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1. PREÀMBUL 

1.1 Objecte i finalitat de la revisió de les Normes Subsidiàries de 
Planejament 
Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Torrent (Baix Empordà) 
actualment vigents varen ser aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona en la sessió de 22 de desembre 1.998.  
 
El desenvolupament urbanístics dels darrers anys, on s’han realitzat bona part de les 
determinacions de les Normes Subsidiàries, i la vigència d’un nou marc de legislació 
urbanística a Catalunya amb el Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei 
d’urbanisme, i la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, fan necessari la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) adequat a la legislació actual i a les noves necessitats del municipi. 
 
El primer objectiu d’aquest document, serà per tant, la revisió del planejament 
actualment vigent, per adaptar-lo a la nova legislació urbanística, y adequar les 
propostes urbanístiques del planejament per a donar resposta a les necessitats 
municipals, així com resoldre les dificultats de gestió o desajustos que s’han detectat al 
llarg del desenvolupament de les Normes Subsidiàries vigents. 
El nou POUM, haurà de respondre també als nous criteris socials i mediambientals 
que regeixen en l’actualitat fruit de la major sensibilització ciutadana en la preservació 
del medi ambient, i a una major conscienciació en la preservació de la qualitat urbana i 
el paisatge. 
 

1.2 Redacció. 
L’estudi i execució d’aquests treballs es fa per encàrrec de l’Ajuntament de Torrent a la 
consultora urbanística Land Urbanisme i Projectes SLP, i es realitza per l’equip dirigit 
per Esteve Corominas i Noguera / arquitecte i Joan Carles i Roqué / arquitecte, amb la 
col·laboració de Neus Roca i Cambras / arquitecta pel catàleg de béns; de Jaume 
Aumatell i Colom / arq. tècnic pel que fa a serveis urbanístics i mobilitat; i amb la 
col·laboració de la consultora ambiental La Vola per l’assessoria mediambiental i els 
estudis territorials. 
 

1.3 Marc legal 
Els treballs tindran les característiques d’un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), que revisarà el planejament urbanístic actualment vigent al municipi (Normes 
Subsidiàries de Planejament). 
El POUM es redacta d’acord amb l’establert a la legislació urbanística vigent: 
 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme 

 Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge 
 Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl 
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 Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
 

1.4 Participació ciutadana 
D’acord amb la legislació vigent i amb l’objectiu de facilitar la participació ciutadana i 
una plena difusió dels documents d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, l’Ajuntament aprovarà un Programa de Participació Ciutadana per a 
l’elaboració del POUM. El programa de participació ciutadana tindrà com a finalitat 
fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 
procés de planejament del municipi, i facilitar la divulgació i la comprensió dels 
objectius i el contingut dels treballs de planejament. 
 
El programa preveurà els espais d’informació pública i els canals per a la participació 
ciutadana, així com per a la difusió dels documents que s’elaborin en les diferents 
fases de la seva tramitació.  
Es tracta en resum, que en l’elaboració del nou POUM, d’especial interès pel 
desenvolupament urbanístic, social i econòmic de la població, el programa garanteixi 
la participació de tots els ciutadans interessats, en cada una de les fases del 
planejament, posant al seu abast tots aquells instruments necessaris, d’informació, 
documentació, i participació directa, per a facilitar la divulgació i participació en tots els 
treballs d’elaboració del nou Pla. 
 
Amb aquest objectiu de facilitar el seguiment i la participació en els treballs de redacció 
del POUM, el programa s’estructurarà en les següents fases: 
 
 Constitució d’una Comissió de seguiment 
 Jornades de participació ciutadana 
 Informació pública dels documents en les fases d’Avanç i d’aprovació inicial. 
 Resposta individualitzada de les al·legacions 
 

1.5 Contingut de l’Avanç de Planejament 
La redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal segons la legislació 
urbanística vigent té en una primera fase, l’elaboració del document de l’Avanç de 
Planejament.  
Aquest Avanç, tal com estableix l’article 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme, ha 
de contenir els Objectius i Criteris generals per a la redacció del nou Pla; una síntesis 
de les possibles alternatives considerades; la descripció de les característiques 
bàsiques de les propostes; i l’informe ambiental preliminar. 
 
Per a poder realitzar amb garanties aquesta primera etapa de la redacció del POUM, 
s’han elaborat estudis informatius del municipi de Torrent que comprenen les següents 
àrees de coneixement: 
 

 Estudis territorials i ambientals 
 Estudis de població, economia i habitatge 
 Anàlisi del desenvolupament urbanístic 
 Xarxa de comunicacions i mobilitat 
 Patrimoni 

 
Els estudis previs estan enfocats als tres grans àmbits que faciliten l’anàlisi urbanístic 
que són: el territori municipal amb els estudis territorials i ambientals inclosos a 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar; la població que s’assenta sobre 
aquest territori, amb els estudis demogràfics, econòmics, d’habitatge, i de mobilitat; i 



Preàmbul   
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Torrent 
LAND Urbanisme i Projectes SLP  9 

finalment l’urbanístic, amb els estudis de com s’ha inserit i organitzat la població en 
aquest territori concret.  
 
Un cop efectuats els estudis previs, i a partir del anàlisi d’aquesta informació i dels 
criteris municipals en quan als objectius que hauria d’assolir el nou Pla, es poden 
elaborar els criteris i objectius urbanístics, així com els criteris i objectius ambientals 
per a l’elaboració del nou planejament.  
Aquests criteris i objectius que es recullen també en uns esquemes d’ordenació del 
municipi, es presenten en aquest Avanç de Pla en tres propostes alternatives diferents, 
per tal de facilitar la participació ciutadana  durant el període d’informació pública  
 
Per completar aquest Avanç de Planejament, s’incorpora també un Informe de 
Sostenibilitat Ambiental preliminar (ISAP), que fa una avaluació ambiental de les 
diferents alternatives considerades per així, introduir el component ambiental en totes 
les preses de decisions des del primer moment, tal com estableix el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible.  
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2. DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL PLA 
Per tot el que s’explica en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, el POUM 
haurà de tenir en especial consideració les àrees més sensibles del territori, les seves 
problemàtiques i potencialitats. Els aspectes clau que es deriven de l’anàlisi anterior es 
poden sintetitzar amb el següent:  
 
Situació  
Torrent té una situació estratègica per la biodiversitat natural i del paisatge, dins de 
l’àrea de transició entre la plana de l’Empordà, els relleus de les Gavarres i la 
influència de la costa, amb una important superfície de contacte entre bosc i conreu.   
Pràcticament tota la superfície està per sota del 10% de pendent. Els espais que es 
situen per sobre del 20% sumen 79,9 ha i en general es troben a la meitat oest del 
terme, a les Gavarres, tot i que també n’hi ha en l’àmbit lleugerament ondulat de Can 
Mussol i El Brug, al quadrant SE. Pràcticament no hi ha sectors per sobre del 60% de 
pendent.  
  
Biodiversitat  
El caràcter agroforestal del municipi queda palès si s’observa que la superfície forestal 
i l’agrària és pràcticament la mateixa. Concretament, el 47% del municipi està cobert 
per masses boscoses i matollars, i els conreus i plantacions representen el 46% de la 
superfície total municipal. Amb una cobertura agrària dominada pels conreus herbacis, 
Torrent representa una continuïtat amb la resta de la plana del Baix Empordà. Els 
conreus herbacis són principalment de secà i representen el 37% de la superfície 
municipal. D’altra banda, en relació a la coberta forestal, el terme municipal de Torrent 
es troba en l’àmbit de distribució de la comunitat de l’alzinar mediterrani i de la sureda. 
Malgrat això, la cobertura forestal més extensa és la pineda densa de pi blanc que 
representa un 21% del terme i es situa, com les altres cobertes de tipus forestal, a les 
Gavarres, Bonida i la Muntanya Seca. En aquest municipi la pineda de pi blanc està 
acompanyada d’un sotabosc força complex d’alzinar.  
L’existència de canals, de torrents, de petits talussos entre conreus, acompanyats de 
vegetació sovint arbrada, així com d’algun individu arbori aïllat, són elements positius 
per a la biodiversitat faunística, sobretot d’avifauna i de petits mamífers, ja que els 
espais els serveixen de refugi i d’oferta tròfica. Alguns d’ells connecten la vegetació 
forestal dels relleus alts amb els torrents de la plana.  
  
Permeabilitat  
Torrent té una situació estratègica per la permeabilitat ecològica dins del corredor de 
Palafrugell, entre les zones protegides de Les Gavarres i el Massís de Begur, 
estructurada en l’espai agroforestal i potenciada per la xarxa hídrica. D’altra banda, la 
xarxa hídrica connecta l’espai amb l’espai protegit dels Aiguamolls del Baix Ter.   
  
Proteccions  
Existeix una gran superfície protegida per les figures de protecció de rang superior, 
especialment la protecció especial del Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, que abasta gairebé el 90% del terme.   
D’altra banda, es troben una sèrie d’hàbitats d’interès comunitari i d’una zona humida 
no protegida per cap figura específica, més enllà de la legislació vigent, que assigna 
una protecció de caràcter genèric. En el cas de  la zona humida, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat  
identifica les Closes com a zona humida de l’inventari de zones humides de Catalunya, 
amb el propòsit de protegir-la, en compliment del que disposa l'article 11.1 de la Llei 
12/1985, d'espais naturals. L’espai fa 2,5 ha.  
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Altres elements d’interès són el patrimoni històric i un arbre catalogat, el Llentiscle de 
Torrent, declarat arbre monumental des del 1991 per la Generalitat de Catalunya.  
Les àrees amb elevada exposició visual en els relleus de les Gavarres i de la 
Muntanya Seca. Vulnerabilitat visual de la plana agrícola.   
  
El paisatge  
A més de les zones de valor natural i patrimonial, cal remarcar l’existència d’altres 
elements de valor paisatgístic, principalment: els fruiters de secà, els camps de vinyes 
i oliveres, els marges arbrats entre parcel·les i seguint els canals, els torrents, la trama 
viària d’arrel històrica i l’assentament urbà medieval.  
Malgrat això, algunes dinàmiques poden constituir àmbits de vulnerabilitat paisatgística 
si no es gestionen correctament, són fragilitats que han de ser centre d’atenció en 
l’ordenació si es vol preservar la identitat del paisatge. Principalment, ho són la 
tendència incipient a l’abandó de l’activitat agrària i de la ramadera a petita escala, així 
com les edificacions en sòl no urbanitzable no lligades a l’apropiació agrícola.   
  
Aspectes destacables del model d’ocupació  
Existeix una elevada proporció d’habitatges de segona residència i una baixa densitat 
d’habitatges per superfície en el sòl urbà i urbanitzable.    
Es tracta d’un municipi poc industrialitzat, l’activitat més important en relació a la seva 
potencial incidència al medi és una granja de porcí.   
  
Cicle de l’aigua  
En relació a l’estat de les masses d’aigua, cal destacar la baixa qualitat ecològica de la 
Riera d’Esclanyà i l’elevada vulnerabilitat dels aqüífers, principalment del Fluviodeltaic 
del Baix Ter, protegits per sobreexplotació.   
Al municipi existeixen nombrosos pous d’ús agrícola i algunes edificacions en SNU no 
estan connectades a la xarxa de sanejament   
Pel que fa al consum, es produeix un consum per càpita d’aigua del sector residencial 
molt elevat, superior als 400 l/hab-dia.  
  
Mobilitat  
Existeix una ruta senyalitzada per al cicloturisme, la via verda, que s’estructura en la 
carretera de Torrent a Sant Julià de Boada i en els camins rurals de la xarxa local. 
Aquesta xarxa és important per la connectivitat interna del municipi, que relaciona el 
nucli amb la resta de zones de la plana i de les muntanyes adjacents.  
Malgrat això, hi ha una elevada dependència del vehicle privat en els desplaçaments 
de mobilitat generada (sense detriment del que conclogui l’EAMG d’aquest POUM en 
fases posteriors del tràmit planejament).  
Qualitat de l’aire i emissions  
La qualitat de l’aire és relativament bona, però hi ha incidències recurrents per nivells 
d’ozó.   
Es produeix una elevada emissió per càpita de GEH en comparació amb la resta de 
poblacions de la demarcació de Girona, principalment degudes al consum energètic de 
les edificacions del sector terciari.   
  
Capacitat de recursos i de les infraestructures ambientals  
En principi, s’estima una capacitat suficient de recursos d’aigua i energia (sense 
detriment del que s’indiqui per part dels organismes competents, en fases posteriors 
de planejament) i una capacitat suficient de les infraestructures de sanejament i de 
tractament de residus (sense detriment del que s’indiqui per part dels organismes 
competents, en fases posteriors del tràmit de planejament). En referència als residus, 
és rellevant la baixa proporció de recollida selectiva de RSU.  
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2.1 MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL TERRITORI  
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que 
permeten un major nivell d’acolliment dels nous usos previstos. Es realitza a partir de 
l’associació dels nivells de sensibilitat o acollida prèviament analitzats per als diferents 
aspectes del medi considerats en aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental.  
  
L’elaboració d’aquest mapa per tot l’àmbit d’estudi s’ha realitzat en base als criteris 
proposats per l’òrgan ambiental i que es tradueixen en les següents categories de 
sensibilitat:  

 Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que 
poguessin fer no recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de 
les àrees on s’haurien de situar preferentment els elements més impactants.  

 Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir 
estrictament la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades 
mesures preventives o correctores.  

 Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o 
posició relativa respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment 
excloses del procés de transformació o, en cas de que això no fos possible, 
prendre mesures preventives, correctores o compensatòries significatives.  

 Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que 
desaconsellen totalment la seva transformació o directament queden excloses 
del procés urbanitzador per determinacions legals o de risc.  

 
Per a la definició d’aquestes àrees es pot assignar un atribut de sensibilitat a cada 
aspecte del medi considerat, de manera que en cas de superposició, sempre s’assigna 
a aquella àrea el grau de sensibilitat més alt. En determinats casos, es pot incrementar 
l’atribució de sensibilitat d’un aspecte determinat per les condicions en que aquest es 
troba en aquella àrea concreta (p. ex. si es tracta d’un hàbitat que és comú en altres 
zones però és rar en aquella zona concreta).  
  
La sensibilitat d’un àmbit s’ha de considerar molt alta si s’hi dona algun dels següents 
supòsits:  

 Espais del PEIN, la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits legalment  
 Sòls de protecció especial del Pla Territorial  
 Zona de servitud de cursos fluvials  
 Zones amb pendents superiors al 20%  
 Existència d’elements d’interès patrimonial  

 
La sensibilitat alta s’han de considerar quan, com a mínim, s’hi donen un d’aquests 
atributs:  

 Risc d’inundació geomorfològic  
 Zones properes a espais naturals protegits  
 Traçat línies alta tensió  

 
Pel que fa a les zones de sensibilitat ambiental moderada, s’han de considerar així 
aquelles zones en que s’hi dóna al menys una de les següents situacions:  

 Façanes urbanes abocades al sistema d’espais oberts  
 Zones d’especial visibilitat i impacte paisatgístic  
 Presència de preexistències i elements de cert interès tals com bosquines, 

regs, marges, zones d’us social, arbres significatius o elements estructurants 
del paisatge  
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 Façanes urbanes exposades a riscos per contaminació acústica o odorífera o 
simplement limitant amb zones industrials  

 Hàbitats d’interès comunitari amb elevada representació  
 
Les zones no incloses en cap de les categories de sensibilitat ambiental anteriors 
s’han classificat com a de sensibilitat baixa.  
  
En els plànols de les figures del final d’aquest apartat es mostren aquestes àrees i se 
n’obtenen les conclusions següents:  
  
En el cas de Torrent, s’ha considerat de sensibilitat molt alta: l’àmbit de Protecció 
Especial del PTP, l’espai protegit de Les Gavarres, la xarxa hídrica, els àmbits amb 
pendent superior al 20%, l’arbre catalogat i els elements patrimonials.  
  
De sensibilitat alta: l’àmbit inundable segons criteris geomorfològics, les zones 
properes a l’espai protegit de Les Gavarres, l’entorn de les línies d’alta tensió, l’entorn 
de les antenes de telefonia mòbil i l’entorn d’1 km de la granja de porcí.   
  
De sensibilitat moderada: els hàbitats d’interès comunitari, els espais d’alta exposició 
visual, la xarxa de camins locals, les bosquines, els espais del Catàleg d'espais 
d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, l’estructura agroforestal 
d’interès, els forests d’utilitat pública, els conreus arboris de secà, els camps de fruiters 
i els boscos densos  
  
Amb això, s’observa que pràcticament tot el municipi té una sensibilitat molt alta. 
Només l’àrea dels Trullars l’entorn del nucli de Torrent tenen sensibilitat menor. Les 
àrees amb baixa sensibilitat que podrien permetre la transformació urbanística sense 
condicionants especials es troben a l’est del nucli de Torrent, al costat del camí entre 
el nucli i Can Perals.   
  

Àrees de sensibilitat del municipi 
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Per tenir més informació, i per tal de facilitar la interpretació de la sensibilitat del 
territori (útil d’altra banda en el cas d’altres activitats més enllà del creixement urbà, 
algunes de les quals  
poden situar-se en sòl no urbanitzable) s’ha elaborat el plànol de la Figura 26 on cada 
element que conforma els valors o les fragilitats es diferencia per la intensitat del color. 
Aquest plànol complementa l’anterior, matisant-lo.   
 

Gradients de sensibilitat 
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2.2 INDICADORS DE SEGUIMENT  
Després d’aquesta fase de diagnosi es proposen un seguit d’indicadors ambientals 
poden servir tant per avaluar la sostenibilitat del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, com per realitzar un seguiment dels criteris ambientals establerts.   
  
Si s’ha disposat de la informació o dades necessàries s’ha fet el càlcul dels indicadors 
per determinar l’estat actual del municipi, indicant també la seva tendència desitjable:  
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1 A partir de les NNSS. 2 Respecte població de 2012 i NNSS. 3 A partir del nombre 
d’habitatges totals de l’IDESCAT i de la superfície total de sòl urbà i urbanitzable. Per a 
més informació, veure apartat.4 Inventari de referència d’emissions de les comarques 
gironines (2005). 5 Font: ACA 6 Font: Ajuntament. No es té en compte la reutilització 
de les cases de nova construcció que tenen sistemes de recollida de pluvials 
autònoms, en compliment de la normativa vigent. 7 A partir de la cartografia revisada 
de les cobertes del sòl del CREAF. 8 A partir de la cartografia dels hàbitats d’interès 
comunitari del DTS.  
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º 

3. XARXA DE COMUNICACIONS I MOBILITAT 

3.1- Sistemes per a la mobilitat 

3.1.1- Vialitat 

La xarxa viaria d’accés al municipi de Torrent, s’estructura amb la carretera GI-652, 
que va de Pals fins a la via estructurant primària C-66. La carretera C-66 que va de 
Palafrugell a Girona és la principal connexió fins a l’Autopista AP-7, i a la Costa Brava 
Centre. 
 
Vies estructurants primàries  C-66 (Girona – Palafrugell) 
Vies estructurants secundàries GI-652 (Pals – C-66) 
Vies locals    Torrent – Sant Feliu de Boada 
 
 

Jerarquització funcional de la xarxa viària bàsica 
 

 
 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

 
Taula de distàncies 
 De la Bisbal de l’Empordà a Torrent: 8 km 
 De Palafrugell a Torrent: 6 km 
 De Girona a Torrent: 38 km 
 De Barcelona a Torrent: 128 km 
 De França a Torrent: 75 km 
 

3.1.2- Previsions 

El Pla Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) a l’àmbit de les comarques 
gironines planteja a la xarxa viària bàsica les següents accions: 
 

 Reforçar els corredors existents (amb condicionaments i desdoblaments) 
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 Crear noves variants als principals eixos que millorin la mobilitat global, tant la 
de pas com la interna 

 Crear un nou corredor que millori l’accessibilitat a la Selva Marítima, no només 
des del Maresme sinó també des de la resta de les comarques gironines per 
l’A-2 

 
En aquest sentit, el PITC recull una sèrie d’actuacions de millora de la xarxa viària 
bàsica. Aquestes actuacions estan dividides en dues fases. La més prioritària, amb 
l’obra acabada o en curs el 2016. I la segona fase, per les obres posteriors al 2016. 
 
Pel que fa al terme de Torrent, el PITC proposa el condicionament i noves variants per 
l’Anella a les Gavarres (C-66, C-65, C-31). 
 
 

Actuacions previstes en el PITC 
 

 
 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comques Gironines 

 
 

3.1.3- Transport públic 

A l’actualitat existeix l’empresa d’Autobusos SARFA que disposa de diverses línies 
interurbanes: 
TORRENT – PALAFRUGELL – PALAMÓS – SANT FELIU DE GUÍXOLS 
TORRENT – LA BISBAL D’EMPORDÀ – GIRONA 
TORRENT – FIGUERES 
 

3.1.4- Fluxos de mobilitat quotidiana 

Els fluxos de la mobilitat quotidiana de les comarques gironines, podem observar dos 
comportaments complementaris. En primer lloc el pol d’atracció que representa el 
sistema urbà de Girona, amb importants desplaçaments des de totes les comarques. I 
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l’altre, el fet que el nivell d’autocontenció comarcal és bastant elevada, amb nivells 
superiors al 70%. Concretament, a la comarca del Baix Empordà hi ha uns 360.000 
desplaçaments a dins de la comarca, en front dels 30.000 que van al sistema de 
Girona. Els desplaçaments a d’altres comarques ja són molt inferiors, amb 
desplaçaments de 8.000 viatges/dia a l’Alt Empordà, i 4.000 a la comarca de la Selva. 
 
 

Mobilitat comarcal 
 

 
 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comques Gironines 
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4. PATRIMONI 
Les Normes Subsidiàries de Planejament estableixen que s’ha de redactar un Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, que fins a l’actualitat no ha estat 
redactat. Tot i així, les Normes defineixen un pre-catàleg, amb un llistat d’elements a 
protegir, i una regulació genèrica per a aquests elements. 
 

4.1- Patrimoni arquitectònic 
Segons el grau estimat d’interès per la preservació dels edificis, aquests es qualifiquen 
com a béns culturals d’interès nacional (BCIN) que estan catalogats per la Direcció 
General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, o Edifici i elements 
d’interès local. Els elements i edificis pre-catalogats dins les Normes Subsidiàries 
vigents al municipi son: 
 
Béns culturals d’interès nacional (BCIN): 

 Restes de muralla de l’antic Castell de Torrent 
 El cementiri dels Moros (o dolmen de Puig Roig) 
 

Edificis i elements d’interès: 
 Església de Sant Vicenç de Torrent 
 Ermita de Sant Llop 
 Can Figa 

 
L’antic Castell de Torrent, era del S XIV, del qual resta únicament part de la muralla 
incorporada dins les edificacions existents, i com element més rellevant l’entrada al 
recinte murat, un gran portal adovellat. Al seu damunt hi havia restes d’un gran 
matacà, que ha estat reconstruït. A l’angle NE del recinte hi ha una torre circular que 
no conserva la part superior. Aquestes restes de la muralla estan qualificades com a 
monument històric, i tenen un nivell de protecció com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). 
 
L’església parroquial de Sant Vicenç, tot i que apareix documentada des del segle 
XIV, tal com la coneixem avui va ser bastida al segle XVIII (1724). D’estil barroc, es un 
edifici de considerables dimensions, d’una sola nau amb capelles laterals i absis 
poligonal. El campanar és una torre de planta quadrada. 
 
L’ermita de Sant Llop, emplaçada a la falda de les Gavarres, a 2 km a ponent del 
poble, és també del segle XVIII (1749 – 1757), d’estil barroc té la planta de creu grega 
amb capçalera quadrada i cúpula, i es troba en un estat de conservació mitjà.  
 
Can Figa (també anomenada Can Joanals), es una casa fortificada del S.XVII, 
situada a Torrentí. Es una masia de dues plantes amb teulada de doble vessant, amb 
la façana principal encarada a llevant, i que incorporava en els extrems superiors 
d’aquesta façana unes garites defensives de les quals només es conserva sencera la 
del SE. El seu estat de conservació es mitjà. 
 

4.2- Patrimoni arqueològic i paleontològic 
La comarca del Baix Empordà té una presència important de restes arqueològiques. 
Així ho demostren els múltiples jaciments arqueològics que es conserven i que estan 
inventariats. 
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En el municipi de Torrent s’hi troba el jaciment arqueològic del Cementiri del Moros, un 
lloc d’inhumació col·lectiu. El cementiri dels Moros (o dolmen de Puig Roig) és un gran 
sepulcre megalític situat al cim d’un turó poc elevat, al NE del terme municipal. Es un 
dolmen del tipus de galeria coberta, i és un dels megàlits més grans de Catalunya. 
 
Descobert el 1923, es va explorar als anys quaranta, però no va esser fins el 1970 que 
es va excavar i estudiar de manera definitiva. Les troballes han estat abundants: 
objectes de sílex, ceràmiques fetes a mà (alguns fragments de vas campaniforme, 
peces de collar, etc). Cal destacar la curiosa estructura del túmul, a base de filades 
radials de lloses clavades verticalment que convergeixen vers la cambra. S'han perdut 
les lloses de coberta i el seu estat de conservació és ruïnós. 
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5. POBLACIÓ, ECONOMIA I HABITATGE 

5.1- Origen històric i assentaments actuals 
El municipi de Torrent es localitza a la comarca del Baix Empordà, a la falda de les 
Gavarres i per damunt d’una àmplia plana fèrtil, habitada des de temps immemorials. 
Una mostra d’aquesta antiga colonització és el cementiri del Moros, d’origen megalític.  
El cementiri dels Moros (o dolmen de Puig Roig) és un gran sepulcre megalític situat al 
cim d’un turó poc elevat, al NE del terme. Del tipus de galeria coberta, és un dels 
megàlits més grans de Catalunya. 
 
Ja en èpoques més recents, les primeres dades que esmenten el municipi daten del 
1358 on hi consten 21 focs o famílies al voltant del nucli rural; un petit assentament 
agrícola que es manté sense grans variacions, amb 23 famílies censades el 1497, i 
que en el segle XVIII la població (torrentins) consta de 47 focs el 1708, passant a 179 
habitants el 1718 i 221 h. el 1787. 
-Fins a la segona meitat del segle XIX la corba demogràfica és ascendent, xifrant-se al 
1860 el cens més alt en 320 habitants.  A partir d’aquí, va començar una considerable 
davallada (l’any 1900 només tenia 253 h) motivada per la fil·loxera, la qual va 
comportar la desaparició de les vinyes que ocupaven una gran part de les terres àrides 
de les Gavarres. La minva demogràfica va continuar fins a la fi del decenni dels anys 
cinquanta del segle XX, amb 206 habitants censats al 1960. 
A partir d’aleshores es va produir una ràpida recuperació originada per l’establiment de 
nombrosos immigrants atrets pel treball generat pel turisme de la costa i de forma 
secundària, per les indústries sureres de Palafrugell, assolint el moment àlgid a l’any 
1965 amb 294 persones.  
Amb la crisi “del petroli” dels anys setanta es va iniciar una nova disminució, que ha 
anat continuant lleugerament a la baixa fins assolir els 193 habitants el 2012.  
Actualment consten a Torrent 185 habitants censats a finals del 2013. 
 
Als replans més baixos de la serra, el bosc alterna amb algunes vinyes i oliveres, 
mentre que les terres del pla són totalment conreades. Els cereals i el blat de moro són 
cada vegada més desplaçats pel farratge, ja que la cria de bestiar ha anat en augment 
durant els darrers anys. L’agricultura i la ramaderia —bestiar boví, oví i aviram—són 
les activitats econòmiques existents. La indústria és poc representativa. Les masies 
aïllades, sobretot al sector boscós, han estat restaurades i emprades majoritàriament 
com a segona residència i d’estiueig.  
 
En el 1998 es van aprovar les Normes Subsidiàries de Planejament on es regula 
urbanísticament el municipi de Torrent, i el nucli antic de Torrentí. Les Normes 
incorporen a més de la regulació del nucli urbà, dos sectors urbanitzables, i la 
regulació del sòl no urbanitzable.  
 
 

5.2- Economia 

5.2.1- Economia 

L’economia del municipi i l’ocupació dels seus habitants, s’ha d’emmarcar dins 
l’activitat de la comarca del Baix Empordà, i més específicament a l’entorn de 
Palafrugell i municipis veïns. 
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Per sectors el valor afegit brut (Milions €) que genera l’economia de la comarca amb 
relació a la de Catalunya (cens 2009) es la següent: 
 
 sectors   Baix Empordà   Catalunya    

 
Agricultura                            66,6           1.958,7 
Industria                             284,2         37.524,6 
Construcción                      519,4         19.175,7 
Serveis                             1.924,8      129.627,0 
Total                                 2.794,9      188.286,0 

 
 
El sector serveis representa en l’actualitat el 68,8% del total, del valor produït per 
l’activitat econòmica en la comarca, amb un percentatge similar a la mitjana de 
Catalunya.  
 
Històricament, la indústria ha estat important dins del conjunt d’activitats de la comarca 
del Baix Empordà, tot i que no ha tingut un pes considerable a Catalunya. La indústria 
tradicional per excel·lència han estat la del suro i la ceràmica, que encara continuen en 
menor mesura, la primera centrada especialment en el municipi proper de Palafrugell, i 
la ceràmica molt concentrada al voltant de la capital, la Bisbal d’Empordà . Durant els 
darrers anys, l’evolució del sector turístic ha potenciat altres activitats, en especial al 
voltant del sector serveis, i activitats industrials en el sector de la construcció i els 
materials per a la construcció o la ceràmica, esdevenint els principals motors de 
l’activitat industrial de la comarca.  
 
En l’actualitat l’industria tan sols representa el 10,1% de l’economia de la comarca en 
front del 19,9% de la mitjana catalana. Per contra la construcció, actualment molt 
afectada per la crisi del sector immobiliari, encara representa (cens 2009) un 18,5% de 
l’activitat econòmica en front del 10,1% de la mitjana de Catalunya, efecte produït pel 
recolzament d’aquesta activitat en el sector turístic, en el cas empordanès.  
L’activitat econòmica de Torrent al igual que a la resta de la comarca té actualment el 
seu pilar principal en el sector serveis, que ocupen més de dos terceres parts de la 
població activa, i principalment als serveis lligats al sector turístic.  
 

5.2.2- Serveis i Turisme 

Durant els darrers anys, el pes del sector serveis, al igual que a la resta de Catalunya, 
ha anat augmentant considerablement.  
Les activitats terciàries lligades al turisme sota la marca Costa Brava, constitueixen 
actualment el motor principal de l’economia comarcal, i també del municipi de Torrent. 
Disset dels trenta-sis municipis de la comarca tenen més d’un terç de la seva població 
ocupada desenvolupant directament activitats terciàries lligades al turisme. 
 
Al voltant del sector turístic, si apleguen un ampli nombre d’activitats, amb el comerç 
en primer lloc, la restauració, comerç de l’alimentació i begudes, ceràmica, roba, 
antiquaris i altres. El turisme aplega també en gran manera, el sector de la construcció, 
molt afectat en aquests moments per l’actual recessió econòmica, i abocat 
necessariament a una reestructuració cap a activitats de rehabilitació i renovació 
urbanes en el futur proper.  
 
L’activitat turística, així com l’ infraestructura existent, nombre d’hotels, càmpings i 
apartaments a la costa empordanesa és molt important, i la dimensió de l’oferta 
turística de la comarca augmenta considerablement s’hi s’inclouen tots els 
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establiments secundaris de restauració, bars, instal·lacions nàutiques, instal.lacions 
esportives, camps de golf, etc.  
 
El municipi de Torrent disposa de serveis turístics directes amb un establiment hoteler, 
un restaurant, botiga-museu de la confitura, i alguna activitat complementaries.: 

 Hotel Mas Torrent ***** 
 Restaurant Les Moreres 
 botiga-museu de la confitura 
 circuit de paintball 

 
L’hotel Mas Torrent ubicat al costat del nucli urbà del municipi, constitueix la referència 
turística més important del mateix. Es va instal·lar l’any 1990 a partir de la remodelació 
de la masia original, a la que es van afegir posteriorment els mòduls d’habitacions 
exteriors. L’hotel de 5* i obert tot l’any, te una cabuda per a 58 places, amb 
instal·lacions de spa, i forma part de la categoria Relais & Châteaux. 
Al municipi hi ha també el restaurant Les Moreres situat també proper al nucli urbà, a 
la carretera de Torrent a Pals, i la botiga museu de la confitura, que atrau autocars de 
visitants. 
 
Les perspectives de futur del sector turístic van lligades a la marca Costa Brava, amb 
expectatives de seguir augmentant el seu pes específic en l’economia comarcal, amb 
una estratègia de millora de la qualitat de l’oferta, i una estratègia basada en el 
manteniment de la relació qualitat - preu elevada respecte als principals competidors i 
una diversificació de l’oferta turística amb un elevat grau d’especialització. 
 

5.2.3-  El sector primari 

Com ja s’ha esmentat abans, l’evolució dels sectors productius de la comarca ha estat, 
en el seu conjunt, similar a la de la resta de Catalunya. L’agricultura i la pesca, que 
tenien una llarga tradició històrica, van anar deixant el paper predominant a la 
indústria, i d’aquesta, i a partir del fort desenvolupament de l’activitat turística, ha fet 
que sigui actualment el sector dels serveis la principal activitat econòmica comarcal. 
 
L’agricultura ha estat una font important de riquesa per a la comarca, tot i la seva 
preponderància s’ha vist desplaçada per les activitats industrials i de serveis. Als 
terrenys més fèrtils, terrenys de la plana o “fondals”, terres al·luvials profundes i riques 
en aigua, ha predominat la producció de cereals (bàsicament blat i blat de moro) i 
userda (alfals), així com l’horticultura, en certs sectors de regadiu. Al regadiu, fins 
al1950, l'arròs era conreat al llarg de tot el Ter i del Daró; avui només té importància a 
Pals. En el sector del Ter també hi trobem productes d'horta, pereres i pomeres.  
D’acord amb les dades d’Idescat (2009), actualment a la comarca, es destina al conreu 
20.672 has, el que representa un 29,4% de la superfície total,  amb un predomini del 
farratge i els cereals.  
 
La ramaderia de la comarca va experimentar, seguint la mateixa trajectòria que la 
catalana, un procés de reducció d’explotacions, però amb un considerable increment 
d’unitats ramaderes. D’acord amb el cens del 2009, es troben a la comarca 386 
explotacions ramaderes, amb un pes predominant del sector d’aviram, seguit del porcí, 
l’oví i el boví i, finalment en molta menor mesura, es troben les conilles mares, el 
cabrum i els equins. 
 
El bosc ocupa el 35,6% de la comarca. La superfície forestal en explotació es de 5.163 
has., el que representa un 20,6 % dels boscos existents. L’explotació forestal que 
havia estat molt important a la comarca, especialment l’extracció de suro, ha quedat 
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reduïda a algunes finques generalment poc productives on s’exploten sobretot 
espècies de coníferes: pi pinyer, pi blanc i pi insigne, i algunes plantacions més 
rentables de planifolis de creixement ràpid, mentre que els aprofitaments de pelagrí o 
suro han pràcticament desaparegut. 
Els productes agrícoles i ramaders de la comarca són destinats bàsicament a 
l’autoconsum i als mercats locals. Una bona part de la producció va orientada a la 
demanda derivada del turisme. 
 

5.3- Població 
Torrent ha experimentat una evolució demogràfica amb una lleugera regressió, quasi 
plana. Tot i que amb algunes puntes en la dècada dels anys 70, a la resta del període 
estudiat, des de 1930 fins a l’actualitat, la població ha sigut estable amb un petit 
retrocés constant.  
 
 

Evolució de la població de Torrent (1930 – 2012) 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

 
 
Durant tot el segle XX la població ha anat disminuint passant dels aproximadament 
250 habitants als anys 30 del segle passat fins a l’actualitat. Aquesta dinàmica de 
lleugera disminució de la població, únicament s’ha trencat durant els anys 60 i 70 
degut a les arribades que es van produir de ciutadans de l’estat espanyol, en els anys 
de l’expansió del turisme, fins arribar a un màxim de 294 torrentins censats a l’any 
1965, que es va mantenir en gran manera fins al cens del 1970, on a Torrent residien 
encara 288 persones. 
Amb la crisi dels anys setanta es va iniciar una nova disminució, 202 habitants el 1979, 
176 h el 1996, amb una lleugera recuperació posterior que va comportar un cens 188 
habitants el 2005 i fins a 193 h. el 2012.  
Actualment hi ha a Torrent 185 habitants (final de 2013).  
 
 

Tendencial 
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5.3.1- Estructura de la població 

Si analitzem la població per sexe i franges d’edat, trobem que no hi ha diferències en 
la població pel que fa al gènere. Però, trobem algunes dades importants pel que fa a la 
distribució en franges d’edat.  
 
 
 
 

Distribució de la població per franges d’edat 
 

Torrent  Baix Empordà  Catalunya 

0‐14  22  11,4%  21.272 15,9%  1.183.272  15,6% 

15‐64  128  66,3%  89.710 67,1%  5.100.115  67,4% 

65‐84  34  17,6%  19.570 14,6%  1.098.405  14,5% 

>85  9  4,7%  3.202 2,4%  189.116  2,5% 

Total  193  100%  133.754 100%  7.570.908  100% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

 
Tal com es mostra en la taula anterior, al municipi de Torrent hi ha percentualment la 
mateixa població en edat de treballar (15-64) que a la comarca del Baix Empordà o a 
Catalunya. Però pel que fa a la població jove i a la població de major edat, si que es 
poden remarcar diferències, amb un major nivell d’envelliment en relació a la comarca i 
a la mitjana de Catalunya. 
 
 

Indicadors demogràfics 
 

Índex  Índex de  Índex de  Índex de  Índex de 

d'envelliment  sobreenvelliment  dependència juvenil  dependència senil  dependència global 

Torrent  195%  21%  17%  34%  51% 

Baix Empordà  107%  14%  24%  25%  49% 

Catalunya  109%  15%  23%  25%  48% 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat 

 
 
Actualment hi ha menys població jove a Torrent, més d’un 4% de diferència, en 
comparació amb la comarca i Catalunya. I en contraposició hi ha un 6% més de 
població envellida, on sobretot en destaca l’augment de la població sobreenvellida. 
Això comporta que la població depenent de més recursos socials o sanitaris sigui 
major que en d’altres poblacions. 
 

5.3.2- Moviment migratori 

L’origen de la població de Torrent l’any 2012 és, en un 74% dels casos d’origen català, 
mentre que la resta de població de l’estat espanyol suposa un 13%. Les persones 
d’origen estranger són el mateix percentatge que les d’origen espanyol, un 13%.  
Respecte a l’any 2000, les dades són bastant similars amb la única diferència notòria 
que hi havia menys població d’origen estranger. Població de Torrent nascuda a la 
mateixa comarca un 54%, a la resta de Catalunya un 29%, a la resta de l’esta 
espanyol un 11%, i d’origen estranger un 6%. 
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Torrent al ser un municipi petit amb poca oferta de treball i un nivell adquisitiu elevat, 
no arriba als percentatges de població immigrant d’origen extranger que s’han produït 
a la majoria de les ciutats mitjanes i grans del país.  
 

5.3.3- Característiques de la població – Nivell d’instrucció 

La població de Torrent es caracteritza per tenir uns nivells d’instrucció superiors al del 
seu entorn. Segons les dades dels Cens de Població i Habitatge del 2001, un 10% de 
la població tenen una titulació universitària, i un 17% tenen una titulació post-
obligatòria en diferents àmbits de formació professional.  
 
 

Nivell d’instrucció de la població de Torrent 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens de Població i Habitatge - 2001 

 
Aquest nivell d’estudis es superior a la mitjana de la comarca del Baix Empordà que és 
del 9% pels estudis universitaris i del 10% pels estudis de formació professional i de 
batxillerat. Però inferior a la mitjana catalana, que arriba a un 15% de la població amb 
titulació universitària.  
 

5.3.4- Població flotant 

Tot i que, tant en el Cens del 2001, com a Idescat no hi ha dades oficials, es evident, 
que hi ha una significativa població flotant, bàsicament per les segones residències. 
Així doncs, tot i que oficialment Torrent hi ha empadronades 185 habitants (2013), s’ha 
de tenir present que la població equivalent a temps complet anual és superior a les 
250 persones. 
 

5.3.5- Estimació de la població futura 

Tal com es pot veure en la gràfica de l’Evolució de la població, el tendencial és un 
lleugera disminució de la població. Aquest fet, però, pot tenir alguna variació si es 
modifica la disponibilitat d’habitatges, o d’altres factors com els condicionants 
demogràfics i econòmics.  
 
La política de planificació territorial de Catalunya, es centra en ordenar i reequilibrar el 
territori. Així doncs, no s’opta pel tendencial poblacional, sinó per l’estimulació de 
mesures que contrarestin el gran pes de l’Àrea metropolitana. En aquest sentit, les 
comarques de l’Alt Empordà i el Baix Empordà han experimentat durant el darrer 
quinquenni un creixement demogràfic intens, fins el punt d’haver superat l’escenari que 
l’any 2003 s’apuntava per a l’any 2026. Aquesta circumstància porta a reconsiderar les 
hipòtesis i apuntar com a possible una població d’uns 139.000 habitants, en front dels 
133.000 actuals (2013). La població ocupada pujaria fins a pràcticament 70.000 
persones (48.730 setembre 2013) i les necessitats de nous habitatges principals a la 
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comarca del Baix Empordà superarien els 13.500, segons el Pla territorial parcial de 
les comarques gironines redactat el 2010.  
 

5.4- Habitatge 
Pel que fa a les llars d’habitatges, segons dades de l’Idescat de l’any 2011, Torrent 
compta amb 136 habitatges, dels quals 59 són principals 43%, mentre que a la resta 
són segones residències o habitatges buits. Dels habitatges principals, un 56% són de 
propietat, i un 10% de lloguer. És de destacar que hi ha un 32% d’habitatges que no 
s’han pogut classificar ni de principals, ni vacants o segones residències, ja que no se 
n’ha obtingut informació ni en el Cens de 1991, ni en el 2001.  
La gran majoria d’habitatges (49,16%) tenen més de 120 m2, seguits dels habitatges 
entre 90 a 119 m2 (32,20%). 
 

 Fins a 59 m2  2 habitatges  3,39% 
 De 60 a 89 m2 9 habitatges  15,25% 
 De 90 a 119 m2 19 habitatges  32,20% 
 De 120 i més m2 29 habitatges  49,16% 
 Total   59 habitatges  100,00% 

 
Pel que fa, al nombre de persones que resideix en el mateix habitatge, trobem que 
23% dels habitatges estan ocupats per una única persona 
 

 Una persona   14 habitatges  23,73% 
 Dues persones  14 habitatges  23,73% 
 Tres persones   13 habitatges  22,03% 
 Quatre persones i més 18 habitatges  30,51% 
 Total    59 habitatges  100,00% 

 
D’aquestes dades se n’extreu que el número de persones per habitatges de referència 
és de 3,27 persones per habitatge. Dada significativament diferent de la tendència 
actual a tot Catalunya i a la comarca. Aquesta variació pot venir per les persones 
empadronades i que a Idescat consti el seu habitatge com a no principal. 
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6. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 

6.1 El desenvolupament urbà del municipi.  

6.1.1- Introducció 

El municipi de Torrent està situat a segona línia de la costa mediterrània, en el tram 
final de la conca del Daró, i situada entre el Massís de les Gavarres i la vall del Daró i 
el Ter. 
 
El municipi situat a la comarca del Baix Empordà, limita al nord amb Palau-Sator, a 
l’est amb Pals i Regencós, al sud amb Palafrugell, i a ponent amb Forallac. Ocupa una 
extensió de 8 km2, i té en l’actualitat una població censada de 185 habitants (Idescat 
2013). El municipi està format pel nucli de Torrent, la urbanització de Trullars i el nucli 
rural del Torrentí. 
 

6.1.2- La formació del nucli urbà  

El nucli urbà s’estructura a partir del emplaçament del antic castell medieval, del que 
en queden unes poques restes, i que va conformar una munió de cases rurals 
agrupades a l’entorn del temple parroquial, que aprofiten les restes i l’estructura de 
l’antiga muralla. El nucli històric s’estructura actualment a partir d’uns carrerons estrets 
i molt curts i una gran esplanada o plaça a la sortida de la porta medieval del recinte 
del castell.  
L’església parroquial de Sant Vicenç, està documentada des del segle XIV, i havia 
estat sufragània de Sant Feliu de Boada. L’edifici, de considerables dimensions, va 
esser novament bastit al segle XVIII, amb una estructura d’una sola nau amb capelles 
laterals i absis poligonal.  
Del castell de Torrent en resten drets únicament alguns vestigis del seu recinte murat. 
El més visible es la portalada de llevant, que conforma l’entrada del nucli medieval. 
Aquesta porta medieval és de mig punt i de gran dovellatge; al seu damunt hi havia 
restes d’un gran matacà, que ha estat reconstruït. A l’angle NE del recinte hi ha una 
torre circular que no conserva la part superior. 
 

Ortofoto històrica - 1956 
 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya – Vol dels americans (1956) 
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Algunes cases del poble tenen llindes amb inscripcions del segle XVIII; alguns ràfecs 
de teulada decorats són de la mateixa centúria.  
 
El veïnat de masies de Torrentí és a 1 km. al nord del nucli urbà Torrent. Aquest veÏnat 
ja s’esmenta en una butlla del papa Benet VIII de l’any 1017 en la qual són 
confirmades les possessions de l’abadia de St. Esteve de Banyoles, entre d’altre les 
que tenia en aquest lloc de Torrentí (“Torrentilio”). 
El formen una dotzena de masies escampades. El casal més notable és Can Figa o 
Can Joanals, del segle XVII, fortificat, amb una elegant garita angular. 
 
El Pla conforma un altre veïnat de masies disseminades pel sector NE del terme. Entre 
aquestes podem esmentar Ca n'Oller, el Rostoll, Can Damià, Can Serra, etc. 
 
L’ermita de Sant Llop, emplaçada en un replà de les Gavarres, 2 km a ponent del 
poble, és del segle XVIII i té la planta de creu grega amb capçalera quadrada i cúpula. 
A la llinda de la porta una inscripció ens informa que fou construïda entre els anys 
1749 i 1757. Anteriorment ja existia una ermita al mateix lloc, de la qual hi ha notícies 
el 1539. Malgrat que conservi la dedicació a sant Llop —patró dels pastors—, l’aplec 
més popular se celebra per Santa Llúcia, la copatrona. 
 
 

6.2 Planejament d’aplicació 

6.2.1- Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General (PTG) de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de 
març, és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general 
per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions amb incidència territorial 
dels poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat 
econòmica als espais idonis.  
 
El Pla inclou les determinacions següents:  

 La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó 
del potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.  

 La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran 
d’exercir una funció impulsora i reequilibradora.  

 La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó 
d’interès general referida a tot el territori.  

 La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal 
conservar o ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.  

 La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de 
comunicació, de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.  

 La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.  
 La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran 

d’adequar als àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden 
agrupar unitats comarcals, però en cap cas no es poden dividir.  

 
Els sistemes de propostes del pla són a tres nivells:  

 Definició d'àrees bàsiques territorials (ABT) constituïdes per l'agrupació de 
petits municipis com a llindar mínim de cobertura territorial per als equipaments 
col·lectius (salut, sanejament, educació, esport...)  

 Estudi dels grans sistemes urbans com a àrees de cohesió i d'influència del seu 
entorn territorial.  
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 Definició dels àmbits funcionals territorials (AFT) constituïts per agrupacions de 
comarques i de sistemes urbans.  

 
El Pla Territorial General de Catalunya, dins de la seva lògica d’estructuració del 
territori, determina que les comarques gironines han de quedar sota les directrius del 
pla territorial parcial corresponent.  
 
Seguint el principi de jerarquia normativa que informa i ordena les relacions entre els 
diferents instruments de planejament, el present POUM ha de mantenir la coherència 
amb les directrius i determinacions del PTG.  
 
Bàsicament, els objectius del PTG són potenciar el desenvolupament, equilibrar el 
territori i ordenar el creixement.  
 
 

Estructura territorial de la proposta del PTGC 
 

 
 
Font: Pla Territorial General de Catalunya 

 
Les propostes i formulacions que adopta el Pla són:  

 Estratègies, segons la base de tres grans eixos: territorial, mediambiental i 
econòmic.  

 Definició del model a partir de la imatge -objectiu de distribució de la població i 
la delimitació indicativa d’àrees territorials amb assignació de determinades 
funcions territorials dintre l’estratègia global del Pla, per tal d’assolir el model 
territorial desitjat.  

 
Els estudis d’informació del PTG defineixen els sistemes urbans existents com àrees 
formades a partir de la cohesió i influència que tot nucli d’una certa entitat genera al 
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seu entorn territorial. Torrent està situat dins el “Sistema d’articulació i 
desenvolupament del Sistema Costaner”, amb Palafrugell com a nucli central. 
 
El Pla estableix les àrees bàsiques territorials (ABT) constituïdes per l'agrupació de 
petits municipis com a llindar mínim de cobertura territorial per als equipaments 
col·lectius (salut, sanejament, educació, esport...). Torrent està inclosa dins ABT-Pals, 
amb el municipis de Pals, Fontanilles, Palau-sator, Regencòs i Torrent: 
 

6.2.2- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el 
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre 
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:  

 Donar 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.  

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

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

 Un desenvolupament sostenible que respongui als criteris del Programa de 
Planejament Territorial de Catalunya.  

 
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.  

 
Criteris de planejament:  
Sistema d’espais oberts  

 Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 
biofísica.  

 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 
components de l’ordenació del territori.  

 Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius 
econòmics del territori.  

 Moderar el consum de sòl.  
Sistema d’assentaments  

 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  

Sistema de mobilitat  
 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.  
 Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la 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.  

 
Anàlisi comarcal  
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Pes específic de la població comarcal respecte a la de la totalitat de l’àmbit de 
planejament.  
Gironès i Selva apleguen quasi la meitat de la població de l’àmbit amb un 24 % i un 23 
%, respectivament. Segueixen en importància l’Alt i el Baix Empordà amb un 19 % i un 
18% de la població de l’àmbit. A distància la Garrotxa acull un 8 % i finalment Pla de 
l’Estany i Ripollès amb un 4 % cadascuna  
 
Estructura dels assentaments urbans  
Des d’una visió comarcal, els pols amb un major pes específic dins la seva pròpia 
comarca són els que s’estructuren al voltant de Banyoles i de Girona i que acullen, 
respectivament, un 85 % i un 84 % de la població comarcal.  
 
 

Xarxa de ciutats i pes específic dels nodes 
 

  
 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

 
 
Avaluació de les necessitats de sòl.  
S’avaluen en 16.000 llocs de treball a l’any 2026 el que suposa un increment d’uns 
3.800 respecte l’any de referència del 2001.  
 
El Pla fa una proposta de setze àmbits plurimunicipals, que es consideren els més 
adequats per acollir el possible desplegament dels sectors urbanitzables d’activitat 
econòmica que es podrien anar desenvolupant durant la vigència del Pla. La proposta 
de delimitar-los s’ha d’entendre com a formant part de l’estratègia del Pla de fomentar 
la cooperació intermunicipal en la creació de polígons industrials, per tal de fer-los més 
eficients i facilitar el repartiment de càrregues i beneficis per al conjunt Un d’aquest 
àmbits és el format pel conjunt dels municipis de Palafrugell-Montras.  
 
L’edificabilitat bruta per als sectors industrials i logístics s’estableix en 0,4 
m2sostre/m2sòl i pel terciari no logístic en 0,6  
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La proposta del Pla per l’àmbit del sistema urbà de Palafrugell (municipis de 
Palafrugell, Mont-ras, Torrent, Regencós, Begur)  

 
Proposta del Pla per l’àmbit de Torrent 

 

 
 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

 
 
Aquest àmbit acull la ciutat de Palafrugell que, en l’escenari demogràfic i econòmic de 
Catalunya per a l’any 2026, té el caràcter de nodalitat en l’objectiu de vertebració del 
territori.  
  
El Pla opta per fomentar l’estructuració de l’àrea urbana de Palafrugell i Mont-ras, vista 
l’existència de sòl amb aptitud per admetre desenvolupaments urbanístics amb els 
criteris adoptats pel Programa de planejament, de manera que tingui capacitat per 
polaritzar una part significativa dels creixements demogràfics previstos per l’escenari 
2026.  
  
Sistema d’espais oberts  
Un 22 % de la superfície de l’àmbit (EIN Muntanyes de Begur i Castell – Cap Roig) 
està inclosa dins del Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.  
 
El Pla territorial proposa protegir de forma especial un 36 % més del territori de l’àmbit, 
un 1 % queda acollit al règim de protecció territorial per motius d’interès agrari i/o 
paisatgístic, mentre que un 18 % resta sota protecció preventiva, segons les 
categories establertes pel propi pla.  
 
Sistema d’assentaments  
El Pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 2026, un paper 
territorial determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir 
aquest escenari assigna a cadascun dels assentaments, l’estratègia de 
desenvolupament urbanístic que es determina a continuació. Tanmateix es 
representen en els plànols d’ordenació a escala 1/50.000 i s’indiquen 
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esquemàticament en el quadre de característiques adjunt.  
 
Estratègia de creixement proposat pel municipi de Torrent: 
 

 

 
 
 
El Pla proposa un creixement moderat pel nucli històric de Torrent, per tant l’extensió 
màxima urbana que pot proposar el POUM serà el 30% de l’àrea urbana existent, 
multiplicat pel factor de correcció pels nuclis de petita dimensió. 
Així doncs, amb una àrea urbana existent de 12,75 Ha, obtenim un factor de correcció 
de 1,6866, per tant una extensió màxima de 6,45 hectàrees pel nou POUM de Torrent.  
 
Pel nucli del Torrentí, el Pla estableix que aquest assentament s’haurà d’incloure en el 
sòl no urbanitzable i s’hauran d’establir les normes adequades per al manteniment del 
seu caràcter.  
 
Per a l’àrea especialitzada residencial dels Trullars, el Pla estableix la minimització 
d’aquesta àrea, per a aconseguir una major integració. El pla no determina cap 
prescripció específica per aquesta àrea especialitzada.  
 
Sistema d’infraestructures de la mobilitat  
En aquest àmbit es recullen diferents propostes de millora de les infraestructures de 
mobilitat, com la proposta a estudiar de tren tramvia inclosa al PITC entre Flaçà i la 
Costa Brava central que podria tenir origen / destí en aquest àmbit, així com la 
necessitat d’un sistema de transport col·lectiu de distribució d’aquest sistema ferroviari 
que integri els àmbits costaners de Palafrugell, Palamós i St. Feliu de Guíxols.  
 
Respecte la xarxa viària es proposa la continuació del condicionament i desdoblament 
de la C-31 i la compleció de la ronda urbana nord de Palafrugell que millora 
l’accessibilitat des de la C-31 als municipis de Begur i Regencós.  
 
Paisatge  
Les Directrius del paisatge d’aquest Pla es basen en el Catàleg de Paisatge de les 
Comarques Gironines. A les Comarques Gironines, es defineixen un total de 26 unitats 
de paisatge. Torrent està integrat en la unitat Empordanet – Baix Ter, i s’estableixen 
els següents Objectius de Qualitat Paisatgística per a Torrent: 
 

 OQP1: Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb 
la seva singularitat, amb perímetres nítids, dimensionat d’acord amb les 
necessitats reals i que no comprometi els valors del paisatge dels espais 
circumdants. 

 OQP17. Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin 
com a referents visuals i identitaris de qualitat. 
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Unitats de paisatge de les Comarques gironines 

 

 
 
Font: Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 

 

6.2.3- Pla d’Espais d’Interès Natural de Les Gavarres 

El juny de 2006 es va aprovar la delimitació del PEIN Les Gavarres, que inclou una 
àrea del municipi de Torrent. El POUM haurà de preveure establir les delimitacions 
necessàries per tal de garantir els valors ecològics, culturals i paisatgístics.  
 

 
 

Font: Pla Especial de Les Gavarres 
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6.3 Planejament urbanístic vigent 

6.3.1- Les Normes Subsidiàries de Planejament 

La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament les Normes Subsidiàries 
de planejament del municipi de Torrent el 22 de desembre de 1.998.  
Les normes preveien tres diferents classes de sòl que s’analitzen a continuació: 
 
 
Sòl urbà 
Les Normes Subsidiàries preveien la classificació del sòl urbà per als terrenys que el 
grau de consolidació de la urbanització i l’edificació compleix amb les obligacions 
establertes per la legislació. Les Normes qualificaven el sòl urbà en cinc zones 
diferents: 

 Casc antic (Clau 1) 
 Creixement rural (Clau 2) 
 Edificació entre mitgeres (Clau 3) 
 Edificació aïllada (clau 4) 
 Verd privat (clau 5) 

 
Les Normes van delimitar les següents unitats d’actuació en sòl urbà: 
 

UA-1  
Superfície total 0,32 Ha. 
Clau: Creixement rural (Clau 2) 
Cessions: Les fixades gràficament 

 
UA-2  
Superfície total 0,66 Ha. 
Clau: Edificació aïllada (Clau 4.3) 
Cessions: Les fixades gràficament 
Observacions: Aprovada definitivament la Unitat d’Actuació. Urbanització 
executada i recepcionada per l’ajuntament 

 
UA-3  
Superfície total 0,07 Ha. 
Clau: Casc antic (Clau 1) 
Cessions: Les fixades gràficament 

 
 
Sòl urbanitzable 
El sòl urbanitzable programat s’ha desplegat mitjançant els corresponents plans 
parcials urbanístics, que han estat aprovats definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme. Les Normes Subsidiàries van delimitar els següents àmbits de plans 
parcials: 
 

SUP-1 Sector de Mas Rostoll SAU-1 
Superfície total 2,23 Ha. 
Densitat d’habitatges bruta 15 hab/Ha. 
Coeficient d’edificabilitat brut per a tots els usos privats 0,30 m2 st/m2 sòl. 
Usos permesos: Residencials. 
Observacions: Aprovació definitiva del Pla Parcial 24/04/2002. 
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El sector esta ja desenvolupat i executat en la seva totalitat, amb les qualificacions 
residencials de casc antic (Clau CA) amb una edificabilitat màxima de 240 m2 per 
ampliació de l’habitatge existent, i les qualificacions per habitatge unifamiliar amb les 
edificabilitats netes següents: 
  Casc antic =  240 m2 totals 
  Unifamiliar clau 4.4 = 0,5 m2/m2 (densitat mitja) 
  Unifamiliar clau 4.5 = 0,4 m2/m2 (baixa densitat) 
  Unifamiliar clau 4.6 = 0,5 m2/m2 (agrupada) 
 

SUP-2 Sector Els Trullars SAU-2 
Superfície total 23,22 Ha. 
Densitat d’habitatges bruta 0,80 hab/Ha. 
Coeficient d’edificabilitat brut per a tots els usos privats 0,05 m2 st/m2 sòl. 
Usos permesos: Residencials. 
Observacions: Aprovació definitiva del Pla Parcial 14/05/2003, modificació del 
Pla Parcial 07/06/2012.  

 
Aquest sector es troba també desenvolupat, i ha donat lloc a l’ordenació de 15 
parcel·les de superfície superior als 8.000 m2 per a habitatges unifamiliars, amb una  
edificabilitat neta per parcel·la de 0,06 m2/m2. 
 
 
Sòl no urbanitzable 
Les Normes Subsidiàries preveien la classificació del sòl no urbanitzable per a 
mantenir les condicions naturals i el caràcter pròpiament rural d’aquest sòl.  
 
Així, les Normes qualificaven el sòl en cinc zones diferents: 

 Sòl rústic 
 Zona agrícola 
 Zona forestal 
 Zona de protecció natural i paisatgística (PEIN)  
 Àrea d’equipament privat hoteler 

 
 
 

6.3.2- Modificacions al planejament general 

El planejament de Torrent durant els 15 anys de vigència ha sofert molt poques 
modificacions.  
 
Pel que fa al sòl urbà: 

“Modificació de les Normes Subsidiàries en tres sectors del nucli urbà (carrer 
Canal, Tramuntana i Placeta)” (ap. def. 21/04/2009), per tal de eliminar unes 
lleugeres afectacions viaries i mantenir els carrers amb les mateixes 
característiques actuals. 
“Modificació de les Normes Subsidiàries a l'àmbit ETAP”, (ap. def. 8/06/2012), 
per a fixar l’ ubicació i la implantació de la ETAP 

 
En el sòl urbanitzable: 

“Modificació Normes Subsidiàries pel que fa al SAU núm. 2 anomenat Trullars” 
(ap. def. 1/03/2002), que correspon a una modificació de les Normes 
Subsidiàries per a un ajust de límits del sector dels Trullars, amb una reducció 
de la seva superfície de 232.176,86 m2 a 201.346 m2. 
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“Modificació puntual de les Normes subsidiàries al SAU-2 Els Trullars” (ap. def. 
21/07/2012), on es va modificar la ubicació dels equipaments del sector, per a 
una nova ubicació més propera al nucli urbà de Torrent.  
“Modificació del Pla parcial del SAU-2 Els Trullars” (ap. def. 27/07/2012) 

 
En el sòl no urbanitzable: 

“Modificació Normes Subsidiàries a l’àmbit de Can Damià” (ap. def. 3/07/2003), 
per ajustar l’àmbit de l’hotel Can Damià, a la seva parcel·la real d’acord amb 
l’establert a la normativa escrita de les NNSS. 

 
 
 

 

 
 
 
En aquests moments s’està redactant el Pla Especial del Catàleg de masies i cases 
rurals, i l’inventari de camins en el sòl no urbanitzable.  
 
 
 

6.3.3- Quadre de superfícies del planejament vigent 

En el planejament vigent hi trobem dues classes de sòl, el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable. En el sòl urbà hi ha el classificat com a tal a les Normes i el que ha 
assolit la condició d’urbà un cop executat el planejament, concretament els dos sectors 
urbanitzables delimitats. En el sòl no urbanitzable hi ha una part amb protecció 
especial al estar inclosa dins del PEIN de Les Gavarres. 
 

Sòl urbà   34,87

  Nucli urbà 9,66
  Sector Mas Rostoll 2,24

  Sector Els Trullars 22,97
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Sòl no urbanitzable   756,67

  PEIN Les Gavarres 79,41

  Agrícola, Forestal i Rústec 677,26

Total municipi de Torrent 791,54
 
 

6.3.4- Balanç del desenvolupament de les Normes Subsidiàries del planejament. 

Els quinze anys de vigència de les Normes Subsidiàries (NNSS) permet fer una balanç 
positiu del desenvolupament d’aquest planejament.  
El municipi ha consolidat el creixement del nucli urbà amb el desenvolupament del 
sector urbanitzable Mas Rostoll, ubicat a l’oest del nucli històric i amb una relació de 
continuïtat amb el mateix. L’edificació d’aquest sector, al igual que les diferents 
edificacions d’habitatges de segona residència que s’han ubicat al voltant del nucli 
històric original, han mantingut un notable nivell d’adaptació i d’integració a aquest 
nucli  urbà i al seu entorn rural. 
 
El desenvolupament de les determinacions de les NNSS, ha permès integrar la nova 
edificació i mantenir l’imatge urbana del nucli urbà tradicional. Les noves edificacions 
de cases adossades o habitatges unifamiliars s’han disposat amb una adequada 
ubicació i volumetria, i la disposició de petites franges d’espais lliures o zones verdes 
al llarg de la carretera, ha facilitat el manteniment de les visuals del paisatge exterior. 
El desenvolupament del sector Els Trullars, separat del nucli urbà, s’ha disposat també 
amb cura respecte a les seves visuals llunyanes des del territori del seu entorn. La 
disposició i dimensió de les parcel·les fa preveure una adequada integració a l’entorn i 
un baix impacte paisatgístic.   
 
L’emplaçament del nucli urbà i la qualitat del seu paisatge, juntament amb aquest 
desenvolupament curós amb el mateix, ha permès que el municipi disposi d’una alta 
qualitat urbana i ambiental, a l’alçada d’altres municipis de l’Empordà de mes renom o 
coneixença. També s’ha de valorar positivament el desenvolupament dels sectors 
urbanitzables, i de les poques modificacions puntuals de planejament que hi ha hagut 
en la vigència de les Normes Subsidiàries. 
Es fa per tant, una valoració molt positiva del desenvolupament de les Normes 
Subsidiàries vigents amb un nivell qualitatiu elevat, i que van ser redactades pels 
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona.  
 
Tot i així, com ja s’ha dit anteriorment, l’escassa dinàmica del nucli urbà tradicional, ha 
posat de relleu la dificultat de gestió dels àmbits anomenats de “creixement rural”, a on 
queden per desenvolupar les dues unitats d’actuació i les illes de forma complexa 
previstes en el planejament vigent, que haurà d’abordar el nou POUM per tal de 
facilitar el seu desenvolupament. 
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7. CRITERIS I OBJECTIUS URBANÍSTICS 

7.1 Introducció 
Les Normes Subsidiàries de Planejament actualment vigents al municipi (NNSS-1998), 
van esser aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió 
de 22 de desembre de 1998.  
El temps transcorregut des de l’aprovació d’aquestes Normes, la realització de bona 
part de les seves determinacions, així com els canvis legislatius i socioeconòmics 
soferts durant aquests anys aconsellen la seva revisió.  
Aquesta revisió del planejament urbanístic municipal, tindrà, d’acord amb el Decret 
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei d’urbanisme, les característiques i la 
documentació corresponent a un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que 
fixarà un cop aprovat, la política urbanística municipal pels propers anys fins a la seva 
revisió futura. 
 
L’execució del planejament que ara es revisa (NNSS-1998) ha permès desenvolupar i 
urbanitzar nous sectors en els darrers anys d’expansió econòmica. És ara doncs, el 
moment de la revisió d’algunes de les seves determinacions, per poder fer una 
reconsideració de l’ordenació i la normativa urbanística vigent, per optimitzar-ne les 
propostes i facilitar la seva gestió, tot mantenint l’alta qualitat ambiental que té el 
municipi de Torrent. 
 
 

7.2  Conservació i remodelació urbana  
El municipi de Torrent, igual que bona part del petits municipis i nuclis urbans del Baix 
Empordà, ha sabut conservar el valor patrimonial del seu casc antic, mantenint en gran 
mesura l’estructura dels creixements rurals, i adequant els nous creixements per evitar 
un impacte negatiu en la percepció visual del nucli urbà tradicional.  
Les senyes d’identitat del municipi venen lligades en gran manera a aquesta imatge 
cuidada del seu nucli històric, i a la cura i delicadesa amb que s’aborden els seus 
creixements posteriors, que li confereixen una alta qualitat ambiental i paisatgística. 
 
Objectius principals 
 

Mantenir i conservar les característiques pròpies del municipi, amb cura per respectar 
la imatge del nucli tradicional, perquè es considera aquest el principal valor que ha 
d’aportar l’ordenació urbanística al desenvolupament del municipi. 
Aquest valor patrimonial és la senya d’identitat d’aquest i d’altres pobles del Baix 
Empordà, i l’hi confereix l’atractiu i el reconeixement com un valor únic, lligat a una 
xarxa de petits municipis dins un paisatge i un entorn d’alta qualitat ambiental. 
 
 

7.3  El valor patrimonial del nucli tradicional  
Objectius principals 
 

Preservar i potenciar el valor d’aquest petit nucli medieval que es circumscriu al voltant 
de l’església de Sant Vicens, així com dels creixements rurals, a partir de l’ordenació 
detallada que en bona manera ja determina el planejament vigent. 
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Aquesta regulació detallada ha de permetre una major fiabilitat i flexibilitat en 
l’ordenació d’aquest nucli històric i l’edificació tradicional, i té un interès pedagògic 
afegit, amb la mostra i divulgació dels valors del patrimoni edificat, que no es troba en 
aquest cas en peces aïllades d’un valor singular, sinó en el valor innegable del seu 
conjunt.  
En aquesta línia, es considera també important el valor divulgatiu i pedagògic que 
aquests treballs poden aportar 
 
 

7.4  Gestió del sòl urbà  
La petita dimensió del nucli urbà i la seva escassa dinàmica edificatòria, comporta la 
necessitat d’adequar la dimensió de la trama viaria i les condicions d’edificació en cada 
finca o parcel·la, per a possibilitar l’aprofitament i la rehabilitació de l’edificació existent, 
i donar facilitats per possibilitar la construcció de noves edificacions.  
En aquest sentit, es considera prioritari facilitar l’aprofitament d’aquesta estructura 
urbana, les edificacions i la parcel·lació rural del nucli urbà existent, per absorbir la 
dinàmica de creixement residencial, en especial de primera residencia, que demanda 
el municipi. 
 
Tot i la simplicitat del nucli urbà, l’ordenació actual dels àmbits qualificats en les 
vigents Normes Subsidiàries com de “creixement rural”, que agrupen grans parcel·les 
de característiques “poc urbanes” fa difícil el desenvolupament d’aquestes finques. 
L’ordenació i la normativa actualment prevista en aquests àmbits, comporten la 
dificultat de l’accés viari al seu interior, així com dificultats per a la seva parcel·lació i 
per la construcció de noves edificacions.  
El nou POUM, haurà de buscar fórmules per facilitar i flexibilitzar aquesta ordenació, a 
partir de la singularitat de cada lloc i de les característiques “rurals” del mateix. Les 
solucions s’hauran d’adaptar en cada cas a les seves necessitats, amb una 
interpretació de la legislació urbanística adaptada a les condicions “rurals” d’aquestes 
finques, més enllà de les fórmules habituals, sense necessitat de fixar façana mínima o 
altres paràmetres “mes específics per a àmbits urbans”, i adequant els accessos i els 
serveis urbanístics a les característiques de cada indret. 
 
Bona part del treball de posta al dia dels postulats urbanístics, ha de consistir en una 
reconsideració de les capacitat i facilitats de gestió per a dur a terme el seu 
desenvolupament. Així, a partir del coneixement acurat de les característiques 
específiques i cadastrals en cada lloc, el nou POUM ha de formular les alternatives 
més factibles per facilitar-ne la seva gestió urbanística. 
 
Objectius principals 
 

- La posada al dia de les determinacions urbanístiques ha de consistir en una 
reconsideració de les capacitat i facilitats de gestió per a dur a terme el seu 
desenvolupament. Així, a partir de les característiques específiques i cadastrals de 
cada lloc, el Pla ha de formular les alternatives més factibles per facilitar-ne la seva 
gestió. 
 
- Buscar fórmules per facilitar i flexibilitzar la ordenació del nucli urbà, a partir de la 
singularitat de cada lloc i de les característiques “rurals” del mateix. Les solucions 
s’hauran d’adaptar en cada cas a les seves necessitats, amb una interpretació de la 
legislació urbanística adaptada a les condicions “rurals” d’aquestes finques. 
 
- Reconsiderar les afectacions viàries contingudes en el planejament vigent, per a 
facilitar l’aprofitament i rehabilitació de l’edificació existent, i adequar-les a les 
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possibilitats de gestió que comporta l’escassa dinàmica edificatòria d’aquest nucli 
tradicional. 
 
 

7.5  Sòl urbanitzable – La previsió de nou creixement residencial  
El nou POUM ha de partir del criteri de consolidació de les previsions actuals, però 
sense descartar la possible ampliació del creixement residencial, acotat i curós en la 
seva ubicació i desenvolupament, per tal d’aconseguir una òptima integració amb el 
nucli urbà actual.  
Aquesta nova previsió de creixement hauria de permetre cobrir les necessitats de nous 
habitatges del municipi, i facilitar en especial, sòl per a primera residència de gent jove 
o altre, que te dificultats d’accés per l’escassa oferta existent i el seu alt cost.  
El desenvolupament d’un nou sector urbanístic, hauria de permetre a l’Ajuntament 
disposar de parcel·les procedents de la cessió obligatòria de l’aprofitament urbanístic 
que determina la legislació vigent. La disponibilitat d’aquestes parcel·les permetria 
destinar-les o reservar-les per a joves o altres que busquin una residencia permanent 
al municipi.   
 
El desenvolupament d’un nou sector residencial haurà per altre part, d’evitar un 
impacte negatiu en l’imatge del conjunt del nucli urbà i aconseguir una adequada 
integració en el paisatge del seu entorn natural. 
Un nou sector que es situaria a priori a l’est del nucli urbà, recolzat en el camí de Pals, 
que el planejament vigent ja reconeixia amb expectatives d’edificació, amb un 
habitatge per cada finca existent. La correcta estructuració d’aquest àmbit i la seva 
connexió amb la carretera i l’àrea urbana actual, comportarà la necessitat de resoldre 
el seu accés, ja que l’actual camí d’accés s’escanya en el darrer pas de finques del sòl 
urbà. 
La previsió d’un desenvolupament d’aquest nou sector residencial en dos fases, 
permetria possiblement retardar l’obertura d’un nou vial al moment que estigués més 
consolidat per l’edificació del sector, i això facilitaria la seva gestió i el seu 
desenvolupament. 
 
En qualsevol cas, el desenvolupament d’aquest nou sector haurà d’adoptar criteris 
d’adequació ambiental i paisatgística, per tal de aconseguir una correcta integració al 
paisatge i a l'entorn rural a on es situa. 
 
Objectius principals 
 

Classificar un nou sector urbanitzable residencial que es situarà a l’est del nucli urbà, 
junt a l’antic camí de Pals.  
El desenvolupament d’aquest petit sector urbanitzable, hauria de permetre la 
disponibilitat d’habitatges pel creixement del nucli urbà, i per disposar d’unes parcel·les 
de promoció pública, per facilitar l’accés a habitatge assequible de primera residencia, 
en especial de la gent jove del municipi. 
 
La correcta estructuració d’aquest àmbit i la seva connexió amb la carretera i l’àrea 
urbana actual, comportarà la necessitat de resoldre el seu accés, degut a les dificultats 
de pas en el tram final del carrer del Pla. 
El desenvolupament d’aquest sector haurà d’adoptar criteris d’adequació ambiental i 
paisatgístics, per tal d’aconseguir una correcta integració al paisatge i a l’entorn rural a 
on es situa. 
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7.6  Equipaments i serveis municipals  
El nivell de serveis és un instrument bàsic per a possibilitar la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans, i el nou Pla ha de permetre complementar i preveure aquells 
espais i serveis públics que són necessaris per al dia a dia de les persones: des de 
l’educació a la salut, passant per l’oci i la cultura. La participació ciutadana que 
acompanya la seva tramitació, facilita l’oportunitat en aquest i altres temes, d’avaluar i 
posar en comú les possibilitats, preferències i prioritats en les previsions dels serveis o 
equipaments futurs. 
La redacció i tramitació del Pla facilita també la possibilitat de fer aquestes reserves de 
nou sòl per a equipaments municipals, facilitant-ne la gestió urbanística per a la seva 
obtenció. Això podria permetre ampliar l’àmbit d’equipaments en el sòl urbà, a l’entrada 
del nucli urbà, concentrant una nova reserva prop de l’Ajuntament i a l’altra costat de la 
riera. Així mateix, es reservaria també, un àmbit per a nous equipaments dins el nou 
sector urbanitzable residencial. 
 
Objectius principals 
 

Reserves de nou sòl per a equipaments municipals, facilitant-ne la gestió urbanística 
per a la seva obtenció. 
Permetre ampliar l’àmbit d’equipaments del sòl urbà a l’entrada del nucli urbà, 
concentrant una nova reserva prop de l’Ajuntament i a l’altra costat de la riera, així com 
també una nova àrea d’equipaments públics dins el nou sector urbanitzable 
residencial. 
 
 

7.7  Política de sòl i habitatge  
La darrera modificació de la legislació urbanística ha simplificat les previsions de 
reserva d’habitatge protegit per als municipis petits. El POUM haurà d’incorporar no 
obstant, l’estudi i situació de l’habitatge actual al municipi, valorant-ne l’oferta i la 
demanda estimada, així com les previsions i necessitats futures tant d’habitatge lliure 
com de protecció pública. 
L’avaluació de les necessitats i les polítiques d’habitatge del POUM es fixaran en el 
document de la Memòria social del pla, que recollirà en el seu cas les condicions per a 
situar els diferents tipus d’habitatges. 
 
Objectius principals 
 

Avaluar les necessitats en política d’habitatge. Establir les reserves, emplaçaments i 
les condicions per a situar els diferents tipus d’habitatges per als diferents col·lectius 
ciutadans. Al nou sector residencial del camí de Pals haurà de possibilitar 
l’emplaçament d’habitatges per a gent jove o altres de primera residencia del municipi, 
i de preu assequible.  
 
 

7.8  Activitats econòmiques  
El nou Pla ha d’apostar per recolzar i potenciar els sectors econòmics existents i 
alhora facilitar la diversificació i la complementarietat de les activitats econòmiques.  
Així el nou Pla ha d’incorporar un estudi de l’activitat econòmica del municipi, la seva 
evolució i les potencialitats futures, i establir les mesures per a recolzar les activitats 
existents, així com facilitar i incentivar la implantació de nous establiments i activitats 
de futur probablement lligades als serveis i al turisme.  
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Com a tot arreu, el sector serveis va incrementant el seu pes dins l’economia del país, 
en detriment dels altres sectors. Tot i la seva petita dimensió, el municipi té una bona 
situació i bones condicions perquè aquest traspàs d’activitat es converteixi en 
increment de la seva activitat. El nou Pla hauria de plantejar les condicions per a 
potenciar aquestes possibilitats, facilitant la implantació de serveis i comerç en tot el 
municipi. 
 
Turisme.- Facilitar i fomentar l’increment i la millora de l’oferta turística del municipi, 
hostaleria, restauració, visites i activitats, amb l’adequació de la normativa, per tal de 
facilitar l’ampliació del establiments existents i possibilitar la instal·lació de noves 
activitats. La creació de nous equipaments pot reforçar l’atractiu d’aquests sectors 
turístic i comercial. 
 
Sector primari.- El sector primari manté encara dins el municipi un important paper dins 
l’economia municipal, al afegir al seu valor purament econòmic, el valor afegit del 
manteniment d’un paisatge, que comporta encara un dels valors identitaris i de 
reconeixement del municipi.  
Es considera en aquest cas també prioritari per a les determinacions del POUM, el 
preservar i protegir el sector primari dins l’equilibri d’activitats del municipi, amb la 
protecció de les zones de conreu, i alhora donar facilitats dins la normativa per a la 
realització de les actuacions necessàries pel seu manteniment i potenciació. 
 
Objectius principals 
 

Serveis: 
Aprofitar la bona situació i bones condicions del municipi de Torrent per incrementar 
l’activitat. El nou Pla ha de plantejar les condicions per a potenciar aquestes 
possibilitats, facilitant la implantació de serveis i comerç en tot el municipi. 
 
Turisme: 
Facilitar i fomentar l’increment i la millora de l’oferta turística del municipi, hostaleria, 
restauració, visites i activitats, amb l’adequació de la normativa, per tal de facilitar 
l’ampliació del establiments existents i possibilitar la instal·lació de noves activitats 
 
Sector primari: 
Mantenir l’activitat agrària i ramadera del municipi, que proporciona una part important 
de l’economia municipal i facilita la preservació del paisatge com un dels valors 
identitaris i de reconeixement del municipi.  
 
 

7.9  Regulació del sòl no urbanitzable  
Com ja s’ha esmentat abans, el municipi té un patrimoni natural molt important que 
defineix i remarca en bona manera la pròpia identitat, així com el reconeixement d’un 
paisatge singular d’alta qualitat en el límit de la plana de l’Empordà amb la falda de la 
serralada de les Gavarres, i amb una bona part del terme municipal que resta inclosa 
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
 
Els planejaments de rang superior i que el POUM haurà de respectar, pel principi de 
jerarquia normativa, són el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el Pla 
d’Espais Interès Natural de Les Gavarres, i la Xarxa Natura 2000 
Aquests planejaments estableixen un creixement moderat pel municipi de Torrent, i en 
el sòl no urbanitzable la protecció territorial gairebé engloba la totalitat del municipi. 
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Aquest fet es deu a la importància connectora que té el municipi al estar situat entre el 
PEIN de les Gavarres, el sistema litoral i el sistema hidràulic del Ter.  
 
El nou POUM haurà d’incorporar el manteniment i la preservació del sòl no 
urbanitzable per als usos tradicionals agrícoles, ramaders i forestals. 
Les dues principals zones que hauran de regular les normes del Pla, serà la plana 
agrícola i els relleus forestals. La zona de plana agrícola tindrà com a principal 
regulació la geometria de les finques o parcel·les, els seus marges, les rieres i 
torrenteres, així com la regulació dels usos públics, per tal de preservar el paisatge 
agrícola i la seva destinació principal, el sector primari.  
En quant als relleus forestals, s’ha de tenir en compte que al municipi de Torrent hi ha 
boscos madurs al haver-hi explotació intensiva fins fa 50 anys, per tant cal regular la 
seva gestió per tal de facilitar la conservació i així reduir el risc d’incendi forestal. 
En el encontre entre la part forestal i l’agrícola és on hi ha més biodiversitat i alhora 
més pressió humana per usos públics, lúdics,... Caldrà dons, que el POUM reguli 
adequadament els usos públics per tal de permetre’ls sense disminuir la rica 
biodiversitat. 
D’altra banda, les actuals Normes Subsidiàries tenen definida la zona Rústec on hi ha 
les principals granges i edificacions en Sòl no urbanitzable. El POUM haurà de regular 
aquest àmbit, segons l’establert a la Llei d’urbanisme, i amb els nous usos permesos a 
la Llei 3/2012 per tal de conjuminar la preservació dels espais oberts amb el 
desenvolupament de les activitats situades en el sòl no urbanitzable.  
 
En línia amb la importància que ha assolit la valoració del paisatge en el nostre país, i 
fomentat per la Llei del Paisatge i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el nou Pla 
haurà d’incorporar a més de la preservació del sòl no urbanitzable per als usos 
tradicionals, les propostes de protecció i millora del paisatge d’escala municipal.  
El paisatge es també una marca de la singularitat del municipi, i la seva preservació és 
la garantia pel manteniment de la qualitat de l’entorn natural i la qualitat de vida per als 
seus habitants.  
El Pla Territorial estableix com a objectius de Qualitat Paisatgística pel municipi, la 
preservació visual dels fons escènics per a mantenir la referent fisonomia del nucli 
tradicional actual.  
 
Objectius principals 
 

Preservació del sòl no urbanitzable per als usos tradicionals agrícoles, ramaders i 
forestals. 
Preservar la important funció connectora que té el municipi al estar situat entre el PEIN 
de les Gavarres, el sistema litoral i el sistema hidràulic del Ter, amb una doble 
regulació segons l’ús i la seva funcionalitat territorial.  
Incorporar les propostes de protecció i millora del paisatge d’escala municipal, 
preservant les visuals dels fons escènics per a mantenir la fisonomia del nucli urbà 
tradicional. 
Preservar la plana agrícola i el seu paisatge, conformat per la geometria de les seves 
finques, marges, escorrenties i explotacions agràries. 
Preservar el relleus forestals per tal de facilitar la conservació dels boscos madurs i 
reduir el risc d’incendi forestal. 
 
 

7.10  Sostenibilitat i qualitat urbana  
En els darrers anys, hem assistit a una creixent conscienciació ciutadana en temes 
mediambientals i de qualitat urbana, que situa aquests aspectes en un primer pla de 
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reflexió en el planejament, el que implica el seu tractament sistemàtic en tot el procés: i 
la seva incorporació en la definició dels criteris i objectius del nou POUM. 
En aquest sentit, el Pla incorporarà a la normativa unes indicacions bàsiques per 
definir els models que s’adaptin a les condicions de cada lloc, i amb la millor integració 
al paisatge de l’entorn a on es situa.  
Així mateix, el Pla fixarà els criteris que contribueixin a augmentar l’eficàcia i reduir el 
consum energètic, per optimitzar la gestió de l’aigua, la reducció i gestió dels residus 
urbans, i per promoure l’estalvi i el reciclatge. 
 
Objectius principals 
 

Incorporar a la normativa unes indicacions bàsiques per a les edificacions, per definir 
els models que s’adaptin a les condicions de cada lloc, i amb la millor integració al 
paisatge de l’entorn a on es situa.  
Fixar els criteris dels serveis urbanístics que contribueixin a augmentar l’eficàcia i 
reduir el consum energètic, per optimitzar la gestió de l’aigua, la reducció i gestió dels 
residus urbans, i per promoure l’estalvi i el reciclatge.. 
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8. CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la 
diagnosi anterior dels aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció 
ambiental fixats a l'àmbit internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació 
amb l’instrument objecte d’avaluació ambiental i del concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible, es considera que el Pla hauria d’atendre i que serviran de base 
per a la seva avaluació ambiental.  
  
Aquests objectius s’adapten a la realitat territorial i ambiental del municipi, i es 
conceben com a objectius operatius per a donar compliment als objectius generals 
relacionats en el punt anterior.  
 
 
MODEL TERRITORIAL I D’OCUPACIÓ DEL SÒL  
  
OBJECTIU 1: GARANTIR UN CREIXEMENT RACIONAL DEL MUNICIPI EN 
CONTINUÏTAT AMB EL NUCLI, PREVEIENT LA PRÈVIA COMPLECIÓ DE LA 
TRAMA URBANA EXISTENT I EVITANT L’OCUPACIÓ INNECESSÀRIA DEL SÒL 
PER A USOS URBANS I INFRAESTRUCTURES VINCULADES A AQUESTS USOS  
En el marc socioeconòmic actual es fa especialment necessari garantir un creixement 
racional del municipi, garantint la seva continuïtat amb el nucli i incloent criteris de 
desenvolupament que garanteixin la seva viabilitat i el seu caràcter mixt que permeti la 
diversitat d’usos.   
  
En aquest sentit, abans de plantejar-se el creixement, de cara a assolir un urbanisme 
sostenible energèticament i un menor consum de recursos, és necessari apostar per la 
compleció dels sectors existents separats de la trama urbana que no hagin vist 
completat el seu desenvolupament, plantejant-se, si s’escau, la disminució de la seva 
superfície. Caldrà, així mateix, optimitzar el consum del sòl recuperant els espais 
intersticials existents en sòl urbà.  
  
OBJECTIU 2: CONTRARRESTAR LA DINÀMICA DE PROLIFERACIÓ DE 
SEGONES RESIDÈNCES  
Potenciar els habitatges com a residències principals és un condicionant que farà que 
el municipi sigui un territori viu, de manera que els habitants en tinguin cura. Es 
recomana plantejar-se la instal·lació d’equipaments públics d’interrelació social.    
 
 
ESPAIS NATURALS, D’INTERÈS AMBIENTAL I PAISATGE  
  
OBJECTIU 3: POTENCIAR ELS VALORS AMBIENTALS DE L’ÀMBIT DEL MASSÍS 
DE LES GAVARRES  
Caldrà donar compliment al que estableixi el Pla Especial de Les Gavarres un cop 
s’aprovi. Mentrestant, El POUM haurà de preveure establir les delimitacions 
necessàries per tal de garantir els valors ecològics, culturals i paisatgístics.  
  
OBJECTIU 4: GARANTIR LA CONNECTIVITAT DEL MASSÍS DE LES GAVARRES 
AMB ELS ESPAIS PROTEGITS DE LES MUNTANYES DE BEGUR I DELS 
AIGUAMOLLS DEL BAIX EMPORDÀ.  
Garantir aquesta connectivitat implica mantenir la funcionalitat de l’espai agroforestal 
(especialment l’àrea definida com Connector Gavarres-Massís de Begur del Catàleg 
d'espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines). Amb aquest 
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objectiu, caldrà tenir cura de preservar la superfície de contacte entre el bosc i el 
conreu a través de la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable i preservar aquests 
espais del creixement urbanístic.  
  
Implica, així mateix, recuperar la funció connectora de la xarxa hídrica, millorant la 
seva qualitat i preservant-ne l’espai per a permetre la regeneració de les comunitats 
vegetals associades, respectant la seva dinàmica hidrològica. En aquest sentit s’hauria 
de valorar la recuperació d’hàbitats presents en aquests entorns.  
  
S’establiran normativament les prescripcions referents a la instal·lació de tanques 
perimetrals garantint que aquestes no suposin un demèrit en la connectivitat ecològica, 
la permeabilitat visual o integració paisatgística.   
  
D’altra banda caldria estudiar la previsió de nous passos de fauna a la C-66 al seu pas 
per les Gavarres, o la millora dels existents.  
 
 
OBJECTIU 5: GARANTIR LA CONSERVACIO DELS ESPAIS I ELS ELEMENTS DE 
VALOR NATURAL PRESENTS AL MUNICIPI NO PROTEGITS PER CAP FIGURA 
AMBIENTAL  
Les masses forestals de Muntanya Seca i Bonida, la zona dels Plans i la zona humida 
de les Closes, tot i que formen part dels sòls de Protecció Especial del PTP, no estan 
protegits per cap figura específica de protecció ambiental. Cal vetllar per la preservació 
de la biodiversitat ecològica i de la qualitat paisatgística que representen aquestes 
àrees a través d’una regulació adequada dels usos en SNU i d’una correcta integració 
dels plans ja aprovats i de les activitats ja existents en aquests espais.   
  
S’haurà de garantir la preservació i conservació d’altres elements de valor natural 
identificats al terme municipal, tals com: altres arbres de port significatiu no catalogats, 
agrupacions d’arbres associats als marges dels conreus, canals i torrents, tanques de 
xiprers, fonts, entorn de pous etc.   
  
Així mateix, s’haurà de garantir la utilització en tasques d’enjardinament d’espècies 
autòctones amb baixos requeriments hídrics i s’exclourà l’introducció d’espècies amb 
comportament expansiu o invasor demostrat.  
  
 
OBJECTIU 6: PRESERVAR LA QUALITAT DEL PAISATGE  
El paisatge, com a valor i actiu del municipi, haurà de ser un criteri més a tenir en 
compte en l’ordenació urbanística i caldrà potenciar la preservació dels referents 
visuals i identitaris.  
  
SUBOBJECTIU 6.1. Vetllar per garantir la permanència de les visuals en la plana   
Mantenir el fons escènic i limitant la instal·lació de noves edificacions. Si aquestes són 
considerades necessàries, han de ser convenientment justificades, garantint-ne la 
correcta instal·lació. Per mantenir la qualitat paisatgística i identitària de la plana 
agrícola, fixar també una regulació per a la geometria de les parcel·les, marges, 
camins, tanques, regular els usos públics i l’adequació paisatgística dels elements i 
construccions que s’hi situen.   
  
SUBOBJECTIU 6.2. Vetllar per la qualitat visual de la Muntanya Seca a través de la 
regulació d’usos i per la correcta integració dels elements i edificacions existents o 
amb pla aprovat.  
  
SUBOBJECTIU 6.3. Conservar la geomorfologia actual  
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S’adaptarà l’ordenació a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques 
i geològiques del terreny, i s’haurà de mantenir en la mesura del possible la seva 
estructura paisatgística i els elements d’interès i reduir al màxim els moviments de 
terres.  
  
SUBOBJECTIU 6.4. Incloure els elements patrimonials i naturals rellevants del 
municipi al catàleg.  
Regular normativament les vores del nucli històric i del veïnat de Torrentí, per tal de 
garantir el manteniment de la seva qualitat estètica.  
  
 
OBJECTIU 7: VETLLAR PER MANTENIR L’ACTIVITAT I EL PAISATGE AGRÍCOLA  
Regular la proliferació d’usos en SNU no relacionats amb l’activitat agrícola. En aquest 
sentit, es regularan adequadament les condicions d’implantació, les característiques 
tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i les edificacions admissibles, 
considerant la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat 
d’actuacions i exigint l’aplicació de criteris d’integració en el medi tant a les noves 
construccions com a les obres de rehabilitació de les construccions existents.   
 
 
 
MOBILITAT  
  
OBJECTIU 8: VETLLAR PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE  
Per disminuir la dependència del vehicle privat, caldrà tenir en compte les 
prescripcions que s’estableixin en aquest sentit per l’EAMG.  
  
Vetllar pel manteniment dels camins i la correcta senyalització dels itineraris rurals de 
la xarxa cicloturística.   
 
 
 
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA EN LA CONSTRUCCIÓ  
 
OBJECTIU 9: PREVEURE MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE 
CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE  
Cal disminuir el consum energètic principalment de les edificacions del sector terciari.   
  
Es recomana incloure com a capítol específic de la normativa del POUM un recull de 
mesures que les noves edificacions, o la rehabilitació de les existents, hauran de 
seguir per tal de garantir l’eficiència energètica de les instal·lacions, un ús racional de 
l’aigua i la integració de criteris de construcció sostenible.  
  
Pels nous creixements, concentrar les edificabilitats i delimitar adequadament les 
àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència de captació solar de les 
edificacions i en l’aprofitament de la llum natural. Alhora, adoptar solucions 
d’emplaçament i d’orientació de les edificacions, així com condicionants arquitectònics 
i materials eficients.  
  
D’altra banda, fomentar la instal·lació d’elements de producció local d’energia, 
establint-lo, per exemple, com a ús compatible en SNU, tenint en compte mesures 
d’integració paisatgística.   
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OBJECTIU 10: INCORPORAR MESURES QUE CONTEMPLIN EL CICLE DE VIDA 
DELS MATERIALS I PLANIFICAR ELS EQUIPAMENTS I ELS SISTEMES DE 
DISSENY URBÀ PER A LA REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS.  
La baixa incidència de la recollida de RSU que es dóna al municipi és quelcom que 
surt de la competència directa del POUM, no obstant, aquest pot preveure si s’escau, 
en el planejament derivat, d’espais necessaris en la urbanització per a la deposició i 
recollida selectiva de residus i per a facilitar la gestió posterior. Si es preveiés, en els 
plans parcials de sectors destinats a activitats econòmiques, afectar reserves de sòl de 
cessió per a les necessitats de reciclatge i tractament dels residus especials.  
  
D’altra banda, caldrà gestionar els residus d’enderroc de la construcció i excavació que 
es generin en el desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per l’Agència 
de Residus de Catalunya d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus. (És 
normativa d’obligat compliment)  
  
  
 
RISCOS AMBIENTALS I PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ  
  
OBJECTIU 11: PREVEURE LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS, 
GARANTINT LA NO SOBREXPLOTACIÓ DELS AQÜÍFERS.  
Fomentar mecanismes per la reutilització d’aigua en edificis.   
  
Si bé la xarxa actual i els sistemes de subministrament i sanejament existent 
presenten les condiciones per preveure la garantia de suficiència de recursos, aquest 
haurà de ser valorat detalladament en el moment en que es coneguin les dades de 
creixements previstos, així com revisat en el moment en que es desenvolupin els 
diferents sectors. Aquesta suficiència de recursos haurà de garantir la no afectació a 
les masses d’aigua subterrània existents en aquest àmbit territorial. En aquest sentit 
caldrà garantir la regulació i control de tots els pous d’extracció d’aigua existents al  
municipi.   
 
 
OBJECTIU 12: VETLLAR PEL CORRECTE SANEJAMENT DE TOTS ELS EDIFICIS  
Plantejar-se si és necessari connectar tots els habitatges a la xarxa de clavegueram. 
En tot cas, establir per normativa que totes les edificacions en SNU actualment no 
connectades a aquesta xarxa han de tenir garantit un correcte sanejament de les 
aigües residuals.   
 
 
OBJECTIU 13: TENIR EN COMPTE L’EXISTÈNCIA D’ÀREES DE RISC  
Caldrà preveure normativament criteris de protecció contra el risc d’incendi forestal, 
especialment en les zones boscoses en contacte amb edificis.   
  
També, caldrà evitar els riscos derivats de la inundabilitat, estudiar la conveniència 
d’un estudi d’inundabilitat de la riera d’Esclanyà, sobretot en l’entorn de la granja de 
porcí. En tot cas, seguir el que estableixi l’informe de l’ACA.  
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9. ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT 
 

9.1 Alternatives considerades 
Juntament amb els criteris i objectius esmentats en els apartats anteriors, i d’acord 
amb la legislació urbanística vigent, per a la confecció d’aquest Avanç de Planejament 
s’han considerat d’inici, tres alternatives de planejament diferents que es descriuen i 
s’analitzen a continuació. 
Les tres alternatives, han de permetre comparar i valorar diferents opcions o 
possibilitats de desenvolupament del municipi, que es valoren des de la seva 
incidència urbanística en els apartats següents, i des de la seva incidència ambiental 
en el document de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar, que acompanya 
aquest expedient. 
 
S’ha de puntualitzar primer de tot, que Torrent és un municipi amb una part important 
del territori inclosa dins el PEIN Les Gavarres, i una altra part molt important amb la 
qualificació de “protecció territorial” en el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines.  
 
 
Alternativa A .- La primera de les alternatives preses en consideració, l’alternativa A, 
seria l’alternativa zero, és a dir, que no es redactés un nou POUM i no s’efectués la 
revisió de les Normes Subsidiàries vigents, mantenint l’evolució urbanística del 
municipi segons les previsions de les NNSS.  
 
Les Normes Subsidiàries preveien dos sectors urbanitzables, dels quals s’han 
desenvolupat tots dos. Les normes també preveien tres unitats d’actuació, de les quals 
només n’ha prosperat una. Les normes també preveia una clau en sòl urbà 
“Creixement rural” amb unes illes de forma irregulars i de grans dimensions que no 
s’han edificat. Per tant, si les Normes arribessin a complir tots els seus objectius es 
densificaria la trama urbana però amb unes illes de dimensions complexes, que en 
dificulta la seva gestió.  
 
Les Normes Subsidiàries qualifiquen pràcticament la totalitat del sòl no urbanitzable 
com a protecció forestal o agrícola. Només una petita part del territori és qualificat com 
a rústic que permet més usos en el sòl no urbanitzable, i un nou habitatge unifamiliar 
aïllat per parcel·la, cosa que l’actual redactat de la Llei d’urbanisme ja ha bloquejat.  
 
 
La segona alternativa, Alternativa B, preveu fer una reconsideració sobre els terrenys 
ja classificats en les vigents Normes que no s’han desenvolupat, un nou creixement 
residencial en nou sòl urbanitzable i la protecció del sòl no urbanitzable.  
 
Pel que fa al sòl urbà, en el nucli urbà de Torrent hi ha uns buits urbans, que 
corresponen a la qualificació de “Creixement rural” que s’haurà de reordenar per a 
possibilitar el desenvolupament d’aquestes àrees, amb tipologies adequades a les 
característiques de les illes. Són illes de dimensions grans i irregulars que dificulten la 
parcel·lació, i s’haurà d’estudiar-ne l’ordenació i la viabilitat d’aquestes zones. Així 
mateix, s’haurà d’adequar la normativa del nucli històric per tal de preservar-ne els 
valors, i que no hi hagi intervencions que malmetin el valor ambiental que té el nucli 
històric com a conjunt. També s’haurà d’estudiar la viabilitat d’una ubicació més 
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adequada pels equipaments situats a Els Trullars, on segurament hauria de situar-se 
en el nucli urbà.  
 
En quant al sòl urbanitzable, aquesta alternativa preveu un creixement residencial al 
voltant de les cases situades al carrer Pla i a l’antic camí de Pals, per a permetre 
disposar de tipologies d’habitatges entre mitgeres a preu assequible i habitages aïllats 
de renta lliure.  
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, l’alternativa preveu la protecció de tot el sòl, sigui 
PEIN o sòl amb protecció territorial. Així mateix s’haurà de mantenir el caràcter rural en 
sòl no urbanitzable del veïnat del Torrentí. I preservar el mosaic agroforestal que forma 
el paisatge de l’Empordà.  
 
 
La tercera alternativa, Alternativa C, es planteja com una alternativa més expansiva, 
on es preveu el desenvolupament que ja preveu l’alternativa B, més uns nous 
creixements residencials. 
 
A més a més de tot el descrit a l’alternativa B, pel que fa al sòl urbanitzable, aquesta 
alternativa preveu classificar com a nou sòl urbanitzable delimitat el límit oest del nucli 
urbà de Torrent, enfront del sector de Mas Rostoll amb tipologies residencials de baixa 
densitat. Així mateix també preveu el nou sòl urbanitzable en el límit est del municipi 
entre el carrer del Pla i la carretera GI-652 (carretera de Pals).  
Aquests nous sòls urbanitzables permetrien un canvi d’escala en el municipi, al 
augmentar considerablement el nombre d’habitatges i doblar la població resident.  
 
Segons les determinacions de la Comissió de Seguiment del POUM, i l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Torrent, es considera que l’alternativa B reuneix les 
qualitats i virtuts per al nou Pla d’ordenació urbanística municipal, i per tant, és 
l’alternativa escollida, en aquesta fase d’Avanç de planejament del POUM de 
Torrent.  
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