altres vindrien
determinats pels Plans Generals d'Ordenació Municipal:
− Sòl urbà: aquell que està situat en zones consolidades per l'edificació.
− Sòl de reserva urbana: susceptible d'urbanització mitjançant els corresponents plans parcials.
− Sòl rústic: la resta del territori municipal, assignant-li un aprofitament directe
Durant aquest període, 29 dels 208 municipis (13,9%) que composen les Comarques Gironines van
aprovar el seu planejament a través de Plans generals d’ordenació municipal, mentre que un 85% dels
municipis restaven sense cap figura de planejament. Els municipis amb PGO es distribuïen per les
comarques del Baix Empordà i la Selva majoritàriament, seguits del Gironès, el Pla de l’Estany i l’Alt
Empordà, mentre que a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa no es trobava cap municipi amb
planejament.
Planejament general aprovat fins al 1975
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La Llei de 1956 va ser objecte d'una primera reforma per la llei 19/1975 que va donar lloc al Text Refós
d'ambdues lleis (RD 1346/1976).
La modificació més substancial d’aquesta reforma residia en el règim del sòl no urbanitzable, en què
s’eliminava el dret a l'aprofitament mínim que l'anterior llei reconeixia. Dintre de les categories de sòl urbà
i urbanitzable, va augmentar els deures dels propietaris d'urbanitzar i edificar i va ampliar les cessions de
sòl per a raons públiques. En el sòl urbanitzable, es va imposar la cessió del 10% de l'aprofitament mig.
Es pot dir, per això que es va incrementar la participació de la comunitat en les plusvàlues urbanes i es
va intensificar l'aplicació del principi de repartiment de beneficis i càrregues més enllà de les operacions
de reparcel·lació.
La Reforma de 1975 va suposar també una major anivellació en la valoració d'uns i uns altres sòls que, a
partir de llavors, amb la desaparició del valor comercial i de l'expectant, es reduïen a dos: el valor
urbanístic i el valor inicial.
Al 1983 es va aprovar la Llei 23/1983 de política territorial que establia les directrius del planejament
territorial català. Constituïa el marc de referència per a tots els plans parcials i sectorials que es preveien
elaborar i definia les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que calia conservar o ampliar per les
seves característiques d'extensió, de situació i de fertilitat establint un règim de protecció especial.
Des del 1975 fins al 1990 es va produir un canvi substancial ja que els municipis amb planejament de les
Comarques Gironines van passar a ser el 68,3% del total a través de diverses figures de planejament,
com són les Normes subsidiàries (42,3%) i els Plans generals d’ordenació (25,9%). Un 5,7% del total
dels municipis van aprovar una figura de planejament poc complexa com és la Delimitació de sòl urbà i
encara restaven 54 municipis (25,9%) sense cap figura de planejament. Els municipis amb Delimitacions
de sòl urbà es corresponien amb aquells poc dinàmics, el document només constava d’una proposta de
límit per al sòl urbà i per tant no tenien sòl urbanitzable, ni tampoc una regulació específica per al sòl no
urbanitzable.
Cal assenyalar que aquest canvi es va produir de manera proporcional a totes les comarques, destacant
el Gironès com aquella amb gairebé tots els seus municipis amb planejament general.
Planejament general aprovat fins al 1990
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Amb la llei 8/1990, de 25 de juliol de Reforma del Règim Urbanístic i Valoracions del Sòl es condicionà
els drets dels propietaris al compliment de diversos deures. Això es concretà en una adquisició gradual
de facultats urbanístiques conforme s’avançava en el procés urbanitzador:
-

-

-

Es va adquirir el dret a urbanitzar quan fos aprovat el planejament específic. Aquesta etapa
suposava la conversió del sòl rústic a sòl urbanitzable.
Es va adquirir el dret a l'aprofitament urbanístic, determinat per aplicació de l'aprofitament
tipus marcat en el planejament municipal, quan es complien els deures de cessió,
equidistribució i urbanització en els terminis fixats. Aquest pas suposava la conversió de sòl
urbanitzable a sòl urbà.
Es va adquirir el dret a realitzar les obres d'edificació per l'obtenció de la llicència i cessà per
caducitat d'aquesta en un expedient obert a l'efecte. En aquesta etapa es materialitzava
l'edificació.
Es va adquirir el dret a l'ús de l'edificació, que incorporava al patrimoni de l'edificació, una
vegada executada aquesta conformitat a la llicència i ajustada a l'ordenació en vigor.

La Llei 1/1995, per la qual s’aprovava el Pla Territorial General de Catalunya (PTG), definia els diferents
àmbits pels quals s’haurien de desenvolupar els Plans Territorials Parcials, i establia les especificacions
que haurien de tenir aquests. Aquesta llei establia els objectius que s’haurien de seguir per la preservació
del medi. Entre aquests destacava: "respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui
per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat"
Fins al 2002 es va incrementar el nombre de municipis que van aprovar les seves Normes Subsidiàries,
obtenint en total uns 188 municipis amb figures de planejament general. La figura de les Normes seguia
sent la predominant i eren a les comarques del Ripollès, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i el Pla de
l’Estany on gairebé tots els municipis havien fet l’esforç de planificar el seu territori. Precisament a la
comarca del Ripollès ja no queda cap municipi sense planejament, mentre que la Garrotxa i l’Alt Empordà
són aquelles comarques en les quals encara en resten alguns.
Planejament general aprovat fins al 2002
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El 14 de març del 2002 s’aprovà la Llei d’Urbanisme. El primer objectiu d’aquesta Llei era impregnar les
polítiques urbanístiques de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del
desenvolupament sostenible, de manera que es traduís en la utilització racional del territori; en la lluita
contra la pobresa mitjançant aquest recurs, amb la política d’habitatge social; en la qualitat de vida a
assolir en tots els assentaments humans, tant els existents com els nous; en l’increment de la
conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient; en la gestió correcta i proporcionada dels altres
recursos naturals, des de la perspectiva urbana, i en la dels residus generats, i també en una utilització
progressiva de les energies renovables i en una política eficient d’estalvi energètic en general.
Plantejà que, els ajuntaments exerceixin més competències en funció de llur nivell de previsions i
compromisos en matèria de política de sòl i d’habitatge i actualitzà i simplificà procediments amb
l’objectiu d’imprimir-los de celeritat i eficàcia, per a disposar en tot moment de sòl degudament urbanitzat.
També s’establiren que els Plans Directors coordinessin el planejament urbanístic, concretessin
l’emplaçament de les infraestructures, protegissin el sòl no urbanitzable, incloguessin determinacions
sobre urbanisme sostenible i programessin polítiques supramunicipals de sòl. Aquesta Llei només
admetia nous habitatges en sòl no urbanitzable si aquests estaven vinculats a explotacions agràries.
Així mateix, la mateixa Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, va determinar que tots els municipis
sense planejament general tenien l’obligació de formular un Pla d’ordenació urbanística municipal en el
termini d’un any.
D’altra banda, s’advertia que les Normes de planejament eren competència del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques si calia complementar o substituir els POUM en diversos supòsits.
La llei 10/2004 modificà diversos aspectes de la Llei 2/2002 d’urbanisme, relacionats amb la protecció del
sòl no urbanitzable, la protecció del paisatge i l'ús racional del territori. Entre les modificacions cal
mencionar: la prohibició d'urbanitzar terrenys amb un pendent superior al 20%, l'ampliació de les raons
que permeten rehabilitar o reconstruir cases rurals i masies i un nou redactat de l'article 49.
Posteriorment s’aprovà el Decret 1/2005 Text refòs de la Llei d’Urbanisme que incloïa les modificacions
fetes per la llei 10/2004 en la llei 2/2002 d'urbanisme.
El Decret 305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovà el Reglament de la Llei
d’urbanisme. Un aspecte important que desenvolupava aquest Reglament és la definició, en el sòl no
urbanitzable, de les característiques de les diferents modalitats d’usos i construccions autoritzables
establint uns llindars mínims als efectes de determinar el procediment aplicable en el cas de les noves
construccions pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes.
L’1 de Juliol de 2007, va entrar en vigor la nova Llei de Sòl que substituïa a la Llei 6/1998 de Règim del
sòl i Valoracions. En relació amb l'anterior la seva primera novetat era que no classificava
urbanísticament el sòl, considerant dues situacions bàsiques del mateix, rural i urbanitzat, en funció de
les característiques objectives actuals del mateix.
Així mateix, no eliminava el pas de sòl rural a la de sòl urbanitzat, mitjançant la urbanització, pel que és
clar, cal entendre, que el legislador autonòmic podia mantenir la classificació com sòl urbanitzable i la
posterior execució del planejament que així ho prevegués. Així doncs, d'acord a la nova legislació estatal,
solament es podia classificar com urbanitzable el sòl precís per a satisfer les necessitats que ho
justifiquessin.
Una altra de les principals novetats d'aquesta llei destaca el mandat perquè les Administracions
reservessin del 30% del sòl residencial de les noves unitats d'actuació dins el sòl urbanitzable com en el
sòl urbà no consolidat, per a habitatges subjectes a un règim de protecció pública.
Posteriorment, el Reial Decret del 2/2008 establia el règim jurídic sobre el sòl i en definia les categories i
d'altres aspectes com els procediments d'expropiació. També establien dues categories de sòls: sòl
urbanitzat i sòl rural.
Actualment, més del 96% dels municipis de les Comarques Gironines tenen alguna figura de planejament
urbanística que ordena el seu respectiu desenvolupament municipal. La figura de planejament que
predomina segueix sent les Normes subsidiàries, tot i que molts municipis han redactat el seu POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal) en els darrers anys.
Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
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En l’actualitat només resten 12 municipis sense planejament, dels quals 4 disposen d’una Delimitació de
sòl urbà que s’ha inclòs dins els municipis sense planejament per ser una figura que no es considera
suficient ja que no s’adapta a la llei vigent d’urbanisme. Aquests municipis estan distribuïts per gairebé
totes les Comarques Gironines a excepció del Ripollès en la qual tots els seus municipis compten amb
planejament.
D’aquests municipis sense planejament, 11 estan redactant el POUM. Aquests municipis representen un
6% del total i es corresponen a aquells amb més poca població sent un 0,37% del total i ocupant un
5,19% del territori.

fins al 1975

fins al 1990

fins al 2002

Pla d'Ordenació urbanística municipal

actualitat
46

Pla General d'Ordenació (PGO)

54

56

45

88

132

105

1

12

8

4

Sense figura de planejament

178

54

12

8

TOTAL MUNICIPIS

208

208

208

208

29

Normes Subsidiàries
Delimitació de sòl urbà

Estat de planejament
Total Municipis

Estat de redacció

Municipis sense planejament

208

12

6%

sense planejament

DSU

POUM

sense redactor

8

4

11

1
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2. Informació / Anàlisi

Emmarcament territorial
L’àmbit funcional territorial de les Comarques Gironines està compost per les comarques de l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
El document de les Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament comprèn 12
municipis referents a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de
l’Estany i la Selva. En concret, afecta als següents municipis: Riumors, Rabós, Palau de Santa Eulàlia i
Masarac, pel que fa a l’Alt Empordà; Parlavà, per que fa al Baix Empordà; Sales de Llierca de la
Garrotxa; Viladecans, Sant Martí Vell i Sant Andreu Salou del Gironès; Campmajor pel que fa al Pla de
l’Estany; Susqueda i Osor de la Selva.
Comarques

Font: Elaboració DGU

Distribució dels municipis sense planejament

Font: Elaboració DGU

Les Comarques Gironines comprenen uns territoris que morfològicament estan molt lluny de ser unitaris,
però amb uns límits clars. Al nord, les serralades pirinenques i subpirinenques i, a llevant, el litoral. A
ponent el límit transcorre per les alçades de les serres transversal i prelitoral i al sud es difumina per la
plana al·luvial de la Tordera.
A l’articulació entre els Pirineus i les serralades litorals es generen unes unitats singulars ben diferents: la
serralada transversal i les planes de l’Empordà. Els cursos fluvials, el Ter, la Muga, el Fluvià i part de la
Tordera, amb tots els seus afluents, en un àmbit de clima mediterrani, han contribuït a la modelació de
l’espai i a organitzar les bases sobre les que s’ha estructurat la vida econòmica del país.
Les Comarques Gironines contenen, doncs, paisatges molt diversos i variats, tots ells fortament
antropitzats des de fa molts segles, atesa la seva posició geogràfica excel·lent en relació a la península
ibèrica (sobretot pel sud i a través de la depressió prelitoral cap a tot el corredor mediterrani, però també
cap a ponent a través dels eixos transpirinenc A26 i transversal C25 i amb Europa (a través de Portbou,
de la Jonquera, de la Vajol, de Molló i de la collada de Tosses cap a la Cerdanya).
A la xarxa viària, cal afegir la ferroviària de les línies de Portbou i Puigcerdà, més la propera arribada de
l’Alta Velocitat per la Jonquera, i com a element d”impacte” més recent, malgrat estar creat des del 1967,
l’aeroport de Girona. Des dels inicis, la part més oriental del territori ha estat una zona de pas, un
corredor de comunicacions, que es veurà potenciat en fer-se realitat el corredor mediterrani ferroviari de
mercaderies, recentment aprovat per la Unió Europea.
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Xarxa de carreteres principals
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Morfologia general
Respecte a la morfologia de les Comarques Gironines, els paisatges pirinencs es configuren amb
serralades orientades est-oest, primes i d’alçada modesta a l’Empordà, que van adquirint gruix i volum al
Ripollès, on pràcticament tot el territori és muntanyós, on els sòls amb pendents superiors al 30%
representen gairebé les tres quartes parts de la seva superfície. Els Pirineus empordanesos generen el
teló de fons de la plana cap al nord i els seus boscos han estat el suport d’una part de l’economia agrària
del territori, amb un poblament històric potent que ha minvat a mida que en aquesta, l’economia es
transformava.
La gran plana de l’Empordà entre la Serra de Rodes al nord i les Gavarres al sud, estesa fins el Pla de
l’Estany i drenada per tots els rius significatius d’aquesta part de Catalunya, queda suaument
fragmentada pel continu de petites ondulacions, geològicament heterogènies, del Montgrí, la Serra de
Ventalló i las Serra de la Creu. El desenvolupament econòmic i les formes de poblament de l’Empordà
han vingut marcades tant per l’activitat agrària, que ha comportat una literal “creació” del territori, amb
obres de drenatge i consolidació de les terres, com per les activitats que la situació en un gran corredor
de pas han generat al llarg de la història, des dels mercats i les capitals comercials, als ports i el turisme,
primer minoritari i després massiu.
Pendents

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (Avantprojecte)

Allà on la Plana es converteix en corredor s’hi assenta la ciutat de Girona, controlant-lo i organitzant
progressivament el territori al seu voltant. Més al sud, el corredor torna a eixamplar-se abans d’agafar la
seva configuració més característica a l’alçada d’Hostalric, altre punt fort del territori, entre el Montseny i
el Montnegre. És l’espai de la Plana Selvatana, centrada al voltant dels Estanys de Sils: un espai
relativament petit, però, un dels punts de pas estratègics en l’organització de les comunicacions de
Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
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Catalunya. Aquí s’hi bifurquen les vies i els trens cap a la Regió Metropolitana, pel Maresme i pel Vallès,
hi arriba un itinerari històric des d’Olot i és l’entrada sud cap a la important conurbació litoral del Baix
Empordà.
L’àmbit de la Selva marítima, amb el quasi continu Blanes-Lloret marca el final dels assentaments del
litoral gironí, iniciat a Portbou. És un espai que es troba ja en un procés de consolidació urbanística,
demogràficament molt dinàmic, que a la pràctica articula el territori de la plana al·luvial de la Tordera,
compartit amb els municipis de Malgrat i Tordera, al Maresme.
L’àrea urbana de Girona és la capital de l’àmbit i exerceix la seva influència inclús en municipis de les
comarques del voltant, que són quasi totes, però molt especialment sobre el Pla de l’estany. Una mica
més apartades queden la Garrotxa i sobretot el Ripollès, que presenta unes característiques quasi
pirinenques. Ambdues estan considerades comarques de muntanya.
En general predomina el sòl forestal, amb prop del 68% de la superfície, per davant de l’altre gran ús del
sòl, el dedicat a agricultura, que representa més d’una quarta part del total. No es tracta però, d’un
territori homogeni: els terrenys forestals són majoritaris a les comarques amb més sòl en pendent, és el
cas del Ripollès (96%), i de la Garrotxa (79%). A les comarques més planeres la representativitat dels
conreus és superior, cas del Baix Empordà (43%), del Pla de l’Estany (44%) i del Gironès (36%). Pel que
fa a les àrees urbanitzades, es troben en major proporció a les comarques costaneres i a les comarques
del prelitoral.
Usos del sòl

Font: Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines
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Les Comarques Gironines s’inclouen en la zona de tramuntana i en la regió oriental humida de
Catalunya, que ha fet que existís una xarxa hidrogràfica important i que per la formació geològica, es
donessin els aiguamolls de costa i els estanys interiors, com el de Banyoles i el de Sils.
La complexitat morfològica de l’àmbit genera un sistema hidrogràfic també complex, estructurat en vuit
unitats bàsiques: cinc conques principals –la Muga, el Fluvià, el Ter, el Daró i la Tordera, elles mateixes
integrant un conjunt de vint subconques– al costat de les molt reduïdes conques litorals que recullen les
aigües dels extrems pirinencs de les serres de la Balmeta i de Rodes, de les que drenen els aiguamolls
de la plana empordanesa, de les dels petits massissos de Begur, les Gavarres orientals i de la Selva
marítima. A ponent, s’hi troba l’inici de la conca de la Riera de Merlès que, al seu torn, forma part de la
del Llobregat.
La Tordera, el Fluvià, la Muga i el Ter en els seus cursos mitjà i inferior tenen orientació oest-est,
contràriament a l’orientació de la resta de rius catalans, que la tenen nord-sud. Excepte el Ter, que és
una mica més llarg, són rius amb un recorregut curt, atesa la proximitat de les muntanyes amb el mar.
El model territorial de l’àmbit està en transformació, passant d’un històric model policèntric, caracteritzat
per unes capitals comarcals, i en alguns casos altres nuclis importants com Palafrugell o Blanes, que han
exercit la seva influència en el seu entorn; a l’actual, més jerarquitzat, atès la importància creixent que
està adquirint Girona i la seva àrea urbana, que se superposa al model anterior, sense desfer-lo del tot.
El sòl no urbanitzable té un pes destacable en el conjunt de l’àmbit, sobresortint en el cas del Ripollès
(99%) i la Garrotxa (97,8%), comarques amb un caràcter muntanyós. Les comarques centrals de l’àmbit i
les comarques costaneres tenen un major pes demogràfic i de la segona residència, i majors superfícies
declarades urbanes o urbanitzables.
Protecció dels Espais oberts
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L’avantprojecte del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix la xarxa territorial d’espais
d’interès natural, incorporant als àmbits ja delimitats pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i per la
Xarxa Natura 2000 un conjunt d’espais sobre els quals discorren els grans fluxos ecològics del territori.
Aquest conjunt es delimita a partir de la identificació tant de les zones amb valors naturals o físics
intrínsecs, com dels sòls amb potencial natural com a espai a restaurar, dels espais d’amortiment
d’espais naturals ja existents i dels espais de connexió ecològica entre dos o més espais ja existents.
En general el territori de les Comarques Gironines és un territori fortament antropitzat des de fa temps i
que va en augment, el que fa que siguin territoris canviants i alhora fràgils, pel que es fa necessari unes
polítiques, amb plans i actuacions, que els protegeixi davant les pressions externes que puguin rebre, o
bé els dinamitzi en cas de quedar-se més al marge de l’evolució socioeconòmica.
Les comarques incloses en aquest document, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el
Pla de l’Estany i la Selva tenen les següents característiques:
L’Empordà
Consta essencialment d'una plana d'enfonsament d'època neogènica i quaternària, que enllaça les ribes
al·luvials de la Muga, el Fluvià i el Ter, delimitada a l'oest per la Garrotxa amb la falla de l'estany de
Banyoles i iniciadora de la Serralada Transversal. Dos massissos paleozoics tanquen la plana: al nord, el
pirinenc de l'Albera, compartit amb el Rosselló i el Vallespir, i al sud-oest, el mediterrani de les Gavarres,
compartit amb el Gironès i prolongat, al sud, pel també mediterrani de la Selva.

L’Alt Empordà
Travessen aquesta comarca la carretera i el ferrocarril de Barcelona a Perpinyà i l'autopista A-17, que
tenen un recorregut gairebé paral·lel i que suporten l'enorme trànsit que passa per la duana de la
Jonquera. Les comunicacions de la comarca són disposades de forma radial i convergeixen a Figueres,
situada més o menys al centre de la comarca i des d’on surten una sèrie de carreteres que van a les
poblacions més importants de la rodalia. Aquesta disposició de les comunicacions respon en gran part a
l'atracció que exerceix la ciutat de Figueres sobre les terres que l'envolten.
És constituïda fonamentalment per una plana, però també inclou els vessants de les muntanyes que
l'encerclen pel nord i l'oest. Pel sud i el sud-oest, el límit de la comarca amb el Pla de l'Estany, el Gironès
i amb el Baix Empordà és d'ordre purament humà, ja que continuen la mateixa plana. Vers l'est s'obre a
la mar Mediterrània i forma el golf de Roses. La plana és el sector més important de la comarca, tant per
l'extensió com pel seu significat econòmic.
Tectònicament, és una àrea enfonsada que constitueix l'últim graó d'una sèrie descendent que comença
a les muntanyes de la Garrotxa. Des del punt de vista litològic, a la plana cal distingir tres sectors. El més
occidental s'estén des de la base de les muntanyes prepirinenques fins a una línia que uneix
aproximadament Pont de Molins, Figueres i Viladamat, on predominen els materials detrítics
(conglomerats) més antics i més durs, de color vermellós, pliocènics, i més recents, quaternaris, formats
per acumulacions de peu de muntanya. Entre els sòls que s'hi formen, els menys favorables per a
l'agricultura són els terraprims. A partir d'aquesta línia i fins a 4 o 5 km de la costa s'estén la plana
al·luvial (materials dipositats pel Fluvià i la Muga i llurs afluents), amb sòls de qualitat excel·lent, els
"fondals". Ran de la costa es troba la franja de les llaunes, antigues llacunes dessecades, que en els
moments de pluges fortes s'inunden novament, i espais d'aiguamolls.
Els vessants muntanyosos són molt diversos. Els de l'Albera són constituïts per materials esquistosos i
granítics, com també els dels Pirineus (les Salines, bac de Guillera), mentre que els dels Prepirineus
(Bassegoda, el Mont) i els del Montgrí són calcaris. Als primers, les formes són suaus i arrodonides,
mentre que als segons es troben cingleres escarpades.
Les costes són abruptes i retallades, del tipus de costa brava als extrems nord i sud, a cada punta del
golf de Roses. L'extrem nord correspon a la penetració al mar de la serra de Rodes, prolongació de
l'Albera, i el sud al massís del Montgrí. A l'interior del golf, on desemboquen tots els rius que recorren la
plana, la costa és baixa amb abundants estancaments.
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Els rius es disposen en forma de ventall. Hi ha dos sistemes importants, el de la Muga i el del Fluvià. El
primer neix als Pirineus i recull també les aigües de l'Albera; el segon té l'origen a les muntanyes de la
Garrotxa. Són molt importants els mantells d'aigua subterrània que es formen sota les terres permeables
de la plana i que permeten la formació d'importants sectors de regadiu.
La vegetació és principalment mediterrània septentrional. En estat natural hi devien preponderar la
sureda, als sòls silícics, i l'alzinar amb marfull als sòls carbonatats. La major part dels boscs, però, han
estat destruïts per l'home per plantar-hi vinyes, actualment abandonades, o han estat substituïts per
pinedes de pi blanc o de pi pinyer. A la muntanya hi ha una vegetació extramediterrània de rouredes, en
part substituïdes per castanyedes i, més amunt, en petita extensió, per fagedes. El litoral presenta
superfícies considerables d'aiguamolls i de vegetació halòfila, avui malmesos en bona part per les
urbanitzacions.
A l'Alt Empordà han estat registrades diverses fases de poblament, entre les quals cal remarcar la grega
o grecoibèrica representada per Empúries, la romana, més intensa, que estengué per la plana grans
explotacions agrícoles (villae) i nuclis concentrats als petits turons. Després de la Reconquesta, les grans
villae romanes constituïren nuclis d'aglutinació de nous pobles que, juntament amb els que es formaren a
redós dels monestirs i els antics castells sobre els turons, constituïren la forma de poblament concentrat
característic de l'Alt Empordà fins al s XIX. En aquest moment s'inicià una dispersió: es fundaren noves
cases de pagès escampades per la plana que donaren lloc al tipus de poblament mixt actual.
Quant al turisme, és una de les comarques més destacades del país.

El Baix Empordà
Actualment, el ferrocarril Barcelona-Figueres pràcticament eludeix la comarca pel límit nord-oest i passa
del Gironès a l'Alt Empordà. És el cas, encara més accentuat, de l'autopista A-7. El trànsit per carretera
és organitzat bàsicament en dos sentits: seguint la cornisa litoral, amb la intensitat màxima entre
Palamós i Sant Feliu de Guíxols i enllaçant amb el ferrocarril a Flaçà i a Caldes de Malavella, o, per
l'interior, enllaçant amb Girona.
La part plana de la comarca és essencialment la depressió de l'Empordà, formada per la conca baixa del
Ter i gairebé tota la del Daró; consta d'un sector d'aiguamolls (llaunes), que rebutjaren el poblament fins a
la colonització arrossera, i els fondals de l'interior. Una fossa tectònica enllaça aquesta plana amb la
badia de Palamós: el corredor de Palafrugell, seguit per la riera d'Aubí. Una altra fossa, més petita,
enllaça la depressió de la Selva amb el port de Sant Feliu de Guíxols: la vall d'Aro.
Dins la muntanya cal distingir el massís del Montgrí, isolat, format per calcàries mesozoiques de tons
clars i origen probablement prepirinenc, i la terminació septentrional de la serralada de Marina,
essencialment paleozoica. Aquesta darrera comprèn tres sectors: el massís de Begur, a llevant del
corredor de Palafrugell, el Montgrí i les Gavarres. El Montgrí i el massís de Begur superen de poc els 300
m d'altitud, i les Gavarres assoleixen els 531 m al puig d'Arques, punt culminant del Baix Empordà.
Ben delimitades per un sistema de falles, les Gavarres consten de tres faixes d'origen distint dins el
paleozoic: al nord, materials silurians, que assoleixen la màxima amplada en prolongar-se pel Gironès; ve
a continuació una faixa metamòrfica, molt estreta al puig d'Arques i que s'eixampla cap al corredor de
Palafrugell; al sud adquireix potència un batòlit granític que, salvant la falla de la vall d'Aro, s'eixampla en
el tercer massís paleozoic, del qual només pertany a l'Empordà el massís de la Selva.
Al Baix Empordà cal destacar tres vents: la tramuntana, un vent d'hivern que domina la plana de
l'Empordà fins a Begur i sovint, a més, el corredor de Palafrugell; el garbí, que sol bufar a la muntanya i a
la costa, al sud de Begur als estius, amb intensitat i direccions variables, i el llevant, que sol bufar per tota
la costa a la primavera i a la tardor, especialment a l'octubre.
El Baix Empordà té un riu important, el Ter, i entre els secundaris, el Daró.
La vegetació es divideix, fonamentalment, en una part calcària, domini de l'alzinar, i en una part silícia,
domini de la sureda. Actualment els alzinars han estat substituïts en gran part per pinedes de pi blanc i
per brolles de romaní i bruc d'hivern o per garrigues; les suredes, aclarides, solen cobrir una brolla
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d'estepes i brucs. El bosc de ribera amb verns, pollancres, àlbers, oms, etc, seguiria rius i rieres, i en
estat natural ocuparia una extensió considerable, sobretot a la zona de la boca del Ter.
Són notables també els aiguamolls salins i les dunes del litoral. Sembla que des del s XIV fins al
començament del XVIII poblament i població s'havien mantingut estables. Als fondals, a ponent d'una
línia aproximada Albons-Verges-Pals, una agricultura prestigiosa mantenia una nombrosa població en
bona part disseminada. A llevant, al peu dels massissos i a les llaunes, el poblament es concentrava als
reductes defensius. El turisme, desenvolupat a partir dels anys seixanta, és actualment el motor
econòmic de la comarca.
Estructura geofísica del territori

Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

La Garrotxa
La Garrotxa és la comarca de Catalunya més oriental de les de muntanya i limita al nord amb el Vallespir,
a l’est amb l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironès.
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El relleu està caracteritzat per la transició de la muntanya a la plana i l'existència d'una zona volcànica
quaternària són dos fets que singularitzen especialment aquesta comarca i la fan interessant des el punt
de vista geogràfic, tant per la seva complexitat com per les grans variacions paisatgístiques que ofereix.
Comprèn una trentena de valls. La majoria de la superfície comarcal es troba a menys de 600 m d'alçada
i les cotes més altes no superen els 1.500 m d’altitud.
Comprèn l'alta conca del Fluvià i les capçaleres de la Muga i de les rieres d'Amer i de Llémena. El territori
no és homogeni i hom pot considerar-hi, tant des del punt de vista físic com humà, dues subcomarques:
el sector que s'estén al nord de la vall del Fluvià, denominat freqüentment alta Garrotxa, i el que ocupa la
part meridional, conegut correntment per comarca d'Olot. L'alta Garrotxa constitueix un sector molt
muntanyós, laberíntic i escarpat amb profunds engorjats i cingleres.
És drenat pels afluents de l'esquerra de la conca mitjana del Fluvià, entre els quals el Llierca i el seu
afluent, la riera de Sant Aniol, que aïlla a l'oest el Montfalgars (1 610 m alt) i el puig de Comanegra (1 558
m), i la riera de Borró, que separa el conjunt muntanyós de Bassegoda (1 376 m) del massís de la Mare
de Déu del Mont (1 115 m).
La capçalera del Fluvià i el vessant sud de la conca mitjana constitueixen la comarca d'Olot, on abunden
les margues (xalió) i els gresos i algun conglomerat, tots eocènics. L'alternança d'aquests materials és
freqüent, cosa que, juntament amb uns plecs molt suaus de gran radi de curvatura i una complicada
xarxa de falles, ha donat una forma molt corrent en aquest paisatge: el bloc monoclí basculat, escarpat
per una banda i amb un pendent suau per l'altra. Dues falles principals en direcció nord-sud que corren,
respectivament, pel peu del Puigsacalm i de les muntanyes de l'alta Garrotxa, tot separant-les de la fossa
de l'Empordà, donen les principals línies del relleu. Perpendiculars a aquestes falles n'hi ha una altra
sèrie de secundàries en disposició si fa no fa normal a les primeres i que delimiten els blocs aixecats del
Corb - Finestres - Rocacorba al sud de Sant Julià del Mont al nord, i deixen entre elles el bloc enfonsat
d'Olot - Santa Pau - Mieres. Al sector occidental, la cubeta d'Olot - Santa Pau, la presència de materials
volcànics contribueix a donar acusada personalitat al paisatge. Damunt els materials sedimentaris hi ha
importants sectors de basalt compacte i de laves poroses o de pedruscall de projecció. Però les formes
que més ressalten en el paisatge són els cons volcànics.
La Garrotxa contrasta amb les comarques veïnes per l'elevada humitat.
La vegetació segueix les línies del clima i es poden distingir dues zones ben diferenciades: la zona
mediterrània de les terres baixes litorals, amb domini potencial dels alzinars, i la zona eurosiberiana
pirinenca, amb domini potencial de les rouredes i fagedes.
D’aquestes dues zones, a l’estesa al nord del curs mitjà del Fluvià i anomenada Alta Garrotxa les
muntanyes abruptes hi determinen desnivells molt acusats als quals s’hi alternen rostos secs coberts
d’alzinars i obacs humits ocupats per rouredes i fagedes. La zona central i meridional de la comarca
presenta un relleu molt més suau, i això, combinat amb els sòls volcànics fèrtils i el clima plujós i
temperat de tendència atlàntica del pla d’Olot, fa possible la presència a la garrotxa de l’excepcional
paisatge dels voltants d’Olot, de caràcter molt humit i dominat pel bosc de fulla caduca (rouredes de roure
pènol i fagedes) i els prats humits.
Al sector mediterrani, domina l'alzinar muntanyenc. A les terres més orientals hi ha també alzinar amb
marfull, sovint substituït per pi blanc. Al cims més alts hi pot haver roure martinenc i pi roig. Al sector
occidental predominen els caducifolis, els roures i els faigs (fageda de Jordà). Als solells i sectors més
secs continua l'alzinar. La desaparició del bosc dóna lloc a prats de pastura, que es mantenen tot l'estiu.
La Garrotxa presenta riscs geològics i d’inundacions. Els riscos geològics més importants de la comarca
es deriven principalment del fet que es tracta d’una zona que tectònicament encara es troba en una certa
activitat. El vulcanisme quaternari i els dipòsits associats a les falles en extensió del sistema de direcció
nord-oest – sud-est de les serres transversals, el grau de conservació de la geometria dels blocs inferiors
de les mateixes falles o el profund encaixament d’alguns cursos d’aigua als propis llits així ho
suggereixen.
Els riscos d’inundacions deriven de l’elevada pluviositat de la comarca i del deficient drenatge d’algunes
àrees.
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Després de la dominació sarraïna hi hagué una reestructuració del territori per obra dels senyors feudals i
dels monestirs benedictins (Sant Esteve de Banyoles, Sant Aniol d'Aguja, Santa Maria de Ridaura, Santa
Maria de Besalú i Santa Maria de Ripoll), que dividiren llurs territoris en petites unitats d'explotació de
caràcter complex i autàrquic que originaren el mas, el qual constituí, a partir d'aleshores (segle IX) i fins al
segle XX, la forma fonamental d'ocupació del sòl.
Els nuclis de població concentrada són molt poc importants.
El turisme ha estat un motor per a la comarca en els últims anys, especialment el turisme rural.
El Gironès
La importància estratègica d’aquesta comarca es fa palès en les infraestructures. L’eix viari A-7 creua la
comarca pel centre en direcció nord-sud, passant per la capital Girona, així com ho fa l’eix ferroviari
Barcelona-Figueres, traçat del futur eix d’alta velocitat. El trànsit per carretera secundari és organitzat de
forma radial des de la centralitat que representa Girona a partir de dos eixos principals: la C-66, que
uneix el nord de la capital amb la Bisbal d’Empordà, Palafrugell i Palamós, i la C-65, que uneix el sud de
Girona amb Cassà de la Selva, Llagostera i la zona costanera de Sant Feliu de Guíxols.
Situada en una zona de transició, entre el mar i la muntanya, comprèn una plana central, on és situada la
capital, voltada al nord-oest per la serra de Rocacorba, al sud-est per les Gavarres i la Serralada Litoral i
al sud-oest per les planes que s'estenen fins a les vores mateixes del Ter.
El sector de Rocacorba, que enllaça el Gironès amb la Garrotxa i el Pla de l'Estany, és constituït per
materials d'època eocènica i on gresos o pudingues solen coronar nivells de margues. Al sud-est
apareixen unes roques paleozoiques de color vermell, de formes arrodonides, com el puig de Sant Grau.
Les falles disposades en direcció nord oest – sud est, delimiten una sèrie de blocs successivament més
enfonsats en direcció a llevant. A través de les falles afloren materials volcànics, que formen part, per
llurs característiques, del grup d'Olot. Al sud de la vall del Ter s'estén la prolongació de la plana del Baix
Empordà, que arriba fins a Madremanya. Les falles, que també afecten aquest sector, ocasionen la
formació de petits afloraments basàltics (Juià, Sant Martí Vell, Flaçà). En contacte brusc amb aquesta
plana enfonsada i delimitat per falles hi ha el massís de les Gavarres, constituït per materials paleozoics i
coronat pel puig de Cadiretes (519 m). L'extrem meridional de la comarca és accidentat pels contraforts
de la Serralada Litoral del nord de la Tordera, afaiçonats en el batòlit granític de les Gavarres. El pla de
Girona, a l'oest del massís de les Gavarres, morfològicament i tectònicament constitueix l'extrem
septentrional de la Depressió Prelitoral. El relleu d'aquesta plana és format sobre el massís enfonsat que
aflora en el sector de Llagostera, erosionat i recobert per materials pliocènics horitzontals solcats per
valls fluvials amples. Montjuïc i Montilivi són els relleus més importants.
Les característiques climàtiques de la comarca són típicament mediterrànies, però hi ha un contrast
evident entre el sector septentrional, obert a la mar, i el meridional, tancat per les Gavarres. Els vents
dominants són de migjorn, temperats i humits; els freds i secs, de tramuntana, tenen importància
especialment al nord.
La comarca del Gironès forma part de la conca del riu Ter i els seus afluents. Aquest riu travessa la
comarca de sud-oest a nord-est. Per la banda esquerra rep les aigües de Rocacorba i de gran part del
Pla de Banyoles (el Terri) i per la banda dreta rep l'Onyar, el Güell i el Galligants. Les pluges tardorals
són les responsables de les contínues inundacions que sofreix la comarca. Girona és el nucli que més
conseqüències n'ha patit.
La vegetació, de tipus mediterrani humit, presenta una clara diferenciació en relació amb els materials
calcaris i silícics. La pineda de pi blanc i l'alzinar amb marfull ocupen tot el sector septentrional calcari i
una bona part del sud-oest. La sureda ocupa el massís de les Gavarres, silícic, i una part del pla de
Llagostera. L'alzina surera presenta un sotabosc ric de plantes acidòfiles, com el bruc.
Al s XIV la densitat de la població era una de les més altes del Principat. Al llarg del s XVIII la comarca
experimentà un fort creixement. La segona meitat del s XIX assenyalà una situació totalment estacionària
i a començament del segle XX hi hagué una lleugera millora fins els anys 1930, quan la guerra civil frenà
aquest inici de recuperació. Un nou període de creixement s'encetà pels anys 1950 per l'arribada
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d'immigrants. A partir dels anys 1975 i 1976, però el creixement demogràfic fou pràcticament vegetatiu
com a conseqüència de l'aturada de la immigració i de la baixa taxa de natalitat.
En el període 1998-2001 el cens s'incrementà en 4 894 h, a un ritme de l'1,26% anual. El saldo vegetatiu
fou del 2,6‰, el saldo migratori, del 7,7‰ i el creixement total de la població fou del 10,3‰. La
immigració se centrà particularment als sectors industrials de Girona i de Salt.
El Gironès ha estat tradicionalment agrícola, però aquest sector ha anat perdent importància d'ençà dels
anys 1950. Els conreus més importants de la comarca eren els cereals, i el farratge. Dels altres conreus,
que ocupaven extensions reduïdes, es destaca l'horticultura, desenvolupada a partir dels anys 1960. La
ramaderia té un paper fonamental en l'economia pagesa de la comarca, amb la cria de bestiar porcí i
boví. A la fi del s XVIII la indústria tapera també començà a desenvolupar-se, gràcies a l'expansió del
xampany: Cassà de la Selva i Llagostera constituïren durant tot el s XIX centres importants. En el
moment present la principal àrea de concentració industrial es localitza al municipi de Girona i als pobles
del voltant: Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i, sobretot, Celrà.
El turisme s'ha vist afavorit en els últims anys gràcies a la situació geogràfica de la comarca i a la
proximitat a llocs que són destí de vacances.

El Pla de l’Estany
L'autopista de Barcelona a França per la Jonquera és l’eix viari més important de la zona i connecta amb
el Pla de l’Estany i la seva capital, Banyoles, mitjançant la C-66. Aquest és l'eix principal que travessa la
comarca i uneix Girona a Olot passant per Banyoles i més enllà, amb el Ripollès. La creació de la
comarca del Pla de l’Estany és fruit d’una llei de la Generalitat de Catalunya del 1988, mitjançant la
segregació d'onze municipis del sector nord-oest del Gironès.
El Pla de l'Estany és constituït essencialment pel pla que hi ha entorn de l'estany de Banyoles i diversos
turons que l'envolten, entre el riu Fluvià i la serra de Rocacorba.
A l'extrem septentrional de la comarca es troba el massís de Rocacorba (985 m) on hi ha una gran
abundància de margues, roca tendra, de color gris blavenc que origina formes molt suaus i arrodonides.
Més al sud i per damunt de les margues hi ha una formació detrítica de gresos amb ciment calcari que
passen amb gran facilitat a gresos més grossers i a veritables pudingues. Més durs que les margues,
aquests materials originen relleus abruptes. A l'est d'aquests sectors s'obre la plana de Banyoles que
enllaça amb la de l'Empordà. Al voltant de Banyoles hi ha afloraments de les mateixes margues blaves
de Sant Miquel de Campmajor que, per llur abundància, reben el nom de margues de Banyoles. Una
bona part de la plana és recoberta pels travertins lacustres dipositats pel llac quan les seves aigües
ocupaven un sector més extens de l'actual.
El clima típicament mediterrani, presenta temperatures suaus, sequedat a l'estiu i pluges abundants. En
aquest sector tenen certa importància els vents freds i secs de la tramuntana.
La conca del Fluvià travessa la comarca pel seu sector nord, i en el sector sud es destaquen el Terri i la
Riera de la Farga, ambdós afluents del Ter.
La vegetació és de tipus mediterrani amb caràcter força homogeni. En els cims de Rocacorba apareix
l'alzinar muntanyenc. Junt amb l'alzina hi ha el roure i el boix. Les superfícies per sota dels 600 m
corresponen al domini de l'alzinar amb marfull. Una atenció especial es mereix l'estany de Banyoles, que
és voltat d'una vegetació higròfila de canyissars, jonqueres i prats humits, vegetació riquíssima i en molts
aspectes única a Catalunya.
L'establiment de la població és antiquíssima, com ho demostren les excavacions que s'hi fan. Aquesta
ocupació humana ha experimentat, al llarg del temps, un creixement sostingut, atesa la relativa
importància que hi tingué l'arribada d'immigració, arribada que fou més baixa que en d'altres indrets de
Catalunya. Tot i així es detectà un augment més destacable en el període 1955-70.
Els cultius més importants són el farratge, els cereals, els conreus industrials i les oliveres. A Banyoles es
dóna una especialització en el conreu d'alls que són exportats a diferents països. Quant a la ramaderia,
al llarg de la història destaquen els equins, muls i cavalls especialment. Avui, però, aquest sector és
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primordialment testimonial: s'ha passat d'una ramaderia dedicada a l'autoconsum de caire familiar, a una
ramaderia especialitzada i amb interessos industrials.
El sector secundari és el més important a l'àrea de Banyoles: concentra més del 50% dels llocs de treball.
Actualment la indústria de la comarca és diversificada: coexisteixen diversos sectors productius, però
destaquen l’alimentari i el metal·lúrgic. Tradicionalment la indústria de la comarca s'ha centrat a
Banyoles, però avui tendeix a anar-se estenent a la resta de la comarca, seguint la línea que marca la
carretera C-66.

La Selva
La Selva desenvolupa una funció de corredor cap a Barcelona i d'àrea d'expansió dels serveis gironins.
L'autopista A-7 és l’eix viari més important que creua la comarca i ho fa de sud-oest a nord-est pel sud
de la capital, Santa Coloma de Farners, accentuant aquest paper de simple trànsit. Aquesta via és
complementada pel veritable eix vertebrador de la comarca, la C-66 que uneix Lloret de Mar, Vidreres,
Sils, Santa Coloma de Farners i Anglès, en direcció mar-muntanya. L’eix ferroviari de Barcelona a
Figueres, en canvi, té estacions importants a Maçanet i Maçanes, Sils i a Caldes de Malavella.
Situada entre la Serralada Transversal i la Costa Brava de migjorn, ocupa una bona part del sector
septentrional del Sistema Mediterrani Català i participa de les distintes unitats estructurals. La primera és
un fragment de la Serralada de Marina, paleozoic de plegament hercinià, que les rieres de Tossa i de
Lloret separen en tres blocs. Enllà de la Tordera, la Selva participa d'un quart bloc, el Montnegre, amb el
Maresme i el Vallès Oriental. La segona unitat és la depressió de la Selva, dovella granítica enfonsada
entre dues falles de direcció NO-SE. Al nord-est de la comarca de la Selva el granit és recobert per
dipòsits terciaris recents i quaternaris. A la conca de l'Onyar abunden els al·luvions quaternaris, així com
al fons de la depressió, ocupat fins a temps moderns per l'estany de Sils. Entre la depressió de la Selva i
la del Vallès, apareix la suau serra de Clarà que enllaça la Serralada de Marina i la Prelitoral. Aquesta es
compon de dos massissos: el Montseny, el més alt de tot el Sistema Mediterrani, que pertany a la Selva
en el sector nord-oriental, i les Guilleries, massís paleozoic també, on acaba la Serralada Prelitoral al
nord del Ter. La darrera gran unitat és la Serralada Transversal, que damunt cingleres com la del Far
apareix al nord-oest de les Guilleries, com l'altiplà del Cabrerès, de calcàries escèniques, i que al nordest s'enfonsa en la vall tectònica d'Hostoles, també de calcàries i gresos.
La Selva és repartida en tres conques hidrogràfiques: les rieres que vessen directes a mar, la conca de la
Tordera i la del Ter. La Tordera, abans de travessar la Serralada Litoral, rep per l'esquerra les rieres de
Breda, d'Arbúcies i de Santa Coloma i, després de travessar-la, forma un delta compartit amb el
Maresme. El Ter s'acongosta a les Guilleries durant una trentena de quilòmetres i forma els pantans de
Susqueda i del Pasteral. El Ter és augmentat per la riera de Rupit i el riu Brugent, que li aporten aigües
de Collsacabra i la vall d'Hostoles, i, per la dreta, per la riera d'Osor i l'Onyar.
El clima de la Selva és tan variat com el relleu: entre la muntanya mitjana humida de les Guilleries i
l'arrecerada Costa Brava hi ha una gamma de variants degudes a l'altitud, el relleu i les dificultats que
troben els vents marítims de llevant.
La vegetació és en general calcífuga i a la plana baixa té caràcter mediterrani boreal. Hi predomina la
sureda i pins pinyers dispersos. Els terrenys més bàsics porten alzinar. El caràcter mediterrani humit del
clima, fa que a les obagues frescals i a les fondalades es mantingui una rica vegetació eurosiberiana de
bosc caducifoli: rouredes i castanyedes. A les muntanyes occidentals, degut a la seva alçada, apareixen
paisatges de bosc de fulla caduca d'afinitat atlàntica.
Quant a l’agricultura, els conreus més importants són els cereals encara que també destaquen els
farratges, els fruiters i els conreus industrials. Les captures pesqueres es concentren al port de Blanes.
Bé que mai no ha estat considerada una comarca industrial, la situació de la Selva en el corredor que
uneix el Vallès i el Gironès la va convertint en una àrea d'expansió industrial. El sector dels serveis és el
que experimenta una tendència més forta al creixement. Es constata una forta concentració als municipis
de la costa (Blanes, Lloret i Tossa). El turisme ha vingut a completar una economia ja variada. A la
clientela balneària tradicional s'afegí al començament del s XX la descoberta de la Costa Brava pel
turisme estranger més encara que pel nacional, i darrerament l'estiueig s'ha generalitzat.
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Morfologia urbana
L’àmbit de les Comarques Gironines és un territori força heterogeni, amb un model territorial en evolució.
Ha passat d’un policentrisme inicial, seguint el model comarcal, on les capitals comarcals han exercit la
seva centralitat en la seva àrea d’influència, malgrat algunes excepcions–i que encara es manté, més o
menys, en el cas del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà-, al model actual, on a partir dels anys 90 i cada
cop més, es superposa la jerarquia de l’Àrea Urbana de Girona (AU de Girona), distorsionant les
dinàmiques de les comarques del voltant, que entren a formar part de la seva àrea d’influència,
especialment bona part del Baix Empordà i la Selva –que són comarques policèntriques de sempre per
no comptar amb una capitalitat forta- i el Pla de l’Estany –que és una comarca de creació més recent, i
de fet amb forta dependència de l’AU de Girona. En els darrers anys, la jerarquia de l’àrea urbana de
Girona matisa el policentrisme existent sense arribar a trencar-lo.
Així mateix una característica del territori gironí que el diferencia dels altres és que presenta una
estructura urbana diversificada, que vol dir no només, que la població es distribueix en un bon nombre de
ciutats petites i mitjanes sinó que, a més, espacialment es localitzen d’una manera força homogènia per
tot el territori, sense grans concentracions”. Estructura que ve de dècades, no és recent i que es manté
tot i la jerarquització actual. L’estructura històrica és prou potent perquè es mantingui malgrat la
tendència del model territorial actual, tot i que està fortament matisada per l’activitat turística i de segona
residència que ha dut a la creació de diferents urbanitzacions per tot el territori.
Cal fer distincions entre la plana, el litoral i la muntanya. A la plana i més cap a l’interior predominen els
nuclis rurals, caracteritzats històricament per una població dispersa que progressivament ha anat
abandonant la muntanya. El litoral en canvi, és la zona que ha experimentat una dinàmica de creixement
més gran a conseqüència del fenomen turístic. La complexitat de l’estructura física i natural, junt amb
l’activitat humana que s’hi ha desenvolupat, en diàleg permanent amb el seu entorn, defineix diferents
paisatges identitaris que evolucionen en funció del model de desenvolupament social i econòmic
predominant en el territori. Algunes zones, atès el dinamisme de l’àmbit, han sofert una ràpida
transformació, sobretot en les darreres dècades, ja que el model de desenvolupament ha estat basat en
els sectors de la construcció i el turisme i en un model d’ús i ocupació del territori caracteritzat per un ús
extensiu, dispers i de baixa densitat, tot considerant els recursos naturals, i el mateix sòl, com a béns
il·limitats. Canvis que s’han produït, sobretot, al litoral gironí i a les zones de muntanya més turístiques,
considerats com a recursos paisatgístics vinculats a la indústria de l’oci. A més dels canvis que s’han
produït pel creixement urbanístic de la perifèria de les grans ciutats, per l’impacte de les polítiques
agràries comunitàries i per l’evolució dels diferents paisatges forestals.

Font: Elaboració DGU
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Els territoris interiors orogràficament complexos, tenen una estructura de poblament consolidada i,
sobretot a la Garrotxa, un percentatge d’espais amb categories de protecció especial molt alt, inclòs el
Parc Natural de la Zona Volcànica. Aquí sembla haver-se assolit l’equilibri entre l’activitat econòmica
diversificada i les proteccions ambientals de màxim nivell. Pel que fa al poblament la forma tradicional
han estat els masos disseminats que comprenien a més de la casa els conreus, el bosc i la pastura.
Pel que fa a la Selva, és la comarca que presenta, quantitativament, un major nombre de nuclis urbans
madurs, amb un pes important, que es reparteixen pel tot el territori. A més es fa evident alguna de les
conseqüències de la proliferació de les urbanitzacions durant les dècades dels seixanta i setanta, amb
una acceleració del procés de fixació de l’habitatge principal d’una població, en bona part procedent de la
Regió Metropolitana, en uns assentaments que no estant plenament preparats per assumir-ho.
Contràriament a la Selva, en el Pla de l’Estany, fora del pol que s’estructura al voltant de la capital i que
arriba a acollir un 85 % de la població comarcal, la resta de nuclis tenen una estructura urbana limitada.
Per contra, en el Gironès tot hi que el pol que gravita a l’entorn de la capital aplega un 84 % de la
població, s’hi localitzen dos pols més amb un pes important tant a nivell comarcal com de tot l’àmbit. Són
el de Celrà – Bordils – Flaçà que acull un 5% de la població comarcal i el de Cassà de la Selva –
Llagostera que juntament amb Caldes de Malavella apleguen un 8 % del total d’habitants de les dues
comarques.
Pel que fa a les comarques empordaneses, tret de l’existència de pols urbans importants a la costa i al
voltant de les capitals comarcals, dels quals ja s’ha parlat, cal destacar la quantitat de polaritats
municipals que de forma isòtropa cobreixen tot el territori de l’Alt Empordà i la meitat sud del Baix.
Les formes de poblament de l’Empordà no s’han vist determinades per les condicions bàsiques d’aptitud
del territori, com succeeix en d’altres parts de Catalunya, però si per la posició relativament marginal de
les comarques empordaneses respecte les zones del país on es va desenvolupar la industrialització a
partir del primer terç del segle XIX, i això malgrat estar travessat, al menys en la seva part nord, per una
via de comunicació fonamental cap a França. Les causes foren moltes, potser des de la característica del
territori de ser precisament regió de frontera, fins a la manca de recursos energètics endògens que
haguessin facilitat el desenvolupament industrial, com va succeir en territoris amb menors aptituds
morfològiques per l’establiment humà, com les conques mitjanes del Ter i del Llobregat, per exemple.
La distribució del poblament de l’Alt Empordà segueix des de l’època medieval un continu
d’assentaments, on, malgrat l’evolució i la transformació, s’hi diferencien clarament tres sectors: la plana,
la muntanya, i el litoral. La plana es caracteritza per nuclis de població agrupada (Figueres i els seus
voltants); es tracta d’una zona molt transitada, humida i amb nuclis agraris que creixen al voltant de les
parròquies, els castells i els palaus. A les zones de muntanya, el poblament és dispers amb masies de
base forestal i ramadera. I el litoral, que es caracteritza pels nuclis de pescadors de la costa.
Les formes contemporànies del poblament varen anar evolucionant a l’Alt Empordà amb les exigències
de les transformacions de l’economia agrària, al costat del desenvolupament urbà de Figueres, com a
capital d’una comarca socialment i políticament dinàmica. Al Baix Empordà la situació va anar
evolucionant de forma diferent, en bona mesura gràcies al fort desenvolupament de la indústria surotapera a Palafrugell, un sector relativament autònom dins Catalunya, i a l’activitat portuària a Palamós i
Sant Feliu de Guíxols.
Les característiques físiques del Baix Empordà n’han fet un territori privilegiat per a l’assentament humà,
amb una plana òptima per al conreu i un litoral atractiu per al turisme. Els assentaments humans no es
distribueixen de la mateixa forma arreu del territori. El territori unitari més extens és la plana al·luvial
(entre la Bisbal i Torroella de Montgrí) on hi trobem un escampall de petits nuclis rurals arrelats a l’època
medieval que actualment configuren un valuós llegat històric i cultural. Les Gavarres, les muntanyes del
Baix Empordà, van anar acollint masos i petits nuclis disseminats que vivien de la vinya i de les
explotacions forestals. I la costa, igual que l’Alt Empordà, constituïda pels petits pobles de pescadors que
ha experimentat una dinàmica de creixement més gran a conseqüència del fenomen turístic i de industria
surera. Així doncs, tant per a l’Alt com per al Baix Empordà, el desnivell poblacional ha estat molt marcat
entre el litoral i la muntanya al llarg dels anys.
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Memòria social

L’àmbit de les Comarques Gironines és un territori força heterogeni, amb un model territorial en evolució.
Es tracta d’una àrea geogràfica que articula comarques de muntanya i territoris netament rurals amb un
vast àmbit costaner que ha patit els darrers decennis unes dinàmiques que l’han fet urbanísticament molt
complex. Al mateix temps la situació geogràfica de la part més central el converteix en un territori
neuràlgic atenent l’alta connectivitat i el fa receptor de nous fluxes i d’una nova lògica de relacions
territorials propiciades per les noves infraestructures de mobilitat ja realitzades (l’eix transversal,
l’aeroport) o en projecte (l’eix transversal ferroviari i l’ampliació de l’aeroport).
Aquest àmbit ha passat d’un policentrisme inicial, seguint el model comarcal, on les capitals comarcals
han exercit la seva centralitat en la seva àrea d’influència (la comarca), malgrat algunes excepcions i que
encara es mantenen, més o menys, en el cas del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, al model actual, on
a partir dels anys 90 i cada cop més, es superposa la jerarquia de l’Àrea Urbana de Girona, distorsionant
les dinàmiques de les comarques del voltant, que entren a formar part de la seva àrea d’influència,
especialment bona part del Baix Empordà i la Selva, que són comarques policèntriques de sempre per no
comptar amb una capitalitat forta i el Pla de l’Estany que és una comarca de creació més recent, i de fet
amb forta dependència de l’Àrea Urbana de Girona. En els darrers anys, la jerarquia de l’àrea urbana de
Girona matisa el policentrisme existent sense arribar a trencar-lo. La capitalitat de Girona ja existia, però
fins els 90’ derivava sobretot del seu rol polític i administratiu.
El resultat és un model territorial que concentra el seu dinamisme en el corredor d’activitats que,
evidentment, coincideix amb la depressió prelitoral i el seu eixamplament en la plana de l’Empordà i que
és un dels eixos territorials bàsics de l’àmbit que l’uneixen cap al nord amb França i cap al sud amb
Barcelona, Tarragona i tot el corredor mediterrani. Destaca la “potència” de l’àrea urbana de Girona, però
també el dinamisme de la de Figueres, que es dibuixa com a segona capital de l’àmbit, i de determinats
nuclis, més petits però molt dinàmics, de la plana selvatana.
El segon eix a destacar del territori és el que partint d’aquest corredor, s’allarga com un braç cap a
ponent, seguint els passos que s’obren entre les muntanyes i per on passen les infraestructures viàries
tradicionals que uneix les altres tres capitals comarcals: Banyoles, Olot i Ripoll, continuant cap a l’oest,
constituint l’eix transversal pirinenc.
Analitzant les dades de la població es pot comprovar que la població del conjunt de les Comarques
Gironines no ha parat de créixer des del 1900, excepte els anys 30. L’Alt i el Baix Empordà parteixen de
la màxima població l’any 1900, però entre 1920 i 1960 en perden, fins que els anys 50 i 60 en comencen
a guanyar força. La Garrotxa té una situació més estable, en general, va augmentant la població, però
sense grans accelerades.
Per una banda, es veu el fort creixement de la zona costanera de l’àmbit a partir de 1960, fomentat per
l’auge del turisme i de la segona residència. També destaca la concentració de població de l’àrea urbana
de Girona (doblant el seu pes en el conjunt de l’àmbit en el període), mentre que la població de les
restants capitals comarcals augmenten poc el seu pes 1900-2008, disminuint-lo fins i tot 1960-2008, pel
fort impuls de les altres zones. Finalment, la resta del territori, que correspon bàsicament amb les zones
més interiors i menys urbanes, disminueix el seu pes a la meitat entre 1900 i 2008, però amb una
disminució més marcada entre 1960 i 2008. En una primera anàlisi, s’observa, doncs, com la població es
concentra als municipis costaners i a l’àrea urbana de Girona, bàsicament, mentre que en la resta del
territori, que representa quasi 3/4 parts del territori, només hi viu 1/4 part de la població de l’àmbit.
L’evolució de la població de l’Empordà durant els darrers 130 anys posa de manifest el comportament
diferent de cada comarca. Si l’Alt Empordà arriba a un òptim precisament l’any 1877, amb més de 73.000
habitants, que no recupera fins el cens de 1970 quan arriba pràcticament al llindar dels 72.000, el Baix
Empordà aconsegueix el seu òptim l’any 1910, amb més de 55.000 habitants i només triga cinquanta
anys en superar la crisi, ja que en el cens de 1960 ultrapassa els 59.000. I al cens del 2001 la població
del Baix Empordà ja supera a la de l’Alt Empordà. En els dos casos és evident la relació, no exclusiva
però si significativa, entre l’inici d’un nou cicle demogràfic i l’aparició del turisme de masses com a
activitat econòmica. A manca de les grans transformacions en les formes d’ocupació de l’espai que va
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significar el desenvolupament de la industrialització allà on es va produir, les noves formes de poblament
han aparegut a l’Empordà de la mà del turisme, primer amb la seva faceta certament minoritària i,
sobretot, a partir dels anys seixanta, com a turisme de masses i més recentment encara com a portador
del fenomen residencial - immobiliari.
Respecte als municipis sense planejament es veu que tots els dotze termes, encara que siguin municipis
rurals no costaners, presenten valors de la població progressivament més alts durant els darrers anys.
Cal dir, no obstant, que es tracta de municipis d’escassa població, a l’entorn dels 200-300 habitants. La
majoria augmenten significativament la seva població, però sense arribar als valors de la mitja de la
comarca. Casos especials són Sales de Llierca, a la Garrotxa, que augmenta un 51% la seva població,
tot tenint en compte que a finals dels 90’ només tenia 65 habitants i ara en té 132, i el municipi d’Osor a
la Selva que ha perdut força població aquests últims anys, més d’un 30%.
Evolució de la població 1998-2008 municipis sense planejament (empadronament)

Alt Empordà
Masarac
Palau de Santa Eulàlia
Rabós
Riumors
Baix Empordà
Parlavà
Garrotxa
Sales de Llierca
Gironès
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell
Viladasens
Pla de l'Estany
Sant Miquel de Campmajor
Selva
Osor
Susqueda
Comarques Gironines
Catalunya

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
95.871
98.506 101.028 103.631 106.840 110.743 112.439 118.950 123.983 129.158 135.413
244
239
245
240
239
251
258
263
265
269
278
85
89
90
89
79
86
84
88
91
95
105
137
148
145
144
155
154
167
177
194
182
194
191
192
192
184
178
174
163
154
172
189
216
98.398 100.776 103.091 105.726 108.910 112.553 115.566 120.302 124.055 126.450 130.738
328
330
330
337
358
348
349
341
352
380
383
46.919
47.221
47.464
47.940
48.796
49.625
50.616
51.786
52.834
53.507
54.437
65
81
89
91
99
109
108
117
128
133
132
131.349 133.468 135.482 138.659 142.978 149.297 154.274 160.838 166.079 169.624 175.148
143
145
138
140
141
144
152
154
156
161
157
171
164
161
160
161
191
185
185
209
232
242
193
187
185
181
173
167
172
182
191
200
207
24.397
24.839
25.130
25.577
26.114
26.720
27.141
27.905
28.557
28.893
29.645
219
218
206
197
196
201
199
197
218
218
243
108.816 112.274 115.648 119.906 125.515 131.730 136.738 144.420 151.477 157.674 164.646
480
468
464
461
457
437
429
409
390
372
361
89
92
87
89
100
107
111
113
112
126
125
532.107 543.324 553.964 567.552 585.421 606.806 622.936 650.601 673.351 691.882 716.858
6.147.610 6.208.817 6.261.999 6.361.365 6.506.440 6.704.146 6.813.319 6.995.206 7.134.697 7.210.508 7.364.078

Evolució
total
29%
12%
19%
29%
12%
25%
14%
14%
51%
25%
9%
29%
7%
18%
10%
34%
-33%
29%
26%
17%

Font: Idescat. Padrons municipals d’habitants i Censos de població

El mapa d’evolució de la població reflecteix la diferència entre els municipis que queden immergits en
l’economia del turisme i la construcció o amb una base industrial encara dinàmica i els que resten amb un
perfil agrari o de crisi de sectors productius determinants que, en la seva majoria, entren en regressió
demogràfica. També s’observa com el dinamisme demogràfic de les Comarques Gironines s’explica, i
amb diferència, pel saldo migratori.
Creixement de la població 1998-2008 municipis sense planejament
dates 1996/2001

Alt Empordà
MSP - Alt Empordà
Masarac
Palau de Santa Eulàlia
Rabós
Riumors
Baix Empordà
MSP - Baix Empordà
Parlavà
Garrotxa
MSP - Garrotxa
Sales de Llierca
Comarques Gironines
Total MSP
Catalunya

Creixement natural
138
-27
-17
-1
-9
0
554
-10
-10
-618
1
1
2627
-36
23.282

Saldo migratori
6011
21
11
-13
27
-4
6026
29
29
1657
29
29
31093
79
229.788

Creixement total
6149
-6
-6
-14
18
-4
6580
19
19
1039
30
30
33720
43
253.070

Font: Idescat. Creixement poblacional
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Creixement de la població 1998-2008 municipis sense planejament
dates 1996/2001

Gironès
MSP - Gironès
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell
Viladasens
Pla de l'Estany
MSP - Pla de l'Estany
Sant Miquel de Campmajor
Selva
MSP - Selva
Osor
Susqueda
Comarques Gironines
Total MSP
Catalunya

Creixement natural
1904
-10
4
-7
-7
274
-1
-1
1225
-18
-19
1
2627

Saldo migratori
5595
16
-13
26
3
240
-6
-6
11335
-274
-284
10
31093

Creixement total
7499
6
-9
19
-4
514
-7
-7
12560
-292
-303
11
33720

23.282

229.788

253.070

Font: Idescat. Creixement poblacional

Evolució de la població 1991-2008 en percentatge

Font: Elaboració DGU

Altres variables a tenir en compte són l’índex d’envelliment i el de dependència, que indiquen situacions
socials presents i futures que poden ser molt diverses.
Si a més, es té en compte l’índex de dependència per municipis, s’observa que s’acota l’envelliment a les
zones més rurals i de muntanya com són, sobretot, l’Albera, l’Alta Garrotxa i el Ripollès, més la part de la
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serralada transversal i a les Guillaries a ponent; també els municipis agrícoles del nord i interior del Baix
Empordà.
Pes relatiu de la població amb edat igual o superior a 65 anys
Superfície

Alt Empordà
MSP - Alt Empordà
Masarac
Palau de Santa Eulàlia
Rabós
Riumors
Baix Empordà
MSP - Baix Empordà
Parlavà
Garrotxa
MSP - Garrotxa
Sales de Llierca
Gironès
MSP - Gironès
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell
Viladasens
Pla de l'Estany
MSP - Pla d'Estany
Sant Miquel de Campmajor
Selva
MSP - Selva
Osor
Susqueda
Comarques Gironines
Total MSP
Catalunya

1.357,5km2
72,6km2
12,6km2
8,4km2
45,1km2
6,5km2
701,7km2
6,2km2
6,2km2
735,4km2
35,8km2
35,8km2
575,4km2
39,2km2
6,0km2
17,5km2
15,7km2
262,8km2
33,2km2
33,2km2
995,1km2
102,7km2
52,1km2
50,6km2
4.627,9km2
289,7km2
32.107,6km2

Població

135.413
793
278
105
194
216
130.738
383
383
54.437
132
132
175.148
606
157
242
207
29.645
243
243
164.646
486
361
125
716.858
2.643
7.364.078

Edat

65 i més
21.986
175
65
21
42
47
21.007
83
83
11.007
10
10
23.632
126
38
42
46
4.919
42
42
22.929
146
120
26
111.682
582
1.195.955

Edat %
65 i més
16,24%
22,07%
23,38%
20,00%
21,65%
21,76%
16,07%
21,67%
21,67%
20,22%
7,58%
7,58%
13,49%
20,79%
24,20%
17,36%
22,22%
16,59%
17,28%
17,28%
13,93%
30,04%
33,24%
20,80%
15,58%
22,02%
16,24%

Font: Idescat. Estructura de la població

Pel que fa als municipis que no disposen de planejament, la majoria supera en proporció la mitja
d’envelliment total de la comarca, situant-se normalment per sobre del 20%, quan la mitja d’aquestes
comarques coincideix amb la total de les Comarques Gironines a l’entorn del 15%, a excepció de Sales
de Llierca que no arriba al 8%.
La població estacional respecte la població resident 2007 de les Comarques Gironines

Font: Elaboració DGU
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Respecte al fenomen de les segones residències lligat al turisme, segons les dades censals de 2001, a
les Comarques Gironines hi ha 182.110 habitatges no principals. Si es considera que l’ocupació
d’aquests habitatges és de 4 persones com a mitjana, s’obté que hi ha 728.440 persones que gaudeixen
d’una segona residència al territori, quan la població resident d’aquest àmbit, censada el 2001, és de
553.661 habitants; és a dir, la població a les Comarques Gironines podria augmentar fins a un 131,6% la
seva població resident com a fruit del fenomen de la segona residència. Les places turístiques i el
fenomen de les segones residències comporten que la població habitual i resident d’un municipi, la
població estable, s’incrementi especialment els caps de setmana i els períodes estiuencs; la suma
d’ambdues poblacions, l’estable i la flotant, constitueixen l’anomenada població estacional.
Construcció habitatges 1990-2008 en relació a la població de 2008 (Habitatges acabats per 1000 habitants)

Font: Elaboració DGU

Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l'Estany
Selva
Comarques Gironines
Catalunya

2004
27,2
28,3
16,2
24,3
10,7
28,6

2005
33,1
35
17,1
19,7
13,7
31

2006
35,1
40,4
29,2
26,3
20,5
33,1

2007
23,2
23,3
21,4
16,2
18,6
21,5

2008
7,1
12,2
9,3
7,1
3,6
6,7

25

27,2

32

20,6

8

14,2

15,4

17,8

11,9

3,7

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge.
(1) Habitatges iniciats per 1.000 habitants.
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En general, l’evolució de la construcció d’habitatges està estretament relacionada amb l’activitat
econòmica, com un dels sectors que ha estat determinant en la nostra economia i, evidentment, amb
l’evolució laboral i demogràfica del territori, com a necessitat vital de la població que s’hi instal·la. Però en
aquest període i en aquest àmbit es donen, a més, alguns elements que també han col·laborat en aquest
dinamisme, que han fet que aquest no es correspongués amb la dinàmica demogràfica i que són: la
importància de la segona residència, que ha alterat la relació oferta/demanda i la seva repercussió en els
preus; la consideració de l’habitatge com a forma d’inversió i d’especulació davant la inestabilitat de la
borsa i dels baixos tipus d’interès; i factors demogràfics com l’accés a l’habitatge de generacions
nombroses (la del baby boom compleix 30 anys) i el procés de disminució de la dimensió de la unitat
familiar (a les Comarques Gironines les llars unifamiliars han passat de representar un 14,9% a un 25,6%
entre 1991 i 2001).
Tipus d’habitatge dels municipis sense planejament

Alt Empordà
Masarac
Palau de Santa Eulàlia
Rabós
Riumors
Baix Empordà
Parlavà
Garrotxa
Sales de Llierca
Gironès
Sant Andreu Salou
Sant Martí Vell
Viladasens
Pla de l'Estany
Sant Miquel de Campmajor
Selva
Osor
Susqueda
Comarques Gironines
Catalunya

1991
Habitatges familiars
principals
secundaris
vacants
29.776
47.180
8.754
72
5
19
27
22
15
52
38
29
72
11
27
28.257
41.990
11.086
106
36
19
15.494
1.759
4.314
15
21
40.183
2.563
8.783
43
12
11
72
19
54
16
11
6.252
1.155
1.620
66
32
22
30.788
26.347
7.634
161
77
34
29
37
18
160.010
124.141
44.758
1.931.172
467.922
314.903

total
86.321
96
64
119
110
81.607
161
21.611
36
51.722
66
91
81
9.046
120
65.265
277
84
330.608
2.721.383

2001
Habitatges familiars
principals
secundaris
37.467
46.046
79
17
33
42
69
11
78
1
39.993
45.269
117
40
17.465
1.655
34
14
50.799
6.662
47
20
77
2
60
18
11.016
979
66
26
42.375
28.407
78
61
41
28
208.952
133.214
2.315.774
514.943

vacants
13.392
12
37
43
8.841
37
4.015
6
12.374
11
7
2.758
24
7.785
56
1
51.680
452.921

total
97.534
108
75
117
122
97.473
198
23.369
54
70.900
78
79
85
14.809
116
79.224
198
70
399.900
3.314.155

Font: Idescat. Cens d'habitatges 1991-2001. Dades municipals i comarcals.

Com a mitjana, els municipis sense planejament d’aquest àmbit no arriben a un 20% d’habitatges vacants
i superen en molts casos el 20% d’habitatges de segona residència, destaca el terme del Palau de Santa
Eulàlia amb un 56% d’habitatges secundaris i Susqueda que en té un 40%.
La majoria d’aquests municipis han seguit una dinàmica semblant ja que aquests últims anys han
augmentat el percentatge de segones residències, moltes vagades substituint habitatges buits, el que fa
suposar que molts han estat restaurats i destinats a segona ocupació. Casos a part són Osor, Parlavà i
Rabós, tots tres de comarques diferents, que han augmentat el percentatge d’habitatges vacants per
raons diverses.
Les dades d’afiliació a la Seguretat Social de desembre de 2008 estudiades per als quatre grans sectors
d’activitat econòmica mostren, a grans trets, un menor pes del sector serveis que al conjunt de Catalunya
(5 punts menys) i per contra, un major pes dels altres sectors, especialment el primari i sobretot, la
construcció (3,6 punts per sobre).
Estudiat per comarques, s’observa que no són homogènies ja que n’hi ha unes amb major pes del sector
serveis i de la construcció i del primari, però amb molt poc pes de la indústria (l’Alt i el Baix Empordà),
mentre que n’hi ha d’altres amb un important pes industrial com són especialment la Garrotxa, però
també el Pla de l’Estany, la Selva i el Ripollès. Respecte el sector primari, es veu com totes les
comarques, excepte el Gironès, té un pes superior a la mitjana catalana i d’aquestes, excepte la Selva,
totes estan per sobre de la mitjana del conjunt de l’àmbit gironí. Una cosa semblant passa amb la
construcció, ja que totes les comarques excepte el Gironès tenen un pes superior a la mitjana catalana i
en alguns casos com al Baix Empordà, amb un diferencial d’11 punts.
Es podria dir que l’eix de comunicacions divideix l’àmbit en dues zones separades en sentit est - oest. A
l’est, el litoral, hi ha predomini de serveis i construcció, mentre que a l’oest, hi ha un cert pes de les
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activitats productives. Un cas a part és el Gironès, que seria l’única comarca amb una estructura
econòmica més similar al conjunt de Catalunya en quant al primari i a la construcció, però amb un major
pes dels serveis i menor de la indústria. I la Selva que és una comarca molt diversa i heterogènia amb
un territori costaner i un altre d’interior. Evidentment, elements com la capitalitat, la presència del turisme
i de la segona residència o la diferent tradició industrial marquen aquestes dades.
La economia és força diversificada i equilibrada per sectors per al conjunt de l’àmbit: predomini de
sectors relacionats amb el turisme a algunes comarques, però també pes de sectors productius com la
indústria en el conjunt i també amb una agricultura competitiva en algunes zones. Això junt amb el
predomini de les petites i mitjanes empreses i del pes relatiu dels treballadors autònoms que està per
sobre mitjana catalana i en algunes comarques, molt per sobre, defineix un mercat de treball força
flexible i, per tant, més capaç d’ adaptar-se a l’evolució de l’economia, és a dir, poder resistir millor les
situacions adverses com aprofitar millor les oportunitats.
Pel que fa als municipis sense planejament, es tracta de pobles petits normalment envoltats d’entorns
naturals i rurals significatius que basen la seva economia en l’agricultura i la ramaderia però que depenen
fortament del seu entorn i de les dinàmiques que si produeixen.
El sector turístic té una certa presència en forma de cases rurals, petits hostals i restaurants, sent
l’ecoturisme un valor ascendent i de potencialitat per aquests pobles. En aquest sentit, la imatge general i
tradicional dels nuclis i els elements patrimonials existents són valors que s’han de preservar i que
contribueixen així, a aquest potencial econòmic.
Així doncs, atès l’objecte d’aquestes Normes i la idiosincràsia dels municipis inclosos dins aquest àmbit,
cal remarcar els següents aspectes:
-

La major part de municipis que formen aquest document de Normes se situen en un entorn rural.
Tot i que cada vegada els habitants dels espais rurals i urbans tenen comportaments que
s’aproximen quant a model de vida, el cert és que els entorns més rurals presenten diferències
socials remarcables en relació amb el seu entorn més urbà. Aquestes diferències poden tenir
transcendència econòmica i territorial, ja que l’espai rural és feble des del punt de vista
demogràfic i té unes perspectives de redreçament més complexes perquè està molt envellit i
aquestes dues característiques socials i demogràfiques s’estenen per una àmplia franja del
territori. En canvi, les àrees urbanes són les que tenen coixí demogràfic, concentren més canvis
socials i poden canalitzar amb més facilitat transformacions derivades de canvis econòmics o
d’acollida de noves infraestructures. En aquest sentit, l’anàlisi socio-ecònomic no és vàlid pel
conjunt dels municipis sense planejament que componen aquests document ja que s’ha de tenir
en compte la diversitat i pluralitat de nuclis que el conformen, així com la seva situació relativa, ja
que existeixen notables diferències entre comarques. En efecte, és molt difícil de correlacionar
dades microvariables o d’altres variables més clàssiques com la proximitat a la xarxa bàsica de
carreteres o a les principals polaritats urbanes pel conjunt de tots aquests municipis. Tenint en
compte aquesta diversitat i complexitat i les diferències territorials i socio-econòmiques presents
en aquest àmbit de les Comarques Gironines, cal que cada municipi sigui estudiat
independentment i en profunditat dins, és clar, del seu marc territorial i d’acord amb les previsions
i objectius del planejament territorial, estudis que corresponen al document de POUM.

-

Els municipis que no disposen de planejament de l’àmbit de les Comarques Gironines es
caracteritzen per tenir poca població i com ja s’ha esmentat, situar-se en entorns rurals. La
immigració té un pes important com en el conjunt de les Comarques Gironines. D’altra banda, cal
dir que la majoria de municipis consten dels serveis bàsics d’equipaments, sent el factor esportiu
un dels més potenciats, ja que propicia la consolidació tant de població resident en conjunt, com
l’estacional. Segurament l’envelliment de la població i la manca de mainada són les dades més
preocupants, ja que per una banda es fan necessaris més equipaments assistencials i per l’altre
es presenta un problema pel que fa als equipaments escolars ja que normalment no hi ha la
quantitat suficient de nens per mantenir una escola, aquests fets, a banda del progressiu
augment del sector serveis, fa que cada cop més aquestes viles hagin de formar part d’un
sistema d’assentaments, on la residència es va deslligant del lloc on hi ha l’activitat, els serveis,
els equipaments, aquests distribuïts en el territori segons el seu grau d’accessibilitat, oportunitat i
gestió.
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-

La majoria dels nuclis que conformen el conjunt de municipis sense planejament tenen una
estructura morfològica clara, els límits del urbà són clarament definibles, en altres casos la
dispersió és el tret identificatiu, en aquest sentit, el planejament territorial ja defineix quina ha de
ser l’estructura morfològica que els nuclis han de seguir. Existeix, no obstant, una certa quantitat
d’habitatges destinats a segones residències, molts d’ells resultat de la rehabilitació de les cases
deteriorades. En canvi també apareixen, en altres casos, les cases en filera i unifamiliars, pròpies
d’urbanitzacions amb excessiu consum de sòl i poc sostenibles. Aquests últims són exemples,
normalment, d’una manca de capacitat d’integració amb les estructures de l’entorn i de
transformació del teixit existent, fet que s’ha de tenir en compte i evitar en el futur. En aquest
sentit cal promoure la compactació i consolidació dels nuclis a partir de la rehabilitació i la
compleció dels buits urbans i potenciar la rehabilitació i reforma dels edificis existents i en la mida
de lo possible, la seva transformació d’habitatges secundaris en principals.

-

Així doncs, atenent a les característiques d’aquests municipis i en concordança amb els objectius
d’aquestes Normes, les intervencions que s’han proposat han estat dirigides a completar,
regularitzar i reordenar el teixit existent tot considerant-lo teixit consolidat, tot mantenint les
tipologies i solucions constructives pròpies del lloc. En altres casos s’han produït intervencions
que en el mateix sentit, han afectat sistemes de vialitat i espais lliures, que sense suposar un
creixement real del nucli, han suposat una millora substancial de les condicions del lloc i que han
facilitat la gestió urbanística i municipal per a requisits concrets. Altres propostes, les menys, que
representen espais de sòl urbà no consolidat, esdevenen transformacions necessàries que
completen el nucli, en aquests casos, la possibilitat de projectar tipologies més adequades,
esdevenen oportunitat i possibilitat de previsió per habitatges socials.
Cal recordar que aquestes Normes no tenen com a objectiu les previsions de creixement que li
són pròpies al POUM i per tant no proposen sòls urbanitzables, els quals hauran de ser estudiats
i valorats en el marc de la redacció del planejament general. En la majoria de casos la previsió
per habitatges socials no hauria de suposar un creixement intencionat per aconseguir aquest fi,
caldria establir, en canvi, polítiques encaminades a preveure reserves amb destinació a
l’habitatge de protecció en el sòl urbà consolidat, de manera que es satisfessin les demandes
immediates de la població, en el cas que esdevinguessin necessàries, d’acord també amb
l’objectiu principal d’aquest document, de rehabilitar i reformar els edificis existents dels diferents
nuclis.
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Amenaces i oportunitats
Les dinàmiques econòmiques desenvolupades sobre les Comarques Gironines, afavorides per la seva
posició estratègica, i la gran complexitat geogràfica del conjunt, han donat lloc a uns dilatats processos
d’implantació d’assentaments humans i a un modelatge paisatgístic extremadament variat, que ha acabat
convertint-se en una de les característiques més singulars i valuoses del territori. Són aquests
condicionants històrics, grans corredors de pas, potencials econòmics endògens, articulació urbana i
riquesa paisatgística, encara avui els referents quan es tractarà de ponderar les seves fortaleses i
debilitats, en la perspectiva que obre el planejament territorial.
Els condicionants geogràfics, la riquesa paisatgística, el patrimoni urbanístic i arquitectònic acumulat, el
dinamisme econòmic i cultural de la societat són factors que s’interrelacionen dialècticament en els
processos de transformació a què es veuen sotmesos els territoris de les Comarques Gironines.
Aquestes circumstàncies posen de relleu els punts forts i els punts febles de l’àmbit d’aquestes
comarques per encarar el futur:

Oportunitats
Els espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, juntament amb els delimitats pel PDUSC, han creat una
estructura potent d’espais protegits, garantia de preservació del medi natural.
El territori es caracteritza per la gran varietat i vàlua dels paisatges naturals i culturals, alhora patrimoni
col·lectiu i actiu econòmic.
S’hi manté un gran dinamisme econòmic.
L’àrea urbana de Girona té prou pes històric, econòmic, demogràfic i cultural per ser un referent a escala
internacional.
S’està estructurant una nova àrea urbana, amb unes característiques pròpies, constituïda pel sistema
urbà de Figueres, en procés d’articulació amb Castelló d’Empúries i Roses.
A la base d’aquestes àrees urbanes existeix una xarxa densa dels assentaments que han estructurat
definitivament el país al llarg de la història: ciutats o fins i tot petites conurbacions, dinàmiques, amb teixit
cultural propi que són el suport d’una activitat econòmica viva i diversificada i tenen una gran capacitat
d’integració social. A la resta del territori s’hi mantenen pobles i nuclis de petita magnitud, que el
conserven viu amb els seus valors patrimonials i històrics.
Els creixements demogràfics dels darrers anys han aportat nova població jove.
A les Comarques Gironines s’hi concentren moltes de les vies d’entrada a la Península: dues de
ferroviàries directes, Portbou i el Pertús, aquest a punt d’entrar en funcionament, i una d’indirecta pel
Ripollès des de la Cerdanya; cinc de viàries directes, Portbou, la Jonquera, la Vajol, Maçanet de
Cabrenys i Coll d’Ares, i una d’indirecta, també pel Ripollès des de la Cerdanya.
Globalment, el territori està articulat per infraestructures de mobilitat d’altes prestacions, ja en
funcionament o en construcció i projecte.
L’aeroport de Girona i el port de Palamós complementen l’accessibilitat global de una gran part de les
comarques de l’àmbit.
Hi ha una creixent consciència social davant la necessitat d’impulsar processos urbanístics que es
fonamentin sobre criteris de sostenibilitat.
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Amenaces
El futur de l’agricultura no està garantit en algunes comarques.
L’activitat econòmica està poc equilibrada, sobretot allà on el pes de la construcció ha estat més alt.
Els efectes negatius del model de creixement basat en la construcció, malbaratament de sòl, dispersió de
la població, encariment de les infraestructures, banalització o destrucció dels valors del paisatge i del
patrimoni arquitectònic, continuen presents.
El sòl apte per permetre nous assentaments s’està exhaurint en alguns territoris.
Hi ha clares dificultats per a la pervivència d’alguns nuclis en parts de l’Alt Empordà o el Ripollès.
Hi ha parts del territori creuades per unes infraestructures de mobilitat de grans prestacions que no han
rebut cap millora real de l’accessibilitat i que, per contra, estan patint problemes greus de fragmentació.
Hi ha mancances en les disponibilitat d’aigua i energia.
Les formes de cooperació supramunicipals per gestionar els desenvolupaments urbanístics del territori
són escasses.
S’han agreujat els problemes mediambientals (fragmentació els espais oberts, contaminació
d’aqüífers…).
El paisatge pot perdre atractiu, especialment en les àrees més dinàmiques del territori.
La gran accessibilitat i les òptimes condicions topogràfiques de bona part del territori de les Comarques
Gironines pot facilitar la implantació d’activitats que comporten gran consum de sòl i nul·la articulació de
l’espai.
El manteniment de la competència entre municipis podria incrementar la proliferació de polígons
industrials plantejats sense una visió general de les capacitats del territori.
La dispersió del creixement, bé sigui pel desenvolupament de sòls urbanitzables inadequats, però
pendents d’ésser desenvolupats, bé sigui per l’assentament de nova població en urbanitzacions
inicialment concebudes per a la segona residència, de baixa densitat i allunyades dels nuclis històrics
dels municipis.
Algunes grans infrastructures de mobilitat, però també d’altres com les vinculades a la producció i
transport de l’energia, es poden plantejar sense la voluntat de contribuir de forma definitiva a l’articulació i
la potenciació dels valors identitaris i culturals del territori i, en conseqüència, afectar-los negativament.
La inexistència de plans estratègics de desenvolupament sòcio-econòmic específics per alguns territoris
que es troben relativament al marge de les àrees més dinàmiques, podria endarrerir la seva recuperació.
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3. Directrius i propostes de l’ordenació urbanística
Objectius i criteris de les Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a
l’àmbit de les Comarques Gironines

Objectius
En coherència amb les determinacions dels criteris de planejament territorial de la Generalitat de
Catalunya, les Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament es basen en una
sèrie d’objectius generals, successius a una diagnosi socioeconòmica, demografia i territorial, que es
proposen de donar resposta a les principals amenaces que el territori presenta i de preservar les seves
característiques.
El complex de les Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament és concebre com
un document d’ordenació urbanística en desenvolupament de la legislació vigent, que adequant-se al
planejament territorial i al planejament urbanístic de rang superior aprovats definitivament, té com
principal objectiu garantir que tots els municipis de Catalunya tinguin un planejament general, tal i com
exigeix la legislació urbanística, tot tenint present que el document tindrà una vigència transitòria de
quatre anys en tant el municipi no disposi del propi Pla d’ordenació urbanística municipal.
D’altra banda els documents que configuren les Normes volen ser també els components d’una base de
dades territorial actualitzable i ajustable en el seu procés de desenvolupament, a l’abast de la societat
civil i de les institucions del territori, que serveixi com a eina de treball de fàcil ús i que ajudi a potenciar la
“cultura de planejament”, facilitant alhora la gestió i el control urbanístic en el territori.
El Document reconeix els elements patrimonials (arquitectònics, naturals, arqueològics i/o paleontològics)
i els conjunts urbanístics que formen la base històrica del territori, els entorns de protecció d’aquests
espais i els senders o recorreguts, els espais visuals de connexió que els relacionen, així com la xarxa
d’equipaments del patrimoni cultural com part d’una xarxa patrimonial i del paisatge. S’inclouen els
monuments, edificis o béns culturals ja protegits per el Consell Comarcal, els catalogats per els mateixos
ajuntaments i altres elements patrimonials que es consideren d’interès per al municipi i que s’han recollit,
com a inventari, en el curs d’aquest treball. Aquests elements que s’han inventariat de nou inclouen tots
aquells elements i conjunts patrimonials que, pel seu valor cultural o testimonial, mereixen ser conservats
o, com a mínim, documentats i que, fins al moment de redacció d’aquestes Normes, no han estat
inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català. Aquests elements s’identifiquen i localitzen en els
plànols d’ordenació. L’objectiu és l’obtenció i conservació de fonts documentals d’aquests elements, per
tal de preservar el seu testimoni cultural, i l’establiment d’un fons de referència d’elements, com a pas
previ a la inclusió en els futurs catàlegs a elaborar.
El document conté, a més de les normes d’obligat compliment, un ampli ventall d’informacions,
suggeriments i recomanacions i defineix els objectius i els criteris per tal de apropar-se a un
desenvolupament sostenible del territori fomentant la governabilitat de la comunitat social dels municipis
inclosos en aquest àmbit.

Sòl no urbanitzable
La política de sòl no urbanitzable és un element del planejament territorial tan important com la política
d’infraestructures o d’urbanització. La constitució i preservació activa del sòl no urbanitzable és un
requisit previ a l’ordenació i possible extensió dels sistemes urbans.
D’acord amb la legislació sectorial en matèria de mediambient i els Plans Territorials, es proposen unes
politiques urbanístiques respectuoses del mosaic agroforestal i de la morfologia urbana tradicional, que
garanteixin el desenvolupament integrat i sostenible del territori, aprofitant els recursos endògens que
disposa i posant en valor el seu patrimoni agrícola i cultural.
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Les intervencions en el sistema d’espais oberts han d’assegurar el respecte a les condicions naturals i
paisatgístiques de l’entorn, contemplar els imperatius derivats del principi d’ús racional dels recursos i
complir les determinacions relatives a les condicions d’implantació i limitació en l’edificació i ús del sòl
que comporten els elements bàsics del territori definits en aquest document, i les determinacions
específiques per a cada tipus de sòl.
En aquest marc es defineixen els següents objectius:
-

Delimitar i protegir aquells espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la
legislació ambiental, actualitzant-ne els límits.

-

Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.

-

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.

-

Ordenar els accessos als nuclis urbans per facilitar la transició entre els espais oberts i els
paisatges urbans, reforçant el caràcter i la identitat de les poblacions.

-

Definir la xarxa patrimonial i de paisatge entenen el territori com a paisatge cultural complex.

-

Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del sistema de ramaderia tradicional
extensiu pel seu especial interès en la gestió dels espais oberts.

-

Mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites instal·lacions agroalimentàries,
limitades a les zones relacionades amb els conreus tradicionals, que es poden integrar en els
propis nuclis.

-

Contribuir a la valorització econòmica dels espais oberts mitjançant l’ús turístic o d’altres usos
compatibles amb la seva preservació i afavorint-ne la seva gestió.

Sòl urbà
El document reconeix la totalitat dels nuclis de població com a components del sistema d’assentaments i
com valor històric patrimonial a protegir. Secundàriament, segons les estratègies assignades pel
planejament territorial, i respecte a les condiciones geogràfiques i topogràfiques, d’accessibilitat i de
conservació, el document estableix els objectius i criteris per cadascun dels nuclis considerats urbans,
determinant la delimitació i l’ordenació precisa del sòl urbà.
L’objectiu principal és la consolidació i rehabilitació i millora dels nuclis com patrimoni urbanístic dels
municipis centrant-se en el manteniment, reconstrucció i millora de les trames urbanes existents amb
especial atenció al manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc i a la regularització de
la franja perimetral i dels accessos, o en tot cas, establint una delimitació del règim del sòl urbà i no
urbanitzable, reconeixent en cada cas, les edificacions existents i la seva estructuració com a nucli urbà.
Per als nuclis amb sòl urbà delimitat les Normes mantenen els objectius, condicions d’ordenació,
edificació, ús i gestió que fixa el planejament vigent, exceptuat els casos que no s’ajustin a les directrius
establertes per a Llei d’urbanisme i a les del planejament territorial. Així bé, sigui per riscos geològics o
d’inundació, sigui per localitzacions poc aptes o d’elevat grau d’interès paisatgístic, sigui per delimitacions
excessivament grans i mal proporcionades, les Normes poden modificar les extensions previstes dels
nuclis i desclassificar solars no aptes per l’edificació per les raons esmentades.
En aquest marc es defineixen els següents objectius:
-

Adequar-se al planejament territorial i al planejament urbanístic de rang superior aprovats
definitivament.

-

Valorar els nuclis com a patrimoni urbanístic del territori i preservar-los.
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-

Assenyalar aquells nuclis que no tenen una correcta delimitació de sòl urbà i determinar la
desclassificació o modificació d’aquelles extensions dels nuclis que no s’ajustin a les directrius
establertes per la Llei d’urbanisme i a les del planejament territorial.

-

Establir els criteris d’ordenació espacial i de tipologia i tractament de les edificacions pel que fa a
les possibles remodelacions interiors dels nuclis per tal de preservar les característiques pròpies
dels pobles d’aquest territori.

-

Compactar i completar els teixits urbans dels nuclis, determinant la delimitació del sòl urbà
ajustada a la realitat existent i a les condicions físiques de cada nucli.

-

Preservar les condicions arquitectòniques, paisatgístiques i ambientals dels nuclis en relació a
les preexistències i el seu entorn.

-

Ordenar la urbanització al voltant dels nuclis de població i establir les pautes per a què les
possibles noves edificacions de replè de la corona exterior del nucli s’integrin sense que
desfigurin la seva imatge exterior.

-

Promoure l’accés als serveis i el benestar de la població.

-

Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la disminució de les necessitats
de mobilitat i la dotació de transport públic i equipaments al servei del conjunt del territori.

-

Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes, fomentant la flexibilitat de les
activitats econòmiques permeses i racionalitzant la implantació de polígons industrials o terciaris.
Facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes i facilitar l’acolliment de turisme rural i
cultural.

-

Establir les reserves de sòl prescrites pel planejament sectorial i/o territorial respecte al sistema
d’infraestructures i de mobilitat.

-

Millorar les comunicacions internes als nuclis, tot respectant-ne l’estructura i la tipologia urbana.
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Criteris d’actuació
Els models urbans dispersos impliquen un consum elevat de recursos naturals amb una segregació de
sòls urbans i d’hàbitats naturals, unes majors despeses energètiques i uns nivells més alts de
contaminació. Els criteris de planificació urbanística d’aquest document preveuen la compactació i el
completament dels nuclis existents, prioritzant la rehabilitació d’àrees interiors i la recuperació de zones
degradades.
Les tipologies urbanes de baixes densitats edificatòries impliquen més consum de recursos, costos de
manteniment molt més elevats i no afavoreixen la cohesió social. Així s’adopten densitats raonablement
elevades que permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat en les relacions
socials i econòmiques, de manera que s’afavoreixi la continuïtat de les tipologies existents o se’n
produeixi una adaptació.
L’harmonització en la implantació de noves construccions passa per escollir ubicacions adequades i
l’obligació de no sobresortir dels perfils del paisatge, mantenir un dimensionat i una proporció d’acord
amb la pauta del paisatge, no generar grans nous terraplens en zones de pendent sinó, descompondre i
esglaonar la implantació i revegetar els desmunts o talussos, mantenir el caràcter d’espai rural no
artificialitzat, donar un tractament de façana a tots els paraments exteriors de qualsevol edificació amb
colors i textures que harmonitzin amb el paisatge i separar les edificacions uns mínims, establerts per
normativa, de les lleres dels rius, rieres i barrancs, de les vies generals i de les vies fèrries, de les vies
locals i de les autopistes i autovies.
Aquestes Normes, de manera restrictiva han tingut com objectiu recollir i regularitzar la realitat existent
dels diferents nuclis, per tal de mantenir les condicions que li proporcionen identitat i potenciar la seva
imatge característica. L’homogeneïtzació general de les profunditats, de les alçades o d’altres
paràmetres, dins d’un mateix nucli, precisa d’un anàlisi i estudi més concrets que els elaborats per aquest
document, per tal de no malmetre les condicions tradicionals i mantenir les característiques pròpies de
cada nucli. Cal tenir en compte que aquests aspectes han de ser analitzats en profunditat en el de curs
dels treballs del POUM i per tant valorats i concretats en el marc de la seva tramitació.
El tractament de l’espai públic (vialitats, espais lliures i equipaments) ha de ser respectuós amb les
condicions de l’entorn i integrar-se a les característiques pròpies del lloc mitjançant l’ús de materials i de
les solucions constructives esdevingudes tradicionalment i que han marcat la identitat dels diferents
pobles. L’ordenació de l’espai públic ha de minimitzar la utilització d’elements usant preferentment els de
l’entorn i existents en l’actualitat. No calen grans transformacions d’un espai sinó l’adequació als seus
objectius mitjançant solucions senzilles, de baix impacte i econòmiques.
Així mateix, en el procés d’elaboració d’aquestes Normes s’ha tingut present que molts dels municipis
que no disposen en aquests moments de planejament general, ja han iniciat la redacció del corresponent
POUM i es troben en fases relativament avançades del procediment. En aquest sentit, cal precisar que
en el procés de redacció d’aquestes Normes, s’han analitzat en tot moment, les propostes dels POUM’s
en redacció, inclosos els Polígons d’actuació urbanística i Plans de millora urbana. Cal dir que la
tramitació de les Normes de planejament no suposen, en cap cas, una paralització del procés
d’elaboració dels plans d’ordenació urbanística municipal que, en el seu cas, estiguin tramitant els
ajuntaments, sigui quin sigui l’estat de tramitació en el que es trobin. Per contra, les Normes de
planejament poden representar un ajut en la redacció dels POUMs, ja que podran servir de pauta per a
aquests.
El document estableix una normativa general comuna per a tots els municipis de cada àmbit territorial,
una memòria i normativa especifica, unes ordenances d’edificació bàsiques i uns plànols d’ordenació per
a cada municipi i nucli de població.
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En aquest marc es defineixen els següents criteris:
Sòl no urbanitzable
-

Classificar el sòl de tots els municipis afectats en sòl no urbanitzable i sòl urbà, determinar la
seva qualificació urbanística i reflectir en la documentació referida al territori la informació referent
a protecció de sòl, aspectes mediambientals, detecció d’àrees de risc i elements patrimonials, de
manera que qualsevol intervenció, ús o activitat que s’esdevingui sobre el territori es reguli a
partir de la legislació vigent en matèria d’urbanisme i/o sectorial i el que disposa el planejament
territorial corresponent.

-

Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la
salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides.

-

Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials
qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural, agrícola i econòmic.

-

Evitar els processos d’implantació urbana i d’edificació en terrenys incompatibles o inadequats,
en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament o subjectes a riscos.

-

Identificar i delimitar uns àmbits de protecció al voltant dels pobles que, sense assolir el grau de
valors naturals, agraris i mediambientals dels sòls de protecció especial, convé preservar de la
transformació perquè, juntament amb els nuclis urbans, constitueixen conjunts amb un elevat
valor paisatgístic, identitari i d’estructuració territorial.

-

Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de
conservació les zones humides.

-

Respectar la continuïtat funcional dels canals, banquetes i sistemes de rec i, en la mesura del
possible, mantenir-los descoberts i amb un tractament paisatgístic adequat.

-

Establir normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable.

-

Restringir la localització de construccions rurals en tossals, carenes i parts centrals de fons de
vall i en general, en punts focals respecte carreteres i miradors i indrets amb alta fragilitat o
exposició visual.

-

Promoure la conservació, restauració i posada en valor del patrimoni arquitectònic del territori en
les seves diferents variants.

-

Promoure l’adequació paisatgística de les instal·lacions associades a les explotacions agràries –
magatzems, granges, coberts per a la maquinària, sitges, dipòsits, etc.-.

-

Reconèixer i inventariar els elements patrimonials i els conjunts urbanístics que formen la base
històrica del territori.

-

Promoure els catàlegs de Masies i d’habitacions rurals i inventaris de bordes.

-

Mantenir les pistes, els camins i els marges de pedra en bones condicions.

Sòl urbà
-

Promoure accions per tal de recuperar el patrimoni urbà.

-

Evitar la transformació dels perfils topogràfics i l’afectació de les panoràmiques i visuals des de la
trama urbana vers els espais oberts, així com a la inversa evitar les transformacions que puguin
malmetre la imatge global dels nuclis, valor a mantenir i a potenciar. Evitar els possibles efectes
negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge.
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-

Fomentar de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals
desconcentrades, a la segona residència de reutilització i també als serveis turístics de qualitat i
petita escala.

-

Preveure reserves d’equipaments i espais lliures adequades a les necessitats particulars de cada
municipi.

-

Millorar la xarxa infraestructural, condicionant carrers i camins existents i preveient les
afectacions necessàries per a la bona accessibilitat als nuclis, així com recuperar traces de
camins antics per obrir nous carrers, respectant les preexistències i adaptant-se topogràficament
al territori, reduint el impacte al mínim necessari.

-

Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori.

-

Escollir una correcta ubicació d’un nou element d’activitat econòmica o equipament per tal
d’afavorir l’accessibilitat, minimitzant la mobilitat.

-

Buscar relligar o donar algun tipus de continuïtat als espais verds urbans (jardins, places, etc.)
respecte els espais oberts circumdants.

-

Evitar l’excessiva especialització de les diferents parts dels nuclis per millorar-ne el funcionament,
fomentant la cohesió tot evitant la segregació social en els teixits urbans i propiciant la integració i
les relacions i activitats col·lectives.

-

Potenciar la rehabilitació d’edificis existents i tenir en compte l’arquitectura tradicional en les
noves edificacions.

-

Delimitar en els nuclis, quan sigui necessari, polígons d’actuació urbanística i plans de millora
urbana en el sòl urbà, segons el cas, per preveure actuacions de consolidació, regularització i
transformació, facilitant la gestió d’aquestes propostes, i operacions d’obtenció de sòl públic, de
caràcter puntual, que millorin les condicions dels nuclis.

-

Preveure àmbits subjectes a plans especials urbanístics per la recuperació de nuclis en ruïnes,
per tal recuperar conjunts artístics de valor patrimonial i millorar el paisatge urbà.

-

Evitar models urbans, tipologies edificatòries i materials impròpies de la zona.

-

Fomentar la construcció sostenible amb l’adopció de projectes de baix impacte ambiental, la
utilització de materials ecològics, la utilització de solucions constructives adequades, la
introducció d’energies renovables, etc.

-

Redactar unes fitxes normatives d’edificació per a cada municipi i/o nucli amb l’objectiu de regular
les condicions estètiques i els elements les edificacions i adaptar-les a les condicions històricoambientals de l’entorn físic i geogràfic en el que s’insereixen.
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Contingut del document
El document conté una part comuna formada per una memòria i normativa generals per a tots els
municipis d’un àmbit territorial i una altra part concreta de cada municipi formada per una memòria i
normativa específiques i plànols de proposta on s’analitza cada municipi nucli a nucli i on es determinen
els objectius i propostes. Així doncs, el contingut dels documents és el següent:

Memòria descriptiva i justificativa de l’àmbit territorial
Justificació del document
Informació / Anàlisi
Directrius i propostes de l’ordenació urbanística
Normativa urbanística general de l’àmbit territorial
Disposicions de caràcter general
Règim urbanístic del sòl
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Memòria i normativa específica del municipi
Informació general del municipi
Criteris, objectius i propostes generals del municipi
Descripció dels nuclis
Objectius i propostes de cada nucli
Fitxes de polígons d’actuació urbanística, plans de millora urbana i de plans especials
Fitxes normatives de l’edificació per nuclis
Plànols proposta
Plànols del sòl no urbanitzable (SNU)
Plànols d’ordenació del sòl urbà (SU)
Ortofotomapes

E:1/ 10.000 – 1/ 20.000
E:1/ 1.000 – 1/ 2.000
E:1/ 1.000 - 1/ 2.000

Annex
Estudis geològics i estudis concrets de la inundabilitat d’alguns rius
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Estratègies i metodologia dels treballs
Per tal de comprendre i reflexionar sobre el sentit general d’aquestes Normes, tot entenent el caràcter
excepcional i transitori de les mateixes i permetre desenvolupar els criteris, principis i objectius que
regeixen aquest document, es fa necessari explicar la metodologia, estratègies i procés de redacció de
dels treballs de les Normes. D’aquesta manera s’explica el propi document i es defineixen i detallen les
estratègies adoptades per tal d’orientar futures intervencions.
En aquest sentit i per tal de dur a terme aquest treball de la manera més efectiva s’ha realitzat un primera
fase de preparació i recopilació de tota aquella documentació necessària a tenir en compte per a
l’elaboració d’aquestes Normes urbanístiques.
Primerament s’han recollit les dades bàsiques del municipi com són la seva situació, superfície, població,
economia, habitatges i entitats que el configuren, per tal de tenir un enfocament geogràfic i demogràfic
que ens situï dins el territori i ens aproximi a una idea prèvia de les necessitats del municipi.
S’ha reunit la següent informació imprescindible per analitzar la realitat física del territori que serveix i
consta com a material d’anàlisi a l’abast de la pròpia Direcció General d’Urbanisme, i institucions del
territori que ho requereixin:
-

La legislació urbanística vigent i les legislacions concurrents sectorials.

-

Els espais referits a les proteccions per la legislació sectorial i territorial (PEIN) i els espais
protegits referits a la Xarxa Natura 2000, iniciativa europea que comprèn les àrees d’especial
protecció per a les aus (ZEPA), llocs d’interès comunitari (LIC) i zones d’especial conservació
(ZEC).

-

El Planejament de rang superior referit als plans territorials, plans territorials parcials, plans
directors urbanístics i plans sectorials que en determina la informació referida i necessària de
caràcter territorial sobre espais oberts, infraestructures i sistema d’assentaments.

-

El Planejament vigent pel que fa a les delimitacions de sòl urbà, si n’és el cas. Aquestes
delimitacions expressen les expectatives de creixement de cada municipi nucli a nucli, en el
moment de la seva redacció.

-

El Planejament en tràmit que aporta una visió de la situació i possibilitats actuals de cada
municipi, a més de tota la informació que s’està elaborant per l’estudi i redacció del POUM.
Aquest document, al mateix temps, s’analitza i es valora per part de la Direcció General
d’Urbanisme que pretén d’aquesta manera agilitzar el procés d’elaboració d’aquest document
de POUM, vers la seva aprovació definitiva.

-

La informació referent a inundabilitat que comprèn els estudis concrets sobre la inundabilitat
de les diferents conques dels rius principals, els estudis hidrològics que s’estan realitzant per
motiu dels POUM i la informació aportada pel Departament de Medi Ambient que mostra les
àrees possibles de risc per inundabilitat.

-

La informació geològica referida als estudis preliminars recopilats per a cada municipi que
identifiquen la perillositat geològica en els sectors de desenvolupament urbà pertinents
redactats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya realitzats a instàncies de la Direcció General
d’Urbanisme. Aquests dictàmens preliminars donen una probabilitat de l’activitat d’un
fenomen natural i recomanen en cas de perillositats mitges o altes la realització d’estudis
complementaris que aportin informació més acurada.

-

La informació patrimonial facilitada en part per la Direcció General de Patrimoni Cultural,
pels Consells Comarcals i els propis muncipis, que proporciona la relació dels béns d’interès
històric, arquitectònic, ambiental i paisatgístic diferenciats segons el seu nivell de protecció
d’interès nacional (BCIN) i interès local (BCIL) o inventari d’elements d’interès patrimonial.
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-

Els catàlegs del paisatge que, en quant documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat de
conservació i proposen els objectius de qualitat que s’han de complir.

-

La informació cadastral que proporciona una aproximació a la realitat de la propietat actual i
dels límits del sòl urbà consolidat actualment.

També s’han estudiat i valorat en aquest document, segons el cas, tota aquella documentació que pugui
aportar algun tipus d’informació complementària, com convenis i acords existents... Així mateix, s’han
incorporat les valoracions i determinacions dels diferents organismes sectorials.
Finalment, s’ha elaborat una base de dades que recull tota aquesta informació per tal de fer un
seguiment efectiu de tot el procés, que formi part d’una base de dades territorial actualitzable a l’abast de
la societat civil i de les institucions públiques que ajudi a entendre les problemàtiques pròpies d’aquests
municipis sense planejament i del territori en general.
Per a cada municipi s’ha realitzat un anàlisi previ a la visita a cada nucli i s’ha estudiat les
característiques i morfologia de cada poble, les tipologies existents, analitzant les seves possibilitats,
oportunitats i/o debilitats. També s’han localitzat els espais protegits, les infraestructures i el sistema
hidrogràfic, les possibles zones de risc, així com els possibles àmbits de reordenació i/o transformació,
tenint en compte, si s’escau, les expectatives de les delimitacions de sòl urbà existents i/o previsions del
POUM.
El moment més important en l’elaboració dels treballs de les Normes ha estat la visita a cada un dels
nuclis dels municipis. El treball de camp ens aporta la informació de la realitat existent i és la manera de
reconèixer amb la màxima exactitud aquesta realitat però també permet analitzar i valorar les possibles
oportunitats i debilitats en el terreny. S’ha documentat tota aquest treball mitjançant un aixecament
fotogràfic que serveix com a fons de dades de seguiment a la Direcció General d’Urbanisme.
El treball de camp
l’objectiu d’informar
així com contrastar
aquella informació
document.

ha inclòs una reunió amb representants de l’ajuntament de cada municipi, amb
de les característiques del present document en quan al seu contingut, tramitació,
les propostes del POUM en redacció, en cas que l’estiguin tramitant, i recollir tota
que es consideri necessària per part de l’ajuntament per tal d’incorporar-la al

Pel que fa al reconeixement de la realitat existent, s’ha identificat les tipologies edificatòries existents, la
seva estructura i paràmetres com alçades, número de plantes i profunditats, els sistemes d’equipament,
zones verdes i serveis tècnics, així com les zones afectades per riscs ambientals i/o geològic, si n’és el
cas. També s’han localitzat els espais buits i/o en ruïnes, els usos existents dins el nucli, les edificacions
fora d’ordenació, els elements o conjunts d’interès patrimonial existents (BCIN i BCIL), així com d’altres
elements significatius, com podria ser el cas d’abeuradors, fonts, pous, canals....
Cal dir que s’ha tingut present, en tot moment, que molts dels municipis que no disposen actualment de
planejament general, ja han iniciat la redacció del corresponent POUM i es troben en fases relativament
avançades del procediment. En aquest sentit cal precisar que en el procés de redacció d’aquestes
Normes, s’han analitzat i valorat les propostes dels POUMs en redacció, inclosos els Polígons d’actuació
urbanística i Plans de millora urbana.
A l’hora d’analitzar les oportunitats i debilitats, s’ha estudiat la viabilitat de les possibles propostes de
creixement (establertes pel POUM i/o per la DSU si s’escau) i se’n han determinat, segons el cas, pautes
futures o altres possibles transformacions.
També s’han estudiat les millores en l’accessibilitat dins els nuclis i els límits dels pobles tenint en compte
la seva imatge global i la seva relació amb l’entorn i per últim s’han determinat els espais de valor
paisatgístic i/o ecològic.
Un cop recollida tota aquesta informació, analitzada i valorada, s’ha establert una delimitació del sòl urbà
i s’ha ordenat el sòl no urbanitzable d’acord amb els objectius i criteris establerts en aquest mateix
document, potenciant el manteniment de l’estructura urbana existent dels pobles i la salvaguarda dels
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espais lliures que els envolten de manera que es preservi la imatge del conjunt de població amb el seu
entorn.
Segons el que estableix la Llei d’Urbanisme s’ha determinat dins el sòl urbà, aquell sòl consolidat que té
la condició de solar i el no consolidat corresponent a aquelles zones on es preveuen actuacions de
transformació urbanística. En aquest sentit, s’han proposat, segons el cas, sectors subjectes a plans de
millora urbana (PMU) i plans especials urbanístics (PEU) i/o en polígons d’actuació urbanística (PAU).
Cal assenyalar, que aquestes actuacions són operacions puntuals que pretenen millorar espais concrets
o completar teixits existents, les seves condicions d’execució seran directament proporcionals al tipus i
situació de l’actuació i calen que siguin valorades en el mateix context de la intervenció, pertany al POUM
l’estudi i decisió dels possibles creixements que han d’establir-se en cada nucli, en el cas que sigui
necessari.
Un dels objectius generals és la renovació i rehabilitació dels teixits existents per tal de donar continuïtat
al sòl urbà vigent potenciant el seu caràcter. Les tipologies edificatòries s’han ajustat a les existents, tot
mantenint la tradició i característiques morfològiques del lloc, de manera que la seva implantació sigui el
màxim d’eficient en el consum del sòl.
Dins el sòl urbà consolidat, s’han portat a terme les següents actuacions:
-

La qualificació específica dels terrenys mitjançant zones, definint la naturalesa d’aquestes per tal
de diferenciar l’ordenació històrica, formada per un teixit compacte i/o obert, dels creixements
dels teixits antics tradicionals situats a l’entorn d’aquests que en segueixen l’estructura,
d’aquelles noves transformacions corresponents, segons el cas, a altres models tipològics de
baixa densitat ben diferents dels anteriors.

-

La regulació per a cada zona dels usos principals i compatibles admissibles.

-

La regulació dels paràmetres d’edificació per a cada zona, a banda que s’ha tractat de reflectir
específicament la màxima informació al respecte, en els plànols d’ordenació de cada nucli,
assenyalant alçades, profunditats, número de plantes... atenent a les característiques pròpies de
cada un d’ells.

-

La definició del traçat i característiques de la xarxa viària determinant les alineacions i rasants,
efectuant, segons el cas, petites afectacions per millorar la circulació viària en alguns punts
garantint així, una bona accessibilitat. Cal assenyalar al respecte que no s’ha diferenciat cap
jerarquia viària, com poden ser els carrers d’ús preferent per a vehicles, dels restringits, per a ús
exclusiu de vianants, etc... Serà l’ajuntament qui gestioni aquests vials atenent les
característiques pròpies dels mateixos, de manera que es garanteixi la mobilitat dins el nucli, al
mateix temps que es mantingui la identitat dels diferents espais.

-

La delimitació de polígons amb l’objecte de gestionar de forma integrada el completament de la
urbanització a través de petites actuacions que millorin el teixit consolidat, compactant-lo,
regularitzant-lo i reordenant-lo, tot mantenint la seva estructura i definint, segons el cas, diferents
afectacions corresponents a vialitat o espais lliures amb l’objectiu de millorar el conjunt de la
trama urbana.

En el sòl urbà no consolidat, inclosos dins els sectors i polígons d’àrees pendents de transformació, es
determina el següent :
-

Delimitació i objecte d’aquests sectors i polígons definint l’àmbit d’aplicació i els seus objectius.

-

Determinació dels sistemes inclosos dins els sectors definint la seva vinculació a efectes de
gestió preveient, si és el cas, les connexions amb les infraestructures exteriors a càrrec del
sector.

-

Assenyalar, si correspon, la reserva per a la construcció d’habitatge de protecció pública.
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-

Determinar, si correspon, altres requeriments com ara el manteniment d’algun element
característic del poble.

A més, aquest document, defineix les condicions estètiques pròpies per a cada població a través de
l’elaboració d’una fitxa normativa de l’edificació concreta per a cada nucli, tot indicant les opcions
dominants i les compatibles, depenen de la tipologia edificatòria, l’àmbit, l’evolució històrica de les
edificacions... que expressen unes característiques i tradicions constructives pròpies de cada nucli:
Les opcions dominants es refereixen a aquelles condicions característiques del nucli, lligades a la
identitat històrica i cultural del municipi i del territori i que són d’obligat compliment per tal de mantenir les
característiques i imatge pròpies de la població.
Les opcions compatibles permeten donar flexibilitat en la utilització de diversos materials així com
elements de l’edificació, però caldrà justificar degudament la seva utilització a través de tota aquella
informació que indiqui la seva compatibilitat amb les opcions dominants. És per aquest motiu que en la
fitxa es contemplen criteris de cromatismes (tons, intensitats i textures) que, en alguns casos, defineixen
amb més claredat la imatge del nucli que no pas la elecció de materials.
El sòl no urbanitzable es correspon a aquelles parts del territori que, en principi, han de ser preservades
de la urbanització i, en general, dels processos que puguin afectar negativament els seus valors
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden
autoritzar en les circumstàncies i condicions que aquest document de normes estableix.
Així mateix, les noves edificacions, entre les admissibles per la legislació urbanística, degudament
acompanyades amb l’avaluació ambiental i paisatgística pertinents, tindran caràcter excepcional i només
s’admetran quan es demostri que milloren el paisatge o la gestió de l’espai obert.
Aquest document ordena el sòl no urbanitzable dels municipis afectats per aquestes Normes mitjançant
la regulació general del sòl, la definició dels elements territorials bàsics, l’establiment de mesures de
gestió per al desenvolupament sostenible i la regulació de les construccions i els usos.
La qualificació del sòl no urbanitzable ve determinada per :
-

Els espais naturals protegits comprès en aquells àmbits de protecció establerts en la normativa
sectorial ( PEIN, Xarxa Natura 2000, ENPE).

-

Els sòls de valor natural i de connexió corresponent a aquelles àrees homogènies reconegudes
pel planejament territorial i urbanístic de rang superior.

-

Els sòls de valor agrícola i paisatgístic i ecològic de valor corresponent a aquells terrenys que
convé preservar de la transformació, situats normalment a l’entorn dels nuclis, formant un conjunt
i imatge característics que no es poden dissociar, sigui perquè tenen un valor paisatgístic,
d’identitat, d’estructuració territorial o d’interès social o un valor per activitats econòmiques
estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable o de reserva per raons de localització,
connectivitat, topografia i condicions per possibles infraestructures o per l’existència de riscos
geològics, d’inundabilitat o altres afectacions. En alguns dels nuclis no s’ha precisat aquesta
qualificació de protecció paisatgística a l’entorn dels nuclis, tenint en compte que aquests sòls ja
tenen una protecció superior com a espai natural protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000...) o sòls de
valor natural i de connexió.

-

Els sòls de valor rústic inclosos dins els considerats de protecció especial o territorial anomenats
com a sòls de protecció preventiva pel planejament territorial.

-

En algun cas, es preveu la formulació de plans especials urbanístics per a determinats àmbits o
per a la implantació d’usos o activitats.

Respecte el sistema d’equipaments, dotacions i serveis, s’identifiquen els existents tan en sòl urbà
com en sòl no urbanitzable, i es concreta la ordenació dels previstos o proposats, en sòl urbà, segons
uns criteris que assegurin el desenvolupament i funcionament equilibrat dels nuclis, no obstant la no
identificació d’un equipament, dotació i/o servei existent en els plànols d’ordenació del sòl no
urbanitzable, sempre i quan hagi estat legalment implantat, implica el seu reconeixement i
manteniment de les seves condicions actuals.

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament
Direcció General d’Urbanisme - Departament de Política Territorial i Obres Públiques

COMARQUES GIRONINES

79

MEMÒRIA

Pel que fa les proteccions derivades dels valors del territori, s’estructuren segons afectacions per
infraestructures, proteccions al patrimoni i paisatge i riscos geològics, d’inundabilitat i d’incendis.
-

Respecte les infraestructures, es recull i s’ajusta la informació contemplada pel planejament
territorial i planejament sectorial corresponent. En els plànols d’ordenació es recullen els traçats
de les carreteres (nacional, comarcal i local), les possibles variants, les afectacions i distàncies
de la línea d’edificació. Aquests traçats tenen caràcter indicatiu que haurà de ser ajustat en els
documents sectorials que concretaran tècnicament cada tram dels vials.

-

Quan es parla de Patrimoni i paisatge s’entén l’àmbit territorial com un paisatge cultural on es
troba des d’elements de patrimoni ja reconeguts i declarats, com elements culturals i paisatges
patrimonials. Aquests elements estan estretament lligats a la identitat dels pobles i del territori
que els conté i a més en configuren la seva morfologia. En aquest sentit, cal establir les mesures
de protecció i preservació de la seva degradació.
A banda dels béns d’interès ja declarats (BCIN i BCIL), aquest document recull aquells altres
elements que tinguin un interès històric, arquitectònic, ambiental i paisatgístic rellevant en la
lectura del municipi que mereixen ser conservats o com a mínim documentats.

-

Pel que fa a riscos i d’acord el que determina la Llei d’Urbanisme “és prohibit d’urbanitzar i
d’edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones,
salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs”, aquest document té
l’obligació i la responsabilitat de delimitar amb precisió les àrees de risc i de condicionar els
desenvolupaments a les possibilitats reals del territori, sense deixar que la pressió immobiliària
comprometi el futur, perquè la prevenció sempre és molt més eficaç i infinitament més econòmica
que les mesures protectores a posteriori. Abans de l’autorització de qualsevol activitat s’han de
tenir en compte tots els possibles riscos i en cas d’estar afectat serà necessari un estudi detallat
que avaluï el grau de perillositat i determini les mesures necessàries en cada cas. Els riscos a
tenir en consideració són: la inundabilitat, risc geològic i d’incendi.
Pel que fa als riscos geològics s’han tingut en compte els estudis preliminars realitzats per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya en l’àmbit de cada municipi. Tot i així en cas que s’observi risc
de perillositat geològica no contemplat en aquest document de Normes serà perceptiu l’informe
corresponent previ a qualsevol llicència d’edificació.
El risc d’inudabilitat ha de tenir en compte els tres períodes d’avingudes de retorn de l’aigua que
fixa la Llei sectorial. Tot i així en cas que s’observi risc d’inundabilitat no contemplat en aquestes
normes serà perceptiu l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) previ a qualsevol llicència
d’edificació.
En quant al risc d’incendi, serà necessari tenir present els requeriments normatius referits a les
mesures de prevenció d’incendi d’acord amb la legislació sectorial corresponent, i demanar el
perceptiu informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. En cas
que s’observi possible risc d’incendi no contemplat en aquest document de normes serà
perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol llicència d’edificació.

Totes aquestes actuacions s’han projectat sobre uns plànols d’ordenació sustentats per una normativa
bàsica de tot l’àmbit territorial, que estableix les determinacions en cada classe i categoria del sòl,
acompanyats d’una memòria general de cada àmbit i una memòria i normativa específiques de cada
municipi.
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