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I.  MEMÒRIA 
I.1. MEMÒRIA  INFORMATIVA I  D’ORDENACIÓ 
 
I.1.a. Antecedents  
 

El Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal d’Avinyó va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 25/07/2013 i va ser publicat al 
DOGC en data 29/10/2013,  conseqüentment aquest Planejament urbanístic està en plena vigència. 

La documentació del POUM, pel que fa a les Normes Urbanístiques, presenta en els articles  233.6  i  234.6  algunes  
materials o  incongruències, que convé esmenar, aclarir o complementar.  

Les Normes Urbanístiques del  Sòl No Urbanitzable, en els articles que regulen  les construccions agrícoles, 
ramaderes i/o forestals, s’han detectat disposicions que, pel bé del desenvolupament rural, cal modificar d’acord amb 
el que preveu el Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer (TRLU),  el seu Reglament (R-TRLU) que la desenvolupa i  el   Decret 40/2014 , de regulació i ordenació de 
les explotacions ramaderes.  

I.1.b. Iniciativa de la modificació 

La modificació puntual del  POUM d’ Avinyó que es proposa  és d’iniciativa municipal i  afecta :   

a) Al sòl no urbanitzable (SNU) : 

• Article 233.5 i 6,   i   article 234.5 i 6, de les Normes Urbanístiques, que fan referència a les edificacions 
destinades a magatzems agrícoles i a activitats ramaderes  en el sòl no urbanitzable. 

I.2.   Modificacions de la  2a  Modificació puntual del POUM 

Modificació de les Normes Urbanístiques del Sòl No Urbanitzable, article 233.5 i 6, i article  234.5 i 6,  sobre les 
condicions d’ordenació, emplaçament,llindars i criteris en la regulació de les construccions agrícoles, granges o agro-
ramaderes, 

a)  Antecedents 

Com s’ha indicat anteriorment el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme 
municipal d’Avinyó va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
en data 25/07/2013 i va ser publicat al DOGC en data 29/10/2013. 

En data 25/03/2014 es va publicar el Decret 40/2014, sobre Ordenació de les explotacions ramaderes, que té 
per objecte: 

a) Establir els requisits que han de complir les explotacions ramaderes. 
b) Establir el règim d’autorització o comunicació de l’inici de l’activitat ramadera i inscripció al Registre. 
c) Regular el Registre d’explotacions ramaderes. 
d) Regular el Directori d’operadors en el sector de la ramaderia. 
e) Determinar el règim d’inspecció i sancionador en l’àmbit de les explotacions ramaderes. 

El vigent POUM  regula extensament el sòl no urbanitzable, però al ser redactat i aprovat en anterioritat a l’indicat 
Decret 40/2014, sobre  Ordenació de les explotacions ramaderes,  existeixen discrepàncies i/o mancances amb 
el esmentats documents normatius que amb la finalitat d’aconseguir una utilització racional del territori i del medi 
ambient, en el marc del desenvolupament sostenible, que conjumini les necessitats del territori i de la seva 
economia amb la preservació del medi ambient i dels valors paisatgístics, convé esmenar i/o complementar. 

El  Decret 40/2014 , de regulació i ordenació de les explotacions ramaderes   recull una sèrie de condicions 
mínimes a complir per a totes les explotacions amb l'objectiu de millorar la producció ramadera i la qualitat dels 
processos productius, mitjançant l'aplicació de normes zootècniques, d'higiene i de benestar dels animals, així 
com la protecció i millora del medi ambient.    Es crea el  Registre d'explotacions ramaderes (RER), que  és un 
registre de caràcter administratiu en el qual s'han d'inscriure, totes les explotacions ramaderes ubicades a 
Catalunya, i conté les dades relacionades amb l'activitat o activitats que es desenvolupen a l'explotació així com 
les dades de capacitat màxima desglossada per espècies.    La inscripció en el Registre és requisit previ per a 
l'inici de l'activitat ramadera així com per a l'expedició dels documents relacionats amb l'explotació, i per a 
l'obtenció d'ajuts.   Les explotacions han de tenir un únic número de registre (codi REGA) que garanteixi la seva 
identificació de forma única (ES+2 dígits comarca +3 dígits identificació municipi +7 dígits identifica l'explotació dins municipi ). 

Les característiques de les explotacions que s’inclouen en el RER són : 

• Explotacions actives de Catalunya que no són d'autoconsum (és a dir, no s'inclouen les explotacions de 
petita dimensió que no comercialitzen la seva producció). 
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• S'han seleccionat totes les explotacions que són de producció i reproducció i les que tenen la consideració 
d'especials per a l'espècie equina, atesa la seva particular idiosincràcia.   No s'han inclòs les explotacions 
especials que tenen altres registres que els emparin (per tant, no s'inclouen escorxadors, nuclis zoològics, 
centres d'experimentació, etc.), perquè ja disposen del seu codi de registre per l'activitat que realitzen, i que 
gestionen altres ens de l'administració). 

• Una mateixa explotació, amb un mateix codi REGA, pot disposar de més d'una espècie (subexplotació) 
autoritzada. 

• Totes les explotacions de producció i reproducció tenen informada una classificació zootècnica, és a dir, 
l'orientació que li dóna a la seva producció (carn, llet, etc.). 

En el redactat de les NNUU del POUM  s’han detectat certes incongruències o disposicions que, atenent  
a  la finalitat d’aconseguir una utilització racional del territori i del medi ambient, conjumini les necessitats del 
territori i de la seva economia amb la preservació del medi ambient i dels valors paisatgístics, convé esmenar, 
complementar i redefinir.  Així podem esmentar el següent : 

L’article 233 Matriu Agrícola, clau 21,  
- Punt 5. Regulació de ls intervencions de transformació territorial, apartat a), paràgraf 10:  

• Amb relació a la intervenció d’edificació, es ...............o bé a alguns dels usos secundaris recollits a I'article 227.4. Per 
a noves construccions, ......... 

En el paràraf es fa referència a l’article 227.4, quan en realitat ha de ser el 233.4. 

- Punt 6. Regulació de  les construccions, apartat h,  Magatzems agrícoles, entre d’altres,  prescriu: 

a)   Només es permet per a magatzem de  ........ 

b)   Cal acreditar una propietat mínima de 1 Ha. de terreny de conreu o prat, sempre que la propietat estigui inscrita en 
el Registre de la Propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial del POUM, o   4,5 Ha. de terres de secà o vedats, 
formant una finca única,  o amb finques independents situades dins del terme municipal.  En aquest últim cas, 
I’edificació es situarà en la finca que es justifiqui més adient. 

c)   L’edificabilitat  màxima s’estableix en 90 m2 de sostre, per a finques inferiors a  4,5 ha, i la resta de finques d’acord 
amb la legislació vigent. 

d)  Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 6,00 m., excepte les instal·lacions 
annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura. La distància als colindants serà igual a 
I’altura de I’edificació o com a mínim de 5 m.  

e)   En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, .............. 

f)   Els materials d’acabat ............ 

-  Punt 6. Regulació de  les construccions, apartat h,  Construccions agro-ramaderes (granges), entre d’altres,  prescriu:  

a) Condicions d’ordenació (Emplaçament)  

• Cal acreditar una propietat mínima de 1 Ha en una única finca o amb finques independents situades dins del 
terme municipal, sempre que la finca estigui inscrita en el Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del 
POUM. En aquest últim cas, I’edificació es situarà en la finca que es justifiqui més adient.  

• L’emplaçament, normes d’aplicació, ......... 

• Aquests tipus de construccions no es poden situar a  ......... 

• L’edificabilitat  màxima s’estableix en 90 m2 de sostre .  

• Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 7,00 m., excepte les 
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura. En planta cap dimensió serà 
superior a 100 m. La distància als colindants serà igual a I’altura de I’edificació o com a mínim de 7 m. El lloc de 
sortida i acampada dels animals dins la parcel·la, es localitzarà el més allunyat possible del nucli de població. 

• Els materials d’acabat ...........  

• En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, .............. 

b) Mesures correctores,  entre d’altres,  prescriu : 

• Totes es explotacions ramaderes hauran de ......... 

• El titular de l’explotació ramadera .......... 

• Donat que el tipus de conreus que hi ha al municipi són .......... 

• Es prohibeix la ubicació de femers en punts propers a captacions o dipòsits d’aigua potable o propers a barrancs i 
cursos d’aigua en una distancia mínima de 100 m. 

c)    Independentment  de tot el que s’ha especificat anteriorment, les construccions agroramaderes i granges hauran de 
complir la normativa específica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,  i específicament el 
Decret 61/1994 de 22 de febrer sobre regulació de les explotacions ramaderes,  així com l’Ordenança municipal 
reguladora de l’emplaçament i les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes,   

L’article 234,  Matriu Agroforestal, clau 20, punt 6.h.apart 6), Regulació de les construccions, disposa: 
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Les construccions en el sòl no urbanitzable de Matriu agroforestal , clau 20, que siguin admeses per aservir a 
activitats o intervencions permeses, es regularan donant compliment al contingut de l’Art. 234.6. 

En el paràraf es fa referència a l’article 234.6, quan en realitat ha de ser el 233.4. 

Segons el plànol normatiu T21 Àrees de regulació homogènia  del PDU-Bages, la major part dels sòls del terme 
municipal estan identificats com a Matriu agroforestal (mixta), en gran part com a Àrees agroforestals dels 
costers i, resseguint els cursos fluvials de les rieres i torrents principals que solquen el T.M., com a agroforestals 
de vall  ( aquests sòls el POUM els identifica amb les Claus 20a i 20b).  En els sòls així qualificats l'ús 
agroforestal i ramader es considera ús principal.    

En ambdues qualificacions, però, es consideren usos incompatibles aquells que puguin suposar una disminució 
de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals, així com els corresponents 
a les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes 
amb el POUM o amb el PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració ( plànol T6 
Aqüífers del POU 

El PDU-Bages i el POUM   assenyalen algunes peces específiques com a Matriu forestal, Boscos, identificades 
en el POUM ambo la clau 22.    Són, bàsicament, el serrat a l'entorn de Sta Eugència de Relat (entre la traça de 
la Carretera 8-431 i el límit de ponent del T.M), l'àrea a ponent del serrat de la Garrigota, els sòls al sud del 
Torrent Salat, l'entorn de Urbisol. 
Dir respecte aquesta matriu que la normativa urbanística del PDU-Bages i la del POUM  fixen com a usos 
secundaris admesos (art. 9:23 del PDU-Bages) els agroramaders, que .inclouen activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i cinegètiques tradicionals, amb una perspectiva d'explotació sostenible dels recursos. 

El punt 6è d'aquest article 9.23. estableix que són usos incompatibles amb qualsevol àmbit adscrit a aquesta 
categoria qualsevol que pugui suposar una disminució significativa de la potencialitat forestal o ecològica o bé 
una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals i, en concret, entre d'altres: 

• Les activitats agrícoles intensives. amb o sense hivernacles o tancaments, així con l'explotació ramadera de 
caràcter industrial( .. ...) 

Cal resaltar que pràcticament la totalitat dels terrenys no urbanitzables d'Avinyó, llevat d'aquells que conformen la 
Matriu agroforestal, agroforestals dels costers, estan inclosos en el piànol T 20 Estructura d'espais lliures 
territorials, que implica la vigilància davant els usos i· les activitats expressament prohibides o d'altres 
incompatibles amb les seves característiques. 

Segons la regulació normativa del vigent POUM,  que transcriu a grans trets aquella fixada pel PDU-Bages, tant 
pels sòls identificats com a agrícoles, com per aquells assenyalats com a agroforestals, es fixen com a usos 
principals l'agrícola i el ramader, enfre d'altres. 

Els usos secundaris admesos limiten, però,  aquestes activitats principals: 

- En el cas dels sòls qualificats com a agrícoles, clau 21, aquests usos agroramaders es limiten, especiaiment, 
a actuacions de restauració i millora fitosanitària d'arbredes i boscos-illa, desenvolupament de l'activitat 
ramadera tradicional, en règim extensiu, i millora de granges existents. 

- En el cas dels agroforestals, clau 20, als usos agroramaders, que inclouen activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i cinegètiques, tant de caire extensiu com intensiu, amb· una perspectiva d'explotació sostenible 
dels recursos, es limiten assenyalant con a usos incompatibles els corresponents a les grans instal·lacions 
ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes amb el POUM o amb el 
PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració ( plànol T6 Aqüífers del POU)  

- En les àrees agroforestals de vall, es limita a l'explotadó forestal amb espècies autòctones o naturalitzades i a 
les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals, amb restricció total o parcial envers les activitats 
cinegètiques, amb una perspectiva d'explotació sostenible de recursos. 

Ambdues zones (agrícola i agroforestal) consideren com a usos incompatibles aquells que puguin suposar una 
disminució de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals i se citen en 
concret, entre d'altres, "les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no 
siguin conformes amb el POUM o amb el PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de 
fissuració ( plànol T6 Aqüífers del POU)".   D'acord amb aquest plànol T06. Aqüífers del PDU-Bages 
pràcticament el terç nord del T.M. d'Avinyó es troba identificat com a Aqüífers superficials o Aqüífers de fissuració 
essent, doncs, aquests sòls incompatibles amb les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en 
construccions existents o que no siguin conformes amb el POUM o amb el PDU-Bages per afectar àrees 
inundables o aqüífers superficials i de fissuració ( plànol T6 Aqüífers del POU 

El Document Amabiental Estratègic (DAE), que forma part de l’Avanç de la 2ª Modificació puntual del POUM, 
incorpora a la Memòria, punt 3.1.5. Usos del sòl i activitats econòmiques, descriu la distribució de la ramaderia i 
de la superficie agrícola al municipi.  

Consum de sòl 

Gairebé tres quartes parts del municipi són terrenys forestals, majoritàriament arbrats, mentre que poc més d’un 25% és sòl 
agrícola.  
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Pel que fa a l’agricultura, segons les estadístiques definitives més recents del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP), hi ha un predomini de la superfície dedicada als conreus herbacis de secà, fonamentalment 
cereals (ordi, blat, civada) i, en menor mesura, conreus farratgers, tots ells destinats a l’alimentació dels animals, 
concentrats al fons de les valls i en algunes zones planeres enlairades. La vinya, que històricament havia estat un conreu 
molt estès, ha quedat reduïda a algunes explotacions d’Horta d’Avinyó vinculades a la masia de Roqueta (Bodega “Masies 
d’Avinyó”). Dels conreus de regadiu, que suposen menys d’un 2% de les terres llaurades del municipi, una part són horts 
concentrats al costat dels nuclis d’Avinyó i Horta d’Avinyó. 

 
La ramaderia és una activitat important al municipi, donat que més de la meitat de les explotacions agràries en té, i fins i tot 
n’hi ha alguna que no té terres. Actualment hi ha gairebé una ciinquantena de granges, amb un predomini dels caps de 
bestiar porcí i aviram i, en menor mesura, boví. En general hi ha hagut una tendència a disminuir el nombre d’explotacions, 
a reduir el nombre de caps de boví però a incrementar-se el de bestiar porcí. En el cas del sector de les aus, tot i que ha 
disminuït el nombre d’explotacions s’ha produït un increment notable de la producció de pollastres i han aparegut noves 
especialitzacions (ànecs i oques). En canvi es mantenen –i fins i tot s’han incrementat- alguns ramats força nombrosos de 
bestiar oví i cabrum. 

 
Pel que fa a les dimensions de les explotacions, la major part dels animals es concentren en 5 granges porcines i en alguna 
de bestiar oví que superen les 120 UB (més de 1.500 caps de bestiar). Totes elles es troben situades a la vall de les rieres 
de Relat i Gavarressa, algunes pràcticament a tocar del nucli urbà d’Avinyó i sempre amb un accés ràpid a la carretera. La 
resta d’explotacions es distribueixen per tot el municipi, ja sigui a les proximitats dels diferents nuclis de població (Avinyó, 
Horta d’Avinyó, Santa Eugènia de Relat,...) com al voltant dels masos dispersos pel terme (la Pineda, la Portella, la Vall, 
Cal Toni Mas,...).  

El capítol 4. Identificació i avaluació dels efectes ambientals de la Memòria del DAE, estudia els efectes de la 
Modificació sobre el recursos naturals, així assenyala: 

En principi l’increment teòric del sostre edificable  màxim, que en el cas concret de les construccions agroramaderes 
(granges) passaria, amb la present Modificació del POUM,  de 90 a 8.000 m2, suposa un augment potencial de sòl ocupat 
per les noves implantacions d’activitats, així com per l’ampliació de les ja existents. 

Cal tenir en compte, però, que de tot el sòl qualificat amb les claus 20 i 21, una part quedaria exclòs a priori d’acollir noves 
implantacions pel fet que d’acord amb les mateixes Normes urbanístiques del POUM, qualsevol nova construcció ha de 
respectar un seguit de distàncies de separació respecte de les lleres fluvials i de les infraestructures de comunicación. La 
superfície que no presenta cap restricció, pel que fa a distàncies entre explotacions ramaderes existents i  a lleres de rius i 
rieres, a vies locals, carreteres i autovies i vies convencionals, a l’hora de poder-s’hi implantar noves activitats queda 
notablement reduïda. 
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Figura 4.1.1. Distribució del sòl qualificat amb les claus 20 Matriu agrícola i 21 Matriu agroforestal.  

 
Font: ARDA. Elaboració pròpia a partir dels plànols del POUM d’Aviny 
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Figura 4.1.2. Distribució final del mateix sòl després d’aplicar les restriccions per distàncies 

 
Font: ARDA. Elaboració pròpia a partir dels plànols del POUM d’Avinyó 
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D’altra banda, i en funció del tipus i dimensions de la nova explotació ramadera, el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d'ordenació de les explotacions ramaderes, estableix també les distàncies mínimes respecte d’altres explotacions del 
mateix tipus. Això fa que, depenent de cada cas, les ubicacions potencials de noves explotacions es vegin encara més 
restringides.  

Finalment, la mateixa normativa del POUM ja establia, dins de l’apartat de règim d’usos de cadascuna de les claus 
urbanístiques, quins usos agroramaders s’admetien, de manera que tot i que no existeixi cap altra limitació per distàncies a 
altres explotacions o elements del territori, no és possible implantar una explotació de determinades dimensions en 
qualsevol sòl, depenent de la seva qualificació urbanística. Per exemple, dins de la clau 20 Matriu agroforestal s’admeten 
“grans instal·lacions ramaderes”, enteses com les que tenen una capacitat de fins a 864 UGM (“unidad ganadera mayor”, 
equivalent a un boví adult1), i “instal·lacions ramaderes tradicionals”, amb una capacitat de fins a 120 UGM.   En canvi en 
sòls amb la clau 21 Matriu agrícola,  només s’admeten aquestes últimes.  

D’altre banda ambdues zones (agrícola i agroforestal) consideren com a usos incompatibles aquells que puguin suposar 
una disminució de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals i se citen en concret, 
entre d'altres, "les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes 
amb el POUM o amb el PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració ( plànol T6 Aqüífers 
del POU)".   D'acord amb aquest plànol T06. Aqüífers del PDU-Bages pràcticament el terç nord del T.M. d'Avinyó es troba 
identificat com a Aqüífers superficials o Aqüífers de fissuració essent, doncs, aquests sòls incompatibles amb les grans 
instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes amb el POUM o amb el 
PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fissuració ( plànol T6 Aqüífers del PDU-Bages).  

Conseqüentment al que s’ha indicat les limitacions a la implantació de noves explotacions ramaderes són 
importants, de manera que la Modificació plantejada tindrà  un impacte ambiental molt baix i limitat. 

Per altre banda, el sostre màxim edificable, així con les ocupacions posibles que es preveuen per a cada clase  
de sòl, responen a la conveniencia de conjuminar les necessitats del territori i de la seva economia amb la 
preservació del medi ambient i dels seus valors naturals. 

Actualment les grans instal.lacions ramaderes del municipi, amb excepció de dues, tenen menys de 5.000 - 6.000 
m2st de superficie construïda, amb excepció de dues que superen amb escreix el llindar de 7.000 m2st,  Permetre 
la posible ampliació del sostre edificable de les que no arriben al llindar dels 7.000 m2st, sembla raonable atenent  
al poc increment de sostre que representarà pelo conjunt del TM, tenint present la dificultat de implantar noves 
explotacions, tant pel que fa a la regulació estblerta pel Decret 153/2019 sobre la gestió de la fertilització del sòl i 
de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, com per l’aplicació de les pròpies Normes 
urbanístiques del POUM relatives a distàncies i als usos previstos per a cada classe de sòl. 

El municipi conté algunes explotacions ramaderes implantades en finques inferiors a la unitat mínima de 4,5 Ha. 
L Modificació preveu, per a garantir la seva possible continuïtat i viabilitat econòmica,  la  possibilitat de realitzar 
ampliacions moderades.   Així per a les que estan implantades en finques inferiors a 1,5 Ha, si aquestes van ser  
implantades legalment, es preveu la seva possible ampliació fins a poder disposar d’un sostre màxim 2.250 m2st 
per el sòl clsassificat de agroforestal  dels costers, clau 20ª;    de 1.500 m2st, per el sòl agroforestal de vall, clau 
20b,    de 1.500 m2st, per el sòl agrícola de secà a la Plana, clau 21a  i  de 1.050 m2st, per el sòl agrícola de vall, 
clau 21b.  

Així mateix, per a les explotacions ramaderes implantades en finques de superfície compresa entre 1,5 i 4,5 Ha, 
si aquestes van ser  implantades legalment, es preveu la seva possible ampliació fins a poder disposar d’un 
sostre màxim 3.150 m2st per el sòl clsassificat de agroforestal  dels costers, clau 20a,  de 1.800 m2st, per el sòl 
agroforestal de vall, clau 20b,  de 2.250 m2st, per el sòl agrícola de secà a la Plana, clau 21a, i   de 1.350 m2st, per 
el sòl agrícola de vall, clau 21b.  

D’aquests sostres màxims edificables posibles per a les explotacions existents implantades legalment, només el 
corresponent als sòls agroforestals dels costers, calu 20a,  permet  explotacions en règim intensiu i extensiu,  
limitat però per els sòls no inundables i no clssificats d’aqüifers pelo PDU-Bages, que con s’ha assenyalat 
anteriorment afecten quasi la meitat del TM.  

Efectes sobre el medi hidrològic 

El DAE de la presemt Modificació del POUM, en el Capítol 4.4. Efectes sobre el medi hidrològic,   indica : 
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d’acord amb la normativa vigent tot el municipi es troba inclòs en la delimitació d’una zona considerada vulnerable en 
relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. La implantació de noves construccions 
agroramaderes, i en especial de granges, és susceptible d’incrementar aquesta problemàtica.  
Per tal d’avaluar la capacitat d’acollida del municipi respecte de noves explotacions ramaderes –o d’ampliacions de la 
capacitat de les ja existents- cal per una banda veure la producció actual de dejeccions ramaderes del municipi i quina 
aportació de nitrogen suposaria la seva aplicació al sòl; per l’altra veure quina és la superfície actual de conreus i pastures 
del municipi i, en base a la quantitat màxima de nitrogen que es pot aplicar d’acord amb la normativa vigent1, veure si 
s’està molt lluny del que és admissible.  
D’acord amb les dades de les explotacions ramaderes intensives o mixtes actuals i les ràtios especificades en el Decret 
136/2009, d’1 de setembre, les seves dejeccions aportarien un total de 249.102 kg N anuals.  
El càlcul de la quantitat màxima admissible per al municipi d’Avinyó vindria donat en la taula següent: 

Si es considera estrictament només la producció de residus ramaders i la superfície del municipi s’observa que existeix 
encara un cert marge pel que fa a la seva capacitat d’absorció de noves dejeccions. Ara bé, cal tenir en compte que no 
totes les explotacions d’Avinyó gestionen els seus residus ramaders dins del terme i que aquest pot rebre les dejeccions de 
granges de fora del municipi.  

Dins del projecte de nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa 
d’actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, s’estableix 
per als municipis situats en zona vulnerable l’anomenat “índex de càrrega ramadera” (ICR), definit com el quocient resultant 
de dividir el nitrogen total en les dejeccions produïdes pel bestiar en règim intensiu o semiintensiu de les explotacions 
ramaderes d’un municipi i dels municipis adjacents, entre el nitrogen de dejeccions ramaderes admissible en les terres 
fertilitzables dels mateixos municipis. La mateixa proposta de Decret estableix que en el cas de municipis amb zones 
vulnerables amb ICR superior a 1,2 la limitació d’increments de bestiar i la implantació de noves explotacions fins l’1 de 
gener de 2020.  

D’acord amb el càlcul realitzat en la Memòria general del projecte de Decret l’ICR d’Avinyó seria 1,045; això confirmaria el 
fet que, tot i que cal controlar-hi bé la implantació de noves activitats ramaderes, no caldria establir una moratòria al 
municipi pel que fa al creixement tant en nombre de caps de bestiar com d’explotacions. 
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PDU Pla de Bages_plànol T06_Aqüifers  
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b) Justificació de la necessitat i interès públic de la modificació. 

D’acord amb el text refós de la Llei d’Urbanisme (TR-LUC) i el Reglament que la desenvolupa, es recomanable, 
en general, no limitar les construccions vinculades a les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals,  pel bé del 
desenvolupament rural del municipi, sempre respectant els paràmetres i condicions de cada zona establerta pel 
POUM, concordants amb les establertes pel PTPCC i pel PDU-Bages, per el sòl no urbanitzable   Així, a l’empara 
dels límits i procediment que estableix  el TR-LUC i el seu Reglament , qualsevol projecte agrari que es vulgui 
desenvolupar  ha de tenir  cabauda en el sòl no urbanitzable del municipi, sempre que com s’ha indicat,  el 
planejament urbanístic vigent  permeti els usos, i les normatives sectorials ho admetin. 

El terme municipal d’Avinyó conté actualment 52 explotacions ramaderes, importants  per a l’economia del 
municipi i per l’equilibri territorial i social, i en  aquest sentit, conscient, d’acord amb la normativa urbanística del 
POUM i del PDU-Bages i del Pla Territorial,  de la limitada superfície del terme municipal apta per a la 
implantació de noves activitats ramaderes,  l’Ajuntament proposa la modificació  dels articles  indicats de les 
Normes Urbanístiques, a la vegada que pretén aconseguir la necessària harmonització amb la legislació 
urbanística i sectorial d’aplicació, procurant: 

• Completar i/o modificar certs criteris referents  a les construccions  aïllades destinades a magatzems 
agrícoles i a construccions ramaderes, adequant  els contingut dels esmentats articles 233.5 i 6  i  234.5 i 6.  
mitjançant una regulació normativa específica de les construccions agrícoles i ramaderes  permeses per a 
cadascuna de les qualificacions urbanístiques  i  coherent amb els usos principals i secundaris i amb el seu 
grau de protecció . 

• La present Modificació pretén conjuminar la preservació dels valors ambientals i paisatgístics d'aquests sòls 
amb el manteniment i potenciació de la seva economia rural, afavorint que s'hi puguin implantar certes 
activitats agrícoles i ramaderes, així com continuar les existents· legalment implantades, tot tenint en 
consideració  la naturalesa i limitacions reals de cada tipus de sòl.   

• La continuïtat de les explotacions existents i per tant preveure la seva possible reforma i ampliació, si és 
necessari, així com la seva possible adequació i ampliació per a donar compliment a la normativa vigent 
sobre el benestar animal. 

• Permetre la implantació en els sòls adequats de noves explotacions ramaderes, donant però compliment als 
condicionants urbanístics establerts per la legislació urbanística i sectorial.  

• Corregir certes incongruències o disposicions de tal manera que, atenent a la finalitat d'aconseguir una 
utilització racional del territori i del medi ambient, permetin conjuminar les necessitats del territori i de la 
seva economia amb la preservació del medi ambient f dels valors paisatgístics . En aquest sentit, cal 
ressaltar que la regulació que fixa el POUM vigent per a les activitats agrícoles i ramaderes en aquelles 
claus urbanístiques en les quals hi són admeses, només permet per a les. edificacions associades a 
aquests usos una edificabilitat màxima de 90 m2st  per al conjunt de construccions ramaderes de la finca, 
així com per al supòsit de construccions agrícoles en finca inferior a 4,5 Ha.  
Aquest valor de sostre màxim no respon a les necessitats reals d'aquèstes activitats, especialment pel que 
respecta a les ramaderes, i és per això que s'entén raonat l'interès de la Modificació. 

• Segons la regulació normativa del POUM, que recull a grans trets, pels sòls identificats com a agrícoles, 
com per aquells assenyalats com a agroforestals,  la fixada pel PDU-Bages, si bé es fixen com a usos 
principals l'agrícola i el ramader, enfre d'altres; els usos secundaris admesos acoten aquestes activitats. 

D'acord amb el plànol T06. Aqüífers del PDU, bona part del terç nord del T.M. d'Avinyó es troba identificat 
com a Aqüífers superficials o Aqüífers de fissuració essent, doncs, aquests sòls incompatibles. 

• Formular una regulació normativa específica de les construccions agrícoles  permeses per a cadascuna de 
les qualificacions urbanístiques específiques i, conseqüentment, coherent amb el grau de protecció dels 
seus sòls,  establint uns paràmetres urbanístics d'ocupació màxima i sostre màxim edificable adequats a 
les· necessitats reals de la funció que se'n preveu (emmagatzemar productes agrícoles, eines del camp i 
maquinària), tot ajustant-lo a la funcionalitat requerida, considerant la seva implantació i superfícies de la 
finca i de l’edificació, així com la seva possible ampliació.  

• Determinar per a les edificacions amb activitats ramaderes, els paràmetres màxims d'ocupació i sostre 
permesos en funció de cada clau o subclau urbanística, d'acord amb els usos secundaris fixats tant pel 
propi POUM com pel PDU-Bages per a cadascuna d'elles. Així, es fixen els valors del sostre edificable i 
ocupació màxims per a cada subzona, amb valors coherents  a cada tipus de sòl en funció dels seus usos 
possibles, tenint em compte les circunstàcies de la seva implantació i  les superfícies de la finca i de la seva 
edificació, així com la seva possible ampliació.  

c)  Àmbit de la modificació 

L’àmbit de la present modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM  es correspon amb el sòl no 
urbanitzable classificat de Matriu agroforestals, clau 20, article 233.5 i 6,    i  de Matriu agrícola, clau 21, article 
234.5 i 6.  del  terme municipal d’Avinyó.  

 



 
2a  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ AVINYÓ 

Normes Urbanístiques del SNU referents a les edificacions agrícoles i agro - ramaderes,  article 233.5 i 6  i  aticle 234.5 i 6. 

DOCUMENT I.  MEMÒRIA                                                                                                                                                    ARQ 71 & associats, slp                                          
Document Aprovació inicial                                                                                                                                                                Gen-2020 . E:18159            13 
 

d)  Proposta de modificació 

La modificació afecta a  les Normes Urbanístiques del Sòl No Urbanitzable, article 233.6 i 6,  i   article 234.5 i 6,  
sobre condicions i  criteris en la regulació de les construccions agrícoles, granges i agro-ramaderes.  

Es parteix del redactat actual, adaptant, corregint, suprimint o incorporant les directrius o criteris necessaris per 
donar compliment a la legislació urbanística, i  per fer possible la continuïtat i la nova implantació de les   
construccions agrícoles i ramaderes.  

Es proposa, pel que fa a l’article 233  Matriu Agrícola, clau 21  , 

1. Punt 4 :Règim d’usos, apartat c) Usos incompatibles, punt 4art, que es modifica la lletra “ i ” per la “o” del 
paràgraf següent:  

Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents   i   o   que no siguin conformes amb 
el POUM o amb el PDU per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fisuració (plànol T 6 Aqüífers del PDU) 
Les admeses han ....... 

2. Punt 5 :Regulació de les intervencions de transformació territorial, punt a), apartat 9è. 

En el text es fa referència a l’article 227.4,  quan ha de ser el  233.4  

3. Punt 6 : Regulació de les construccions.  

Es manten el contingut dels apartats relatius a Disposicions generals i Disposicions Transitòries 

A l’apartat relatiu a Magatzems agrícoles: 

a)  Es manté. 

b)  Suprimir de l’apartat b)  la part que prescriu la necessitat d’acreditar la superfície mínima d’ 1 ha sempre 
que la propietat estigui inscrita en el Registre de la Propietat abans de l’aprovació inicial del POUM,  
mantenint com a necessari disposar de la superfície mínima de 4,5 ha, però permetent la continuïtat de 
les explotacions existents que disposin d’edficicacions  en finques inferiors a la mínima, si aquestes van 
ser  implantades legalment. La superfície mínima de 4,5 Ha podrà formar una única finca o finques 
independents situades dins del terme municipal. En aquest últim cas, I'edificació es poodrà situar en la 
finca que es justifiqui més adient. 

c) Modificar l’apartat  c)  que  estableix l’edificabilitat màxima en 90 m2sostre  per a finques inferiors a 4,5 ha, 
establint: 

Que el sostre màxim edificable s’ajustarà a les dimensions mínimes necessàries per a realitzar  la funció que s’en 
preveu  ( emmagatzematge de productes agrícoles, eines del camp i maquinària , havent de justificar adequada i 
suficientment les necessitats del lloc i els requeriments reals de l’activitat 
En el cas d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves caraterístiques. 

d) Es modifica  i complementa parcialment l’apartat d) com segueix: 

Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 10,00 m a caraner  respecte la rasant 
del terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura, sens 
perjudici que per necessitats de’emegatzematge o maquinària es precisi una major alçària. La coberta serà amb 
pendent màxima del 30%.  La distància als colindants serà igual a I'altura de I'edificació o com a mínim de 6 m. 

e) Es complementa l’apartat e) en el que afecta a la ocupació de terrenys amb pendent elevada, mantenint la 
resta el  seu redactat actual. 

En els Ilocs on sigui freqüent I'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres, d’espècies autòctones, 
amb I'objectiu d'aminorar I'impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació amb I'entorn. S’evitarà ocupar 
terrenys amb pendents elevades superiors al 20% 

f) Es complementa l’apartat f) en el que afecta a les característiques de l’edificació, mantenint la resta el  
seu redactat actual. 

Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i tradicionals de l’entorn. Les construccions 
tindran un tractament exterior comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn i tindra una 
composició  volumètrica simple preferentment horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i 
construïts de l’entorn. Els materials d'acabat seguiran el criteri d'integració a I'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions 
i no és permès de deixar I'obra vista ceràmica o de bloc de formigó. 

g) Safegeix l’apartat g) amb el següent: 

La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser proporcionades en relació amb l’explotació existent a 
la finca.  Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge,  de manera que 
s’evitin o es fraccionin aquellles que per la seva grandària constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, i 
s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat. 

     A l’apartat relatiu a Construccions agro-ramaderes. Granges: 

a) Condicions d’ordenació (emplaçament),  

• Punt 1er.  Es modifica  i resta redactat com segueix: 
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Cal acreditar la superfície mínima de la finca lligada a l’explotació de 4,5 ha, en una única finca o amb finques 
independents situades dins del terme municipal, sempre que les finques estiguin inscrites en el Registre de la 
Propietat abans de l’aprovació inicial del POUM,  permetent però la continuïtat de les explotacions existents que 
disposin d’edficicacions  en finques inferiors a la mínima, si aquestes van ser  implantades legalment. 

• Punt 2on . Es suprimeix 

• Punt 3er . Es manté . 

Aquest tipus de construccions no es poden situar a menys de 100 m. dels habitatges existents en Sòl No 
Urbanitzable pertanyents a altres propietaris. Entre construccions de diferents explotacions ramaderes hi ha 
d'haver, com a mínim, 50 m. de separació i 500 m. en el cas d'explotacions porquines, excepte si pertanyen a la 
mateixa Agrupació Ramadera. 

• Punt 4art . Relatiu a les dimensions i ubicació. Safegeix 

La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han de ser proporcionades en relació amb 
l'explotació existent a la finca. Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència 
impròpia i desproporcionada, i s'hauran d'ajustar a les necessitats pròpies de l'activitat. 

• Punt 5è. Relatiu a la justificació del compliment de la legislació sectorial. S’afegeix : 

En tot cas cal justificar el compliment de la legislació sectorial d'aplicació, entre d'altres, les disposicions 
establertes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l'administració ambiental, i la normativa 
sectorial pel que fa a gestió de fems i purins. 

• Punt 6è. Relatiu al sostre i ocupació màxims  de les construccions a cada subzona. Es modifica: 

El sostre  màxim edificable en construccions ramaderes serà de  2.700 m2st  en els sòls clsssificats de Àrees 
agrícoles de secà a la Plana, clau 21a  i  de 1.800  m2st  en els clsssificats d’ Ârees agrícoles de vall, clau 21b.    
Les edificacions podran  ocupar en planta un màxim del 6% de la superfície de la finca destinada a l’explotació,  
en els sòls clsssificats de Àrees agrícoles de secà a la Plana, clau 21a    i    un màxim del 4% de la finca 
destinada a l’explotació,  en els sòls clsssificats de Àrees agrícoles de vall, clau 21b. ,   permetent,  però : 
- Per a les explotacions existents legalment implantades en finques inferiors a la mínima ,de  4,5 Ha, la seva 

possible ampliació, podent ocupar : 
- En finques de fins a 1,5 Ha de superfície, un màxim del 10 % de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 

agrícoles de secà a la Plana, clau 21a  i  un màxim del 7% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees agrícoles   
de vall, clau 21b   

- En finques entre 1,5 Ha i 4,5 Ha de superfície, un màxim del 5% de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agrícoles de secà a la Plana, clau 21a  i  un màxim del 3% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees agrícoles  
de vall, clau 21b   

- Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de 
la seva superfície construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa vigent sobre el benestar animal, 
sempre que no s’augmenti la seva capacitat de caps de bestiar. 

• Punt 7è. Relatiu a les característiques de les construccions i la seva integració paisatgística. S’incorpora: 

Les construccions tindran unes dimensions apropiades i ajustades a la normativa sectorial d'aplicació i a les 
necessitats i funcionalitat de l’explotació;   tindran una composició volumètrica simple preferentment horitzontal, 
harmònica amb la topografia, els elements naturals i construïts de l'entorn. Les llargades de les naus estaran 
condicionades per les instal.lacions necessàries pel repartiment de l’alimentació, la ventilació, etc. i salaris de 
personal necessaris pel seu funcionament, característiques i circumstàncies que es justificaran en el 
corresponent projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.a) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament del TRLUC;  El tractament exterior d'aquestes edificacions haurà de ser comú a la resta de 
construccions existents en el sòl no urbanitzable de l'entorn. Cal situar les construccions en llocs assolellats i 
ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats, i preferentment 
seguint la directriu plana de la corba de nivell. S'evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan sigui 
necessaris anivellaments, es procurarà evitar l'aparició de murs de contenció de terres, i se salvaran els 
desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. En la mida del possible, per tal 
de minimitzar l'impacte visual, les edificacions s'esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples 
articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants 
diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 

• Punt 8è. Relatiu als materials i a l’integració a l’entorn. Es manté: 

Els materials d'acabat seguiran el criteri d'integració a I'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions i no és permés 
de deixar I'obra vista ceràmica o de bloc de formigó. 

• Punt 9è. Relatiu a l’arbrat i a la millora de la relació amb l’entorn.  Es manté: 

En els llocs on sigui freqüent I'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres, d’espècies 
autòctones, amb I'objectiu de disminuir  I'impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació amb 
I'entorn.  

• Punt 10è. Referent al procediment a seguir quan ess superin els llindars. S’incorpora de nou: 
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L'autorització de les construccions que superin algun dels llindars següents: ocupació en planta 500m2, sostre 
total de 1,000m2 o alçada màxima de 10m, o llargària de 120m està subjecte al procediment de l'article 49 del 
TRLU i 57 del RLU. 

• Punt 11è. Taula indicativa del sostre i ocupació màxims per a cada subzona i uos ramaders. S’incorpora: 

Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca            
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2
Ús  Agroramader Ús  

incompatible

<= 1,5 1.500,00   10%
1,5 - 4,5 2.250,00   5%
>= 4,5 2.700,00   6%
<= 1,5 1.050,00   7%

1,5 - 4,5 1.350,00   3%
>=  4,5 1.800,00   4%

 

1    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu Agrícola, clau  21                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  21a, 21b     

Agrícola de secà a 
la Plana 21a

Matriu 
Agrícola     
clau 21

Agrícola  de vall 21b

tradicional en           
règim extensiu                    

i                               
millora granges 

existents

Grans 
instal.lacions 
ramaderes 

 

b) Mesures correctores.  Es manté integrament. 
c) Normativa sectorial d’obligat compliment.  Es modifica  per adequar-lo a la legislació vigent: 

Independentment de tot el que s’ha especificat anteriorment, les construccions agroramederes i granges hauran de 
complir la normativa especifica del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,  Decret 40/2014 sobre 
*regulació de les explotacions ramaderes, el Decret 153/2019, de 3 de juliol, sobre la gestió de la fertilització del sòl i de 
les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
per nitrats que procedeixen de fonts agràries , així com l’Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les 
mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes. o els que posteriorment els puguin substituir i/o 
complementar. 

4. Article 234.  Matriu Agroforestal, clau 20 ,punt 5, Regulació de les intervencions de transformació territorial, 
punt a), apartat 7è. 

En el text es fa referència a l’article 9.16.2,  quan ha de ser el  234.4. 
5.  Article 234.  Matriu Agroforestal, clau 20 , punt 6, relatiu a la regulació de les construccions. Es proposa 

corregir l’errada de referent a l’article 234.6, indicant el que pertoca que és el 233.6 i s’incorporen de nou 
les condicions d’edificació i usos agroramaders relatius a cada subzona. 

Punt 6. Regulació de les construccions. 
Les construccions en el sòl no urbanitzable de Matriu agroforestal , clau 20, que siguin admeses per a servir a activitats 
o intervencions permeses, es regularan donant compliment al contingut de l’Art.  233.6. , excepte el referent al sostre 
màxim edificable i l’ocupació màxima de la finca que es regula com segueix : 

• El sostre màxim edificable en construccions ramaderes  serà de 7.000 m2sostre en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  dels costers, clau 20a   i  de  2.700 m2sostre  en els sòls clsssificats de Àrees agroforestals de vall, clau 
20b,  
Les edificacions podran  ocupar en planta un màxim del 10% de la superfície de la finca destinada a l’explotació,  en 
els sòls clsssificats d’ Àrees agroforestals dels costers, clau 20a   i  del  6%  en els sòls classificats d’Arees 
agroforestals de vall, clau 20b ,   permetent,  però : 
- Per a les explotacions existents legalment implantades en finques inferiors a la mínima ,de  4,5 Ha, la seva possible 

ampliació, podent ocupar : 
- En finques de fins a 1,5 Ha de superfície, un màxim del 15 % de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 

agroforestals  dels costers, clau 20a  i  un màxim del 10% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  de vall, clau 20b   

- En finques entre 1,5 Ha i 4,5 Ha de superfície, un màxim del 7% de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  dels costers, clau 20a  i  un màxim del 4% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  de vall, clau 20b   

- Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de la 
seva superfície construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa vigent sobre el benestar animal, 
sempre que no s’augmenti la seva capacitat de caps de bestiar. 

• Taula resum del sostre màxim edificable i de  l’ocupació màxima permesa a la finca adscrita a una explotació 
ramadera situada en sòl de Matriu agroforestal, clau 20. 
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Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca          
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2

Ús  
Agroramader

Ús  ramader 
incompatible

<= 1,5 2.250,00   15%

1,5 - 4,5 3.150,00   7%

> 4,5 7.000,00   10%

<= 1,5 1.500,00   10%

1,5 - 4,5 1.800,00   4%

> 4,5 2.700,00   6%

 

2    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu groforestal ,  clau  20                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  20a, 20b     

Matriu 
Agroforestal   
clau 20

Agroforestal 
dels costers

Agroforestal 
de vall 20b

20a

Grans instal.lacions 
ramaderes no recolzades 
en construccions existents                                          

o                                                                      
no   conformes amb el 

POUM o el PDU 

règims      
intensiu                   

i                    
extensiu    

tradicional en           
règim extensiu            

i                    
millora granges 

existents

Grans instal.lacions 
ramaderes 

 

I.3.-  Marc legal 
 
 La redacció de la 2ª modificació puntual del POUM  es redacta d’acord amb el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (a partir d’ara TR-
LUC) i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol, així com a la normativa 
sectorial del  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Decret 40/2014 sobre *regulació de les explotacions 
ramaderes, el Decret 153/2019, de 3 de juliol, sobre la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 
d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que 
procedeixen de fonts agràries , així com l’Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures 
correctores a disposar en les activitats ramaderes. 

El marc legal de referència inclou també la legislació sectorial relativa a carreteres, mobilitat, habitatge, espais 
naturals, patrimoni històric i altres amb incidència en el territori municipal, així com les disposicions derivades del 
planejament territorial de les comarques centrals i del Pla director urbanístic del Bages.   

    
El  municipi  d’Avinyó  disposa  de  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)),  d’àmbit  municipal,  aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 25/07/2013 i  publicat al 
DOGC en data 29/10/2013. 

El POUM  qualifica  el sòl dels àmbits de la modificació proposada com segueix: 

• Àmbit del sòl no urbanitzable, zones  de Matriu Agroforestal, clau 20,  i  de Matriu Agrícola, clau 21,  

I.4.-Justificació i oportunitat de la 2ª modificació puntual del POUM  
 
 La modificació puntual del POUM, com s’ha  descrit en l’apartat I”b de la  Memòria , pretén : 

• Completar i/o modificar certs criteris referents  a les construccions  aïllades destinades a magatzems agrícoles i 
a construccions ramaderes, adequant  els contingut dels articles 233.5 i 6  i  234.5 i 6.  mitjançant una regulació 
normativa específica de les construccions agrícoles i ramaderes  permeses per a cadascuna de les 
qualificacions urbanístiques  i  coherent amb els usos principals i secundaris i amb el seu grau de protecció . 

• Conjuminar la preservació dels valors ambientals i paisatgístics d'aquests sòls amb el manteniment i 
potenciació de la seva economia rural, afavorint que s'hi puguin implantar certes activitats agrícoles i 
ramaderes, així com continuar les existents· legalment implantades,  considerant  la seva possible reforma i 
ampliació, si és necessari, així com la seva adequació i ampliació per a donar compliment a la normativa vigent 
sobre el benestar animal, tot consideració  la naturalesa i limitacions reals de cada tipus de sòl.   

• Corregir l’actual regulació que fixa el POUM  per a les activitats agrícoles i ramaderes que només permet    una 
edificabilitat màxima de 90 m2st  per al conjunt de construccions ramaderes de la finca, així com per al supòsit 
de construccions agrícoles en finca inferior a 4,5 Ha.   Aquest valor de sostre màxim no respon a les 
necessitats reals d'aquèstes activitats, especialment pel que respecta a les ramaderes, i és per això que 
s'entén raonat l'interès de la Modificació. 

• La regulació normativa del POUM, que recull a grans trets, pels sòls identificats com a agrícoles, com per 
aquells assenyalats com a agroforestals,  la fixada pel PDU-Bages, fixa com a usos principals l'agrícola i el 
ramader, enfre d'altres i determina  els usos secundaris admesos,  acotant aquests els principals.  
Així, el plànol T06. Aqüífers del PDU-Bages, assenyala bona part del terç nord del T.M. d'Avinyó com a 
Aqüífers superficials o Aqüífers de fissuració essent, la qual cosa implica que en aquests sòls  els usos 
corresponents a les grans instal.lacions ramaderes no recolzades en construccions existents o que no siguin 
conformes amb el POUM o amb el PDU-Bages per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de 
fissuraci.  
Conseqüentment amb aquest fet es proposa una regulació normativa específica de les construccions agrícoles  
i ramaderes per a cadascuna de les qualificacions urbanístiques específiques, coherent amb el grau de 
protecció dels seus sòls,  establint uns paràmetres urbanístics d'ocupació màxima i sostre màxim edificable 
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adequats a les· necessitats reals de la funció que se'n preveu (emmagatzemar productes agrícoles, eines del 
camp i maquinària), tot ajustant-lo a la funcionalitat requerida, considerant la seva implantació i superfícies de 
la finca i de l’edificació, així com la seva possible ampliació.  

• Determinar per a les edificacions amb activitats ramaderes, els paràmetres màxims d'ocupació i sostre 
permesos en funció de cada clau o subclau urbanística, d'acord amb els usos secundaris fixats tant pel propi 
POUM com pel PDU-Bages per a cadascuna d'elles. Així, es fixen els valors del sostre edificable i ocupació 
màxims per a cada subzona, amb valors coherents  a cada tipus de sòl en funció dels seus usos possibles, 
tenint em compte les circunstàcies de la seva implantació i  les superfícies de la finca i de la seva edificació, 
així com la seva possible ampliació. 

I.5.-Anàlisi ambiental. 

La present Modificació del POUM s’acompanya del Document Ambiental Estratègic (DAE) que a través del 
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, considera els requeriments ambientals (descripció del 
medi atmosfèric, físic, hidrològic, biòtic, usos del sòl i activitats econòmiques, infraestructures, paisatge, patrimoni, i 
àrees de risc), els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, i el planejament supramunicipal (PTPCC i 
PDU-Bages),  identificant i avaluant els efectes ambientals: 

- Efectes sobre esl recursos naturals (consum de sòl i consums d’aigua i energia),  
- Efectes sobre el medi atmosfèric i el canvi climàtic. 
- Efectes sobre el medi físic 
- Efectes sobre el medi hidrològic 
- Efectes sobre el medi biòtic 
- Efectes sobre el paisatge 

Conseqüentment al que esmenta el DAE, s’exposa  un resum dels possibles efectes negatius derivats del 
desenvolupament del planejament proposat i de les mesures proposades per a prevenir, reduir i corregir aquests 
efectes. 

 
I.6.- Adequació de la modificació puntual al la vigent legislació urbanística. 

 
I.6.1. Adequació al Pla Territorial parcial de les comarques centrals (TPCC) 

 
a) Normes Urbanístiques del Sòl No Urbanitzable de regulació de les construccions agrícoles i agro-

ramaderes, articles 233.5 i 6  i  234.5 i 6 
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Sistema d’espais oberts. 
Respecte l’adequació de la Modificació puntual a les determinacions del Pla territorial parcial de les Comarques 
centrals (PTPCC), aquesta no comporta cap modificació de la classificació del sòl no urbanitzable ni de la seva 
normativa territorial. 
Sistema d’assentaments.  
La modificació puntual que es proposa a l’àmbit dels sòl no urbanitzable no comporta cap augment de l’extensió 
del nucli urbà consolidat. 
Sistemes d’infraestructures de mobilitat i transport. 
Pel que fa a les infraestructures de mobilitat i transport, la modificació no afecta l’esquema del sistema actual, i per 
tant, és coherent amb el PTPCC. 
Normes Urbanístiques. 
El contigut de la modificació proposada no comporta cap contradicció ni incompatibilitat amb les normes 
urbanístiques pròpies del PTPCC.  

I.6.2. Adequació al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDU) 

a) Normes Urbanístiques del Sòl No Urbanitzable de regulació de les construccions agrícoles i agro-
ramaderes, articles 233.5 i 6  i  234.5 i 6. 

Sistema d’espais oberts. 
La modificació puntual proposada, respecte de les determinacions del PDU-Bages, no comporta cap modificació 
de la classificació del sòl no urbanitzable ni de la seva normativa. 
En els sòls no urbanitzables identificats pel PDU-Bages (plànol T06-Aqüifers) com a sòls potencialment inundables 
o com aqüífers  superficials i de fissuració, no sòn afectats  per la modificació proposada, mantenint la seva 
funcionalitat i característiques ambientals.  
Sistema d’assentaments.  
La modificació puntual que es proposa a l’àmbit del sòl no urbanitzable no comporta cap augment de l’extensió del 
nucli urbà consolidat. 
Sistemes d’infraestructures de mobilitat i transport. 
Pel que fa a les infraestructures de mobilitat i transport, la modificació   no afecta l’esquema del sistema actual, i 
per tant, és coherent amb el PDU. 
Normes Urbanístiques. 
El contigut de la modificació proposada no comporta cap contradicció ni incompatibilitat amb les normes 
urbanístiques pròpies del PDU.  

I.6.3. Adequació al vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme de Cataluna (TR-LUC)  i  el seu Reglament,  

a) Normes Urbanístiques del Sòl No Urbanitzable de regulació de les construccions agrícoles i agro 
ramaderes, articles 233.6  i  234.6. 

La modificació que es proposa no modifica cap zona de les previstes en el vigent POUM, simplement corregeix, 
modifica o complementa el contingut dels  articles  233.5 i 6    i   234.5 i 6,  subsanant  incongruències existents, 
suprimint disposicions relatives a les dimensions màximes admissibles en les construccions del SNU, introduint 
nous criteris referents a dimensions, sostre i ocupació  màximes possibles, i   adequa  els contingut dels esmentats 
articles   al Decret 40/2014  sobre Ordenació de les explotacions ramaderes, al Decret 153/2019, de 3 de juliol, 
sobre la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les 
zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries  i a la normativa 
sectorial vigent, a l’ampar del TR-LUC i del seu Reglament. 

A l’empara dels límits i procediment que estableix  el TR-LUC i el seu Reglament , qualsevol projecte agro ramader 
que es vulgui desenvolupar  ha de tenir  cabuda en el sòl no urbanitzable del municipi, sempre que el planejament 
n’admeti els usos, i les normatives sectorials ho admetin, en concordància amb  els criteris de la Direcció General 
de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). 

 

Avinyó,  Gener de 2020.                                                  
                                                                                 

  ARQ71 i associats slp.   Ferran Besa, Arqte.  
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DOCUMENT II.   NORMES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article  1.- Àmbit d’aplicació de la 2ª Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 

L’àmbit  d’aplicació  de  la  present  normativa, que corregeix i/o complementa la actualment vigent del POUM,   
és el  sòl no urbanitzable (SNU) del terme municipal d’Avinyó i específicament les Normes Urbanístiques 
que fan referència a les edificacions, als usos i activitats  del sòl no urbanitzable, articles 233.5 i6  i  234.5 i 6. 

Article  2.- Marc legal, interpretació i vigència 
 

Aquestes  normes  modifiquen  puntualment  el  POUM,  però  sense  alterar  la  seva  estructura  bàsica  dins  
els àmbits  definits  en  el  article 1 anterior.  Atès  això,  per  tot  allò  no  contemplat  ni  expressament  regulat  
en  les  presents  normes,  que  sigui  de  dubtosa  interpretació,  serà  d’aplicació  el  que  es prescriu en el 
POUM vigent. 

La  vigència  de  la  present  modificació  puntual  del POUM  és  indefinida,  fins  que  no  sigui  revisada  total  
o  parcialment.  En  aquest  cas,  s’haurà  de  seguir  la  mateixa  tramitació  que  ha  tingut aquesta 
modificació. 

 
Article  3.- Zones 
 

La present modificació puntual del POUM no modifica cap de les zones  en ell previstes per el sòl urbà (SU), 
per el sòl urbanitzable delimitat (SUD)  i per el sòl no urbanitzable (SNU). 

 
Article  4.- Regulació del Sòl No Urbanitzable 
 

Es manté el contingut de les Normes Urbanístiques del Text refós del vigent POUM, amb excepció de les 
modificacions i complementacions introduïdes en els Articles 233.5,  233.6,  234.5  i  234.6, el redactat dels 
quals resta com segueix : 

Art. 233. Matriu Agrícola. Clau 21 
1.   Definició 

a)  Comprèn aquells terrenys que reuneixen condicions favorables per al desenvolupament de I'activitat agrícola, ja sigui per 
qüestions de productivitat (qualitat del sòl, disponibilitat d'aigua, topografia), com per raons d'accessibilitat, criteris 
paisatgístics, estratègics (manteniment del sòl Iliure) i de manteniment de la biodiversitat associada als espais oberts. 

b) Dins les àrees agrícoles es distingeixen dos categories, en funció de les característiques dels diferents àmbits (mida de 
parcel·la, estructura) i de la intensitat de les diferents intervencions que s'admeten, de forma coherent amb el seu 
potencial productiu i els objectius de protecció ambiental i d'ordenació territorial. Aquestes categories son les següents: 

− Àrees agrícoles de seca a la Plana (clau 21a) : són aquelles zones en que, per dimensions i característiques, cal 
afavorir l’agricultura extensiva (sobretot conreus herbacis). Es valora el gran interès que tenen com a creadores i 
mantenidores del paisatge més característic de la Plana central bagenca. 

−  Àrees agrícoles de vall (clau 21b): comprèn aquells terrenys situats al Ilarg dels grans eixos fluvials en que 
I'agricultura és I'activitat dominant. L'alta productivitat del sòl, el caràcter esponjador entre zones fluvials, 
infraestructures de transport, polígons i assentaments, el seu paper estratègic amb relació a la funció productiva, 
laminació d'avingudes extraordinàries i connectivitat ecològica i paisatgística, i l'elevada pressió urbanística a la qual 
estan sotmesos aquests espais fan que sigui necessària una regulació especifica que prioritzi I'activitat primària i reguli 
estrictament les actuacions de transformació d'aquests espais. 

2.  Delimitació 

a)  La delimitació de les categories definides a I'article anterior es recull en el plànol d’Àrees de Regulació Homogènia tot 
atenent als criteris següents: 
• S'inclouen en la categoria d’àrees agrícoles de vall, clau 21b,  els sòls agrícoles de les principals valls fluvials (Torrent 

del Relat i Riera Gavarresa). També s'inclouen zones de morfologia plana o en terrassa fluvial en continuïtat directa 
amb les anteriors i en continuïtat hidrogeologia superficial o subterrània amb els cursos fluvials abans esmentats. 

b)  El reconeixement en els plànols de terrenys amb atributs de qualitat (DO, Denominació d'origen; PE, Producció ecològica i 
DECOPA, Denominació comarcal de productes alimentaris) té caràcter merament informatiu.  

3.  Objectius i determinacions 

a) L'objectiu principal dins de la matriu agrícola és garantir el millor exercici de l’activitat agrària, amb total respecte als valors 
paisatgístics i ambientals. Les particulars característiques de les àrees incloses en aquesta i els intensos processos de 
transformació dels darrers anys fan que el valor del sol agrícola vagi més enllà de la simple consideració econòmica o 
productiva. En conseqüència, la defensa de la integritat de les àrees agrícoles és un objectiu prioritari del POUM. 

b)  Altres objectius específics en aquestes àrees són els següents: 
• La preservació del paisatge i els valors mediambientals associats als espais oberts i grans valls fluvials, entre els que 

destaquen la connectivitat ecològica i paisatgística, la presencia d’hàbitats d'especial interès faunístic en els conreus 
extensius cerealistes, els boscos-illa i els bosquets en galeria dins la matriu agrícola. 
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• La preservació dels elements del patrimoni cultural, entès com el conjunt de construccions humanes relacionades amb 
els aprofitaments tradicionals dels recursos (masos, sèquies, camins, murets ...) i que permeten la interpretació i 
legibilitat del territori. 

• La promoció i valorització conjunta dels elements abans esmentats, a partir d'iniciatives com ara la promoció de figures 
de gestió adients (parcs agraris i patrimonials), que incloguin objectius productius, ambientals i d'ús públic. 

c)  En conseqüència, i per tal de fer mes efectius aquests objectius es determina: 
• La protecció dels terrenys inclosos en aquesta Matriu agrícola, amb especial èmfasi en els inclosos en el plànol T 20 

Estructura d'espais lliures territorials del PDU, que implica la vigilància davant els usos i les activitats expressament 
prohibides o d'altres incompatibles amb les seves característiques, l’enderrocament de les construccions il·legals i la 
restauració dels espais afectats per abocaments, activitats extractives i d'altres activitats que suposen una degradació 
apreciable sobre el medi i el paisatge. 

• El manteniment i recuperació dels elements del patrimoni cultural o, si més no, la prohibició de construccions noves que 
no estiguin degudament justificades i paisatgísticament integrades, i que no s’ajustin al que estableix la legislació 
urbanística. 

• La ramaderia i activitats agroindustrials admissibles, si convé complementada amb altres activitats compatibles amb 
l’activitat primària i la preservació del medi ambient. 

• L'obligatorietat de fonamentar tècnica i ambientalment qualsevol canvi d'adscripció de part d'aquests terrenys en un 
context territorial, d'acord amb allò que assenyala en el PDU del Pla de Bages. 

4. Règim d'usos 

a)  L'ús agrícola o agrari-ramader es considera ús principal en tots els àmbits adscrits a les àrees dins de la Matriu agrícola i 
la resta d’usos autoritzats han de ser compatibles amb el principal. 

b)  El POUM regula tant l’ús principal com els usos secundaris.  
Ús principal:  Es considera ús principal aquell que defineix la vocació general de l’ARH.  

            Qualsevol finca podrà exercir l’ús principal de la corresponent categoria d’ARH i es garantirà que la resta 
d’usos autoritzats siguin compatibles amb el principal. 

Els usos secundaris inclouen: 
• Usos mediambientals, especialment activitats de conservació activa, educació ambiental, correcció o restauració 

d'espais degradats i control de plagues. 
• Usos recreatius, especialment passejada i lleure familiar o en petit grup, amb mitjans no motoritzats, sense 

infraestructures de suport que requereixin construccions o transformacions significatives de I'entorn. 
• Usos dotacionals, de caire educatiu i cultural, exclusivament en edificacions existents. 
• Usos agroramaders, especialment actuacions de restauració i millora fitosanitària d'arbredes i boscos-illa, 

desenvolupament de l’activitat ramadera tradicional, en règim extensiu,  i millora de granges existents, interdicció de 
construccions no relacionades amb l’activitat agrícola i regulació de l’activitat cinegètica.  
En les àrees agrícoles de vall s'admeten també els conreus arboris de creixement ràpid. 
S’entén per  instal·lacions ramaderes tradicionals  en règim extensiu les que es corresponen amb les classificades en el 
Real Decreto 324/2000 com de Risc ambiental baix, assimilables a les del grup primer  : explotacions amb una 
capacitat fins a 120 UGM (“unidad ganadera mayor” equivalent a un boví adult) 

• Usos extractius a cel obert subjectes sempre als preceptius informes tècnics i ambientals per justificar-ne la necessitat 
de L’emplaçament i la viabilitat tècnica i el baix impacte ambiental. En qualsevol àmbit inclòs en el plànol T 20 
Estructura d'espais lliures territorials del PDU estan condicionats a la realització d'un estudi previ d'impacte ambiental 
que justifiqui, a més de la compatibilitat i integració en el medi un cop finalitzats els treballs de restauració, la major 
idoneïtat amb relació a altres emplaçaments propers, no inclosos en aquests àmbits, a més de totes les exigències 
establertes legalment per a l’exercici d'activitats extractives en terrenys que formin part del PElN o sotmesos a algun 
altre tipus de protecció. 

• Usos residencials, que només inclouen els habitatges familiars i l’allotjament de persones treballadores temporeres 
directa i justificadament associats a una activitat agrícola, ramadera o d'explotació dels recursos naturals i els 
habitatges familiars que la legislació urbanística admet en masies i cases rurals incloses en el catàleg que preveu 
I'article 50.2 de la Llei d'urbanisme. 

• Usos turístics, que inclouen tots aquells establiments turístics admesos per la legislació urbanística en el sol no 
urbanitzable, els quals poden ser autoritzats en els termes i condicions establerts pels articles 51 i 55 del Reglament de 
la Llei d'urbanisme i per la legislació sectorial. 

• Usos terciaris de restauració i activitats d'educació en el lleure que admet I'article 55 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme en masies i cases rurals incloses en el catàleg que preveu I'article 50.2 de la Llei d'urbanisme. 

• Usos propis dels sistemes d'espais Iliures i dotacionals que es desenvolupin sobre sòls de titularitat pública (o 
excepcionalment privada per al servei de tota la comunitat), amb qualificació urbanística de sistemes d'espais lliures o 
d'equipaments. 

c)  Es consideren usos incompatibles aquells que puguin suposar una disminució de la potencialitat agrícola o bé una pèrdua 
de valors paisatgístics, naturals i culturals i, en concret, com a mínim, els següents: 
• Els de competició amb vehicles motoritzats, llevat dels específicament admesos per I'administració d'acord amb la Llei 

9/1995 de 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural. 
• Els dotacionals, excepte els admesos a I'apartat b), els existents o aprovats en el moment de I'entrada en vigor del PDU 

i els que siguin admesos en el POUM, d'acord amb la legislació urbanística. 
• Els hivernacles que superin les dimensions admeses en aquest POUM i, en general, el tancament o impermeabilització 

del sòl. 
• Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes amb el 

POUM o amb el PDU per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fisuració (plànol T 6 Aqüífers del PDU) 
Les admeses han de cenyir-se a les bones practiques de gestió de purins regulades per la Generalitat de Catalunya, 
cara a la prevenció de contaminació d'aigües superficials i subterrànies. El POUM regula, d'acord, amb la normativa 
sectorial pertinent, les distàncies mínimes entre granges i també les condicions d'integració paisatgística d'aquestes 
instal·lacions. 
S’entén per grans instal·lacions ramaderes les que es corresponen amb les classificades en el Real Decreto 324/2000 
com de Risc ambiental elevat, assimilables a les del grup tercer:explotacions amb una capacitat compresa entre el límit 
màxim del grup segon i fins a 864 UGM. 

Arq71
Nota adhesiva
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• Els industrials, sense perjudici de I'aplicació de la disposició transitòria setena del Reglament de la Llei d'urbanisme. 
• Els terciaris no compresos a I'apartat b) i els comercials, excepte aquells usos complementaris dels allotjaments 

turístics i dels usos dotacionals, com ara eco-museus i altres equipaments culturals de baixa intensitat, que es 
desenvolupin en edificacions existents, sobretot si serveixen per a la restauració i/o manteniment del patrimoni 
arquitectònic. 

5.  Regulació de les intervencions de transformació territorial 

a) Es prohibeixen específicament les intervencions següents : 
• Les segregacions que puguin originar finques de dimensions menors a la unitat mínima de conreu i/o forestal, d’acord 

amb la legislació d’aplicació, en els diferents àmbits d'ordenació (llevat de les excepcions contemplades en la normativa 
aplicable), així com les que suposin parcel·lacions urbanístiques. 

• Les explanacions i modificacions del relleu que no tinguin una justificació agrícola i/o de prevenció d’incendis forestals 
• Les actuacions de transformació de sòls han de mantenir l’escala de la compartimentació de l’espai agrícola productiu 

en les diverses peces (camps o unitats de producció agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i seqüència, 
defineixen els diversos paisatges rurals. 

• Aquelles intervencions que puguin malmetre els marges arbrats i/o amb vegetació arbustiva, els murs de pedra seca, 
les taques forestals o boscos-illa, les petites rieres, depressions, afloraments rocosos o anomalies topogràfiques i zones 
inundables i, en general, qualsevol element que doni heterogeneïtat al relleu i al paisatge, o bé un valor afegit a la 
biodiversitat. S'admeten actuacions destinades a restaurar o arranjar fonts, àrees de descans i d'altres equipaments 
existents, en base a criteris de mínima intervenció i màxima integració paisatgística i ambiental. 
Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja siguin murs de pedra o altres 
materials , o bé marges o espais residuals que concentren el desnivell i que poden presentar diferents formacions 
vegetals (brolles, retalls de bosc, fileres d’arbres...). 

• L'obertura de pistes i camins, tret dels que s'acordin, amb caràcter excepcional i degudament justificat, per plans 
sectorials de caràcter comarcal. Qualsevol projecte de nou camí o modificació que afecti més d'1/3 del traçat ha d'anar 
acompanyat del corresponent informe ambiental, amb mesures preventives, correctores i de minimització dels impactes 
ambientals, paisatgístics i socioculturals, sense perjudici del que estableixi la normativa sectorial en els espais inclosos 
en la xarxa del PElN i Natura 2000. Tota intervenció ha de tenir especialment present la seva integració paisatgística 
respectant, en la mesura que sigui possible, traçats preexistents, murets de pedra i talussos; minimitzant els moviments 
de terra; afavorint la permeabilitat transversal de la traca amb relació a altres camins, recs i rierols; i prioritzant els ferms 
de terra o, en casos de risc d'erosió o entollament, amb plaques de formigó, preferentment restringits en la zona de 
rodadura tot evitant el tractament amb reg asfàltic o anàleg, llevat de les excepcions recollides en plans sectorials de 
caràcter comarcal. 

• Es prohibeix la construcció de carreteres i la creació de vies de característiques urbanes no previstes en el planejament 
territorial o urbanístic. 

• Es prohibeixen els suports publicitaris i d'altres de caràcter o tipologia urbana, inclosos els que es puguin emplaçar 
sobre construccions existents. S'admeten únicament les senyalitzacions imprescindibles, com ara les direccions i 
encreuaments de camins, noms de masos i d'elements patrimonials singulars seguint criteris d'integració amb el medi 
rural, tant pel que fa a les dimensions com als materials utilitzats. 

• Amb relació a la intervenció d’edificació, es prohibeixen totes les construccions de nova planta i la reconstrucció 
d'edificis, excepte  que estiguin inclosos en el catàleg de masies i cases rurals, que no obeeixin clarament a les 
necessitats de I'ús agrícola principal, o bé a alguns dels usos secundaris recollits a I'article 233.4. Per a noves 
construccions, no incloses en el catàleg de masies i cases rurals, es donarà compliment a el que estableix l’article 59 
del RLUC i seguir  el procediment d’autorització que estableix l’article 48 del TRLUC 

b)  Les intervencions següents resten condicionades al compliment de les condicions que s'indiquen: 
• Quant a la xarxa de serveis, es condiciona I'autorització de nous traçats en superfície d'estesa elèctrica a la justificació 

de la necessitat i la correcció de I'impacte ambiental per tal de minimitzar I'afectació sobre la fauna, els sistemes 
naturals i el paisatge. El mateix caldrà fer en el cas de línies telefòniques o d'altres xarxes de serveis que es vulguin 
col·locar en superfície. En qualsevol cas, les noves torres i les existents que se substitueixin hauran de tenir els 
elements conductors degudament aïllats per evitar I'electrocució de les aus i, de retruc, el risc ulterior d'incendi. 

• Quant als sistemes de serveis nodals (centrals de transformació, dipòsits d'aigua, instal·lacions de sanejament) cal que 
garanteixin la màxima integració visual i paisatgística. En qualsevol cas es procurarà localitzar aquestes instal·lacions 
amb la màxima proximitat a la xarxa de comunicació existent. 

c)  L’autorització dels projectes de transformació del sòl que hagin d’afectar el paisatge rural requerirà la  redacció d’un estudi 
d’impacte i integració paisatgística i l’emissió del corresponent informe preceptiu de l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, competent en matèria de paisatge. 

d) Les intervencions realitzades  d’acord  o no amb la corresponent llicència d’obres municipal, en anterioritat a l’aprovació 
inicial del POUM resta condicionada  la seva legalitat a: 
• El compliment de les condicions específiques detallades en la llicència d’obres, si disposen de llicencia municipal, o a 

qualsevol altre autorització administrativa competent en la matèria. 
• Les rompudes i obertura de camins realitzats a la Finca “La Posa”, donaven compliment al contingut de la llicència 

d’obres municipal de data 2 d’agost de 2006. 
• Les rompudes autoritzades s’identifiquen en els plànols O.2.4 i O.2.8 de classificació del sòl. 

6.  Regulació de les construccions 

Les edificacions que s’ubiquen separades dels assentaments urbans són alteracions potencials al paisatge existent i, sense 
perjudici de les regulacions motivades per altres objectius, convé que estiguin subjectes a regulacions d’ordre paisatgístic. 
Disposicions generals 
a) Les intervencions en Sòl No Urbanitzable de matriu Agrícola, clau 21, hauran d'assegurar el respecte a les condicions 

naturals i paisatgístiques de I'entorn on es situen, amb les condicions especifiques que s'assenyalen en aquestes normes 
per a cada tipus de sòl i d'ús.  
Inundabilitat 
Caldrà tenir present allò que disposa el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, del Reglament del Domini Públic Hidràulic (text 
consolidat a 29 de desembre de 2016), i allò que determini l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Incendis forestals  
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Pel que fa al risc d’incendis forestals, sens perjudici de les prescripcions que s’indiquin des dels organismes sectorials 
competents, es recorda que s’hauran de tenir en compte les mesures preventives contemplades en la legislació vigent 
sobre prevenció d’incendis forestals, en particular el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, 
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
Risc químic  
Pel que fa al risc químic i al risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses, les noves edificacions agro-
ramaderes i les ampliacions de les existents ubicades a l’interior de les zones d’indefensió (500 metres al voltant del 
perímetre de GRIT SL i 75 metres a banda i banda de la C-25) no són incompatibles, tot i que caldrà complir les 
condicions que s’han exposat a l’apartat anterior 
Abastament d’aigua :  
En les sol.licituds de llicències s’haurà de presentar: 
1. Descripció de la xarxa actual (incloent concessió d’aigües, etc.) i de les noves propostes del Planejament  
2. Necessitats d’aigua del creixement (residencial, industrial, recreatiu, etc.) que preveu el Planejament,  

(volum anual i cabal continu). Es tindran en compte les dotacions del Pla Hidrològic corresponent.  
3.Justificació del grau de suficiència de l’actual infrastructura en alta, incloent un balanç d’aigua, amb els 

consums anuals actuals i els previstos. En cas de problemes en l’abastament, definició i justificació 
d’alternatives viables.  

4.En el cas que hi hagi aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, es recorda que 
hauran de regularitzar la situació davant l’Organisme de Conca (en cas de no disposar de Resolució). En 
qualsevol cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que 
es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües. 

5.Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i 
construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà que aquests projectes 
compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf). 

Sanejament 
En les sol.licituds de llicències s’haurà de presentar: 
1.Especificació de la separació d’aigües: residuals domèstiques, residuals industrials (que en principi 

haurien de preveure una depuració pròpia i independent de les domèstiques), i pluvials.  
2.Anàlisi de la infrastructura actual de sanejament, justificació del grau de suficiència d’aquesta 

envers el nou creixement planificat, i previsions d’actuació. Definició de com es resoldrà la 
depuració d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al medi. Justificar que el retorn de 
pluvials no originarà afeccions a tercers .  

3.Justificació d’adequació al Decret 130/2003 de 13 maig pel qual s’aprova el Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament.  

4. D’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general, l’abocament 
directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües 
continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb la 
prèvia autorització administrativa”. 

Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat 
En les sol.licituds de llicències s’haurà de presentar: 
1. Document que demostri la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb el que 

estableixen la Llei d’Urbanisme en el seu article 6 -“Directriu de preservació front als riscs 
d’inundació”, i el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, en les seves Disposicions Transitòries Primera -“Aplicació de la directriu de protecció 
front als riscos d’inundació en el cas de planejament general no adaptat” , i Segona -“Estudis 
d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica aprovat” . 

2. En cas que, per demostrar l’esmentada compatibilitat, sigui necessari redactar un estudi 
d’inundabilitat, cal que aquest es faci d’acord amb la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per 
als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (Agència Catalana de l’Aigua. Març 2003). 

3. En funció de quines siguin les característiques de la llera, serà necessari tenir en compte la 
influència del transport sòlid sobre la làmina d’aigua. Per a la seva valoració, l’estudi es presentarà 
en format paper i CD (incloent l’arxiu executable HEC-RAS), i amb definició mínima 1:1.000.  

4. Es donarà compliment al que preveu el RDPH sobre el domini públic hidràulic, la zona de policia 
de lleres, la zona de servitud. 

5. Totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que tinguin 
l’autorització expressa d’aquest Organisme, fora dels casos en què l’informe exclogui 
expressament aquesta necessitat. Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge 
menors, obres de fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc), com els 
encreuaments de conduccions o serveis sota lleres, caldrà que es facin d’acord amb el document 
tècnic redactat per l’ACA “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb l’espai fluvial”. 
Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic “Guia 
tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, aprovat per l’ACA. 

Afeccions mediambientals 
Les actuacions del planejament s’hauran de fer d’acord amb els “Criteris d’intervenció del espais fluvials publicats”, 
redactats per l’ACA el març de 2002 i publicats a la seva pàgina web. 
El municipi d’Avinyó inclou les zones sensibles de riu que són la riera Gavarresa, la riera de Relat i la riera d’Oló. 
També hi ha una zona que és zona sensible per captacions. 
El municipi d’Avinyó es troba dins de zona vulnerable per nitrats. 
La Avaluació d’impacte ambiental haurà d’incloure el contingut indicat en la legislació vigent. S’haurà d’avaluar el potencial 
impacte ambiental que produirien l’ampliació de granges i les noves explotacions en la contaminació difusa per nitrats al 
medi i valorar les possibles restriccions per tal disminuir la contaminació difusa de nitrats al aqüífers del municipi. 



 
2a  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ AVINYÓ 

Normes Urbanístiques del SNU referents a les edificacions agrícoles i  agro - ramaderes,  article 233.5 i 6  i  article 234.5 i 6. 

DOCUMENT II.  NORMES URBANÍSTIQUES                                                                                                                      ARQ 71 & associats, slp                                          
Document Aprovació inicial                                                                                                                                                                 Gen -2020 .   E:18159         7 
 

El Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes de l’activitat a aprovar pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació previ a l’inici de l’activitat, assegurarà que la implantació de l’explotació prevista no suposarà un increment de 
la quantitat de nitrogen aplicada al sòl en zones declarades vulnerables i incloses a municipis on es generi un excedent de 
nitrogen 
Medi atmosfèric 
D’acord amb el mapa de la protecció envers la contaminació lumínica, l’àmbit de la Modificació se situa en una àrea de 
protecció alta (E2). 
D’altra banda, d’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost, del desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, els espais de l’àmbit que estiguin inclosos a 
l’estructura d’espais lliures territorial, s’han d’incloure a la zona E1, de màxima protecció, llevat que no fos possible per 
qüestions de seguretat. 

b)  En el Sòl No Urbanitzable de matriu Agrícola, no es podran realitzar altres construccions que les destinades a 
explotacions agropecuàries que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com les construccions i les 
instal·lacions vinculades a I'execució, el manteniment i el servei de les obres públiques. Això no obstant, podran 
autoritzar-se seguint el procediment previst per I'article 48 del Text refós de la LUC , edificacions i instal·lacions d'utilitat 
pública o interès social que no siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable i 
compleixin les condicions específiques determinades pel tipus de sòl en que s'emplacen, si en el seu conjunt superen 
algun dels següents llindars: 

- Ocupació en planta:                      500 m2 
- Dimensió màxima en planta :         100 m 
- Sostre:                                       1.000 m2 
- Alçada total:                                    10 m. 

Quan es superin els llindars amb l’actuació o amb l’ampliació del conjunt existent, cal efectuar el tràmit compartit 
únicament per a construccions agropecuàries. 

c)   També podrà autoritzar-se, seguint el mateix tràmit, la construcció d'habitatges familiars quan estiguin vinculats a una 
finca agrícola que compleixi les condicions de superfície mínima indicades en aquestes normes, quan sigui necessària per 
I'explotació agropecuària, quedant vinculades a aquesta instal·lació i a la finca on s'adscriu.  

d)  En general s'admetran les instal·lacions següents:  
• Infraestructures i sistemes generals (dipòsits d'aigua, cementiris, abocadors, Iínies d'alta tensió, etc.)  
• Instal·lacions associades al medi rural (piscifactories, granges-escola, centres d'estudis del medi rural, instal·lacions 

esportives i recreatives, centres assistencials i sanitaris)  
• Instal·lacions incompatibles amb el medi urbá (les instal·lacions esportives de gran consum de sòl, etc.), que quan la 

seva superfície sigui superior a 10 Ha. requeriran I'aprovació d'un Pla Especial.  
• Mini-centrals productores d'energia elèctrica, sempre que es justifiqui la seva compatibilitat amb I'entorn on es localitzen 

i el compliment de les condicions legalment establertes, especialment allò que es refereix a les construccions en el Sòl 
No Urbanitzable.  

e) Les edificacions aïllades poden, segons els casos, seguir les estratègies següents d’integració en el paisatge:- 
harmonització- mimesi / ocultació-monumentalització. L’estratègia d’harmonització és preferent i pretén que les noves 
edificacions s’integrin en el paisatge com a components positius, o com a mínim neutres, pel que fa a la qualitat d’aquest 
paisatge. L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és possible assolir un grau acceptable 
d’harmonització i la integració només és possible adoptant les mesures adequades per a ocultar o fer escassament 
perceptible la imatge de la implantació. Aquesta estratègia pot complementar, quan convingui, la d’harmonització. 
Excepcionalment es pot optar per l’estratègia de monumentalització, que pot ser indicada per a determinades 
construccions en què la seva imatge hagi de passar a ser un component principal del paisatge. 
En defecte de regulacions específiques per a les diferents unitats de paisatge establertes per les directrius de paisatge 
derivades dels catàlegs, les edificacions han de complir les condicions que s’assenyalen a la disposició transitòria primera, 
sense perjudici del compliment de les normes contingudes en plans urbanístics quan siguin més restrictives o 
específiques. 
Les edificacions que pel seu caràcter optin per l’estratègia de monumentalització no estan subjectes a les limitacions 
assenyalades a la disposició transitòria primera, sense perjudici de l’observança de les distàncies i servituds i d’altres 
condicions establertes amb criteris funcionals, de seguretat i ecològics. L’autorització d’aquestes edificacions requereix un 
informe preceptiu de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de paisatge. En defecte de 
valoracions de major rang, l’apreciació que l’edificació segueix una estratègia d’integració per monumentalització la farà 
l’ens que hagi de donar la llicència. 

f) Totes les anteriors condicions per a la integració paisatgística de les edificacions aïllades de nova planta són també 
d’aplicació en els procediments de renovació, rehabilitació o reconstrucció de les ja existents. 

g) Les edificacions agràries en el paisatge rural. 
• El Pla reconeix que les activitats agràries han estat constructores del paisatge rural que coneixem i que, com a bé 

col·lectiu, cal que es preservi el seu nivell de qualitat. Amb aquesta finalitat, el Pla estableix condicions per tal que les 
edificacions motivades per aquestes activitats siguin coherents amb els valors de paisatge que l’agricultura, la 
ramaderia i la silvicultura contribueixen a crear. 

• Les edificacions agràries, quan no estiguin integrades en un nucli urbà, compliran les condicions que el Pla estableix en 
l’apartat 7 del present article per a totes les edificacions aïllades i requereixen per a ésser autoritzades la incorporació 
al projecte d’un estudi d’impacte integració paisatgística, les finalitats i contingut del qual estableixen l’apartat 7 
següent,  i es precisen en aquest article. 

• El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística de les edificacions agràries s’ha d’adequar a la 
transcendència visual que pugui tenir l’edificació i ha de comprendre, com a mínim: 

-  Recull d’imatges de l’edificació des d’un conjunt de punts representatius de la seva percepció en el territori que 
permetin avaluar l’impacte visual, derivat del seus emplaçament i volumetria, en el paisatge. 

-  Propostes de tractament de façanes i cobertes. 
-  Mesures complementàries d’integració: vegetació, arbrat,... 
-  Memòria explicativa i justificativa de la integració paisatgística proposada. 

• Quan en funció de les característiques de les diverses àrees o unitats de paisatge s’haguessin establert condicions 
específiques o s’haguessin homologat prototipus per a les diverses necessitats d’edificacions agràries, l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística pot limitar-se a expressar la subjecció a les esmentades condicions o prototipus de 
l’edificació. 
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• Les edificacions d’agricultura i ramaderia intensives (hivernacles, granges,...) que s’hagin d’ubicar en sòl de protecció 
especial han d’incorporar a l’estudi d’impacte i integració paisatgística les consideracions relatives a la seva inserció en 
l’entorn territorial d’acord amb el que assenyala en les Normes, l’abast de les quals s’ha d’adequar a la importància de 
la implantació i a les condicions de l’entorn on s’ha d’ubicar. 

h) Disposicions transitòries. 
Condicions que han de complir les edificacions aïllades en el medi rural en absència de directrius de paisatge. 
En absència de directrius de paisatge, les edificacions aïllades han de complir les condicions que s’estableixen en aquesta 
disposició, les quals són d’obligat compliment de manera indefinida en aquells aspectes en què les directrius no 
estableixin una regulació alternativa. 

h1   Implantació 
Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració paisatgística, s’han d’avaluar diverses 
alternatives d’emplaçament i s’ha de seleccionar la més adient amb relació al paisatge. 
Avinyó té marcats 2 punts crítics segons el PDU del Pla de Bages. Un punt crític per debilitació de la connexió 
ecològica en la confluència de la riera Gavarressa i la riera Relat amb creixements del sud-est del municipi (punt 2.5) i 
un altre punt crític per la pressió o expansió urbana per l’espai natural del barranc de la Vilanova (punt 4.6). D’aquí rau 
la necessitat de mantenir una bona connectivitat ecològica nord-sud esmentada anteriorment i la necessitat d’establir 
unes bones condicions d’emplaçament pel municipi de l’activitat econòmica que es proposi. 

                      h2    Perfil territorial. S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’ha d’evitar la localització 
d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de 
l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge. 

h3    Proporció. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera   que s’evitin o 
es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada. 

h4  Pendent. En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin   necessaris 
anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres, i s’han de salvar els desnivells amb 
desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions 
s’han d’esglaonar o descomposar en diversos elements simples articulats evitant la creació de grans plataformes 
horitzontals que acumulin en els seus extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 

h5  Parcel·la. La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix que aquesta ocupi la mínima part 
possible de la parcel·la, i que la resta mantingui el caràcter d’espai rural no artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb 
l’entorn no transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries per donar un correcte tractament als límits de la 
implantació. 

h6   Distàncies.  Les edificacions s’han de separar com a mínim 100 m de les lleres dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, 
s’han de separar dels marges de les infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 50 m de les vies locals, 100 
de les generals i 150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada. La distància de separació a 
vies fèrries és de 100 m. Aquestes distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden disminuir 
justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o d’interès públic de necessària ubicació en una parcel·la, en 
què la configuració del territori les faci inabastables 

h7  Façanes i cobertes. És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions sigui 
quina sigui la seva finalitat i com a materials d’acabament només s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i textures 
que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys que desvaloritzin la seva imatge 
dominant. 

h8   Vegetació. Es recomana la utilització de vegetació, i en concret d’arbrat, amb espècies i plantacions pròpies del lloc per 
a facilitar la integració paisatgística de l’edificació. 

                    h9  Tanques 
En tant el Pla no hagi incorporat les directrius de paisatge derivades de l’aprovació del Catàleg de paisatge, d’acord 
amb el que disposa la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i en tot cas en allò que no sigui regulat de 
manera més específica per les esmentades directrius, les tanques de finca, parcel·la o recinte dins l’àmbit dels espais 
oberts han de complir les condicions que s’estableixen en aquest article per tal que els pugui ser atorgada la llicència 
preceptiva a què obliga l’article 179 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

      La construcció de tanques en els espais oberts ha de limitar-se a aquells casos en què siguin imprescindibles en funció 
de l’ús i les circumstàncies del lloc. El Pla recomana, quan sigui funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes 
que la tanca per l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. 

      Amb les excepcions de l’apartat últim no s’admeten tanques d’obra, llevat dels murs de pedra seca d’alçada no superior 
a 90 cm. 

      Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota la seva alçada. 
      Les tanques transparents poden complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat 

que es desitgi. 
      Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud. 
      Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per tal que s’integrin bé en el fons cromàtic 

del lloc. 
      Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, aquestes han de permetre el pas 

de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 
      Les tanques d’obra existents i les que preveu l’apartat últim s’han de tractar amb superposicions de vegetació viu per tal 

de millorar la seva integració en el paisatge. 
Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on per motius de seguretat calgui 
garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no existeixin altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 
Informe de l’òrgan competent en matèria de paisatge. 

h10  D’acord amb el que disposa la transitòria primera de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, en absència 
de directrius del paisatge, l’informe d’impacte i integració paisatgística que ha d’emetre l’òrgan competent en matèria de 
paisatge és preceptiu en els següents casos: 

-  Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable als quals fa referència l’apartat 4 de 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005). 

- Projectes de construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos 
naturals o, en general, rústica i les destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers a què 
fan referència els apartats 6.a) i 6.b) de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) quan superin 
algun dels següents llindars: 
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- Ocupació en planta:                  500 m2 
- Dimensió màxima en planta       100 m 
- Sostre:                                   1000 m2 
- Alçada total:                               10 m 

- Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de nova planta destinades a activitats de turisme 
rural o de càmping a què fa referència l’apartat 6 e) de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 
1/2005). 

- Edificacions de qualsevol tipus en sòls urbans i urbanitzables que hagin de romandre aïllades de manera 
indefinida, o ubicades en punts molt visibles, i per les seves dimensions hagin de tenir una presència acusada en 
el paisatge. L’informe és preceptiu quan a més de la ubicació especialment visible, la construcció superi algun dels 
paràmetres establerts a l’apartat anterior. 

- Canvis de paisatge rural motivats per concentracions parcel·laries que afecten un àmbit de més de 100 ha. 
- Nous traçats de camins rurals, i les variacions de traçat dels existents, de més de 1.000 metres de longitud. 
- Tanques de finques, parcel·les o àmbits d’activitats de més de 1.000 metres de longitud. 
- Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penya-segats, de les riberes fluvials i de les 

làmines d’aigua de llacs o embassaments. 
-  A més dels casos previstos en aquesta norma, l’òrgan que hagi d’atorgar la llicència pot demanar un informe  

d’impacte i integració paisatgística en aquells casos en què ho consideri convenient. 
-   Tots els projectes que s’hagin de sotmetre a l’informe d’impacte i integració paisatgística han d’incorporar l’estudi 

d’impacte i integració paisatgística a què fa referència el present article punt 7. 
 
Coberts i Magatzems agrícoles  

Els magatzems i coberts agrícoles en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici del que aquestes Normes determinin per a cada 
tipus de sòl, han de complir les següents condicions:  
a)   Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària, quan estiguin vinculats a una 

explotació agrícola o ramadera.  
 b)  Els coberts i magatzems agrícoles hauran de disposar d’una  superfície mínima de finca de  4,5 ha, però es permetrà la 
continuïtat de les explotacions existents que disposin d’edficicacions  en finques inferiors a la mínima, si aquestes van ser  
implantades legalment. 

c)  El sostre màxim edificable  s’ajustarà a les dimensions mínimes necessàries per a realitzar  la funció que s’en preveu  ( 
emmagatzematge de productes agrícoles, eines del camp i maquinària , havent de justificar adequada i suficientment les 
necessitats del lloc i els requeriments reals de l’activitat. 
. 

d)  Les construccions seran de planta baixa amb una altura reguladora màxima de 10,00 m a caraner  6,00 m., excepte les 
instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major altura. La distància als colindants serà igual 
a I'altura de I'edificació o com a mínim de 5 m. 

e)   En els Ilocs on sigui freqüent I'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres, d’espècies autòctones, 
amb I'objectiu d'aminorar I'impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació amb I'entorn. S’evitarà ocupar 
terrenys amb pendents elevades superiors al 20% 

f)  Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i tradicionals de l’entorn. Les construccions tindran 
un tractament exterior comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn i tindra una composició  
volumètrica simple preferentment horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i construïts de l’entorn. Els 
materials d'acabat seguiran el criteri d'integració a I'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions i no és permès de deixar 
I'obra vista ceràmica o de bloc de formigó.  

g)  La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser proporcionades en relació amb l’explotació existent a la 
finca.  Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge,  de manera que s’evitin o es 
fraccionin aquellles que per la seva grandària constitueixin una presència impròpia i desproporcionada, i s’hauran d’ajustar 
a les necessitats pròpies de l’activitat. 

Construccions agroramaderes. Granges  
Les construccions agroramaderes en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici del que aquestes Normes determinin per a cada 
tipus de sòl, han de complir les següents condicions:  
a) Condicions d'ordenació (Emplaçament)  

* Cal acreditar la superfície mínima de la finca lligada a l’explotació de 4,5 ha, en una única finca o amb finques 
independents situades dins del terme municipal, sempre que les finques estiguin inscrites en el Registre de la Propietat 
abans de l’aprovació inicial del POUM,  permetent però la continuïtat de les explotacions existents que disposin 
d’edficicacions  en finques inferiors a la mínima, si aquestes van ser  implantades legalment. 

• Aquest tipus de construccions no es poden situar a menys de 100 m. dels habitatges existents en Sòl No Urbanitzable 
pertanyents a altres propietaris. Entre construccions de diferents explotacions ramaderes hi ha d'haver, com a mínim, 50 
m. de separació i 500 m. en el cas d'explotacions porquines, excepte si pertanyen a la mateixa Agrupació Ramadera. 

• La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han de ser proporcionades en relació amb 
l'ex*plotació existent a la finca. Les noves implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, 
de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i 
desproporcionada, i s'hauran d'ajustar a les necessitats pròpies de l'activitat.  

• En tot cas cal justificar el compliment de la legislació sectorial d'aplicació, entre d'altres, les disposicions establertes a la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció integral de l'administració ambiental, i la normativa sectorial pel que fa a 
gestió de fems i purins. 

• El sostre  màxim edificable en construccions ramaderes serà de  3.150 m2sostre  en els sòls clsssificats de Àrees agrícoles 
de secà a la Plana, clau 21a    i   de 2.250  m2sostre  en els sòls clsssificats d’ Ârees agrícoles de vall, clau 21b.    
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Les edificacions podran  ocupar en planta un màxim del 7% de la superfície de la finca destinada a l’explotació,  en els 
sòls clsssificats de Àrees agrícoles de secà a la Plana, clau 21a    i    un màxim del 5% de la finca destinada a 
l’explotació,  en els sòls clsssificats de Àrees agrícoles de vall, clau 21b. ,   permetent,  però : 

• Per a les explotacions existents legalment implantades en finques inferiors a la mínima ,de  4,5 Ha, la seva possible 
ampliació, podent ocupar : 

• En finques de fins a 1,5 Ha de superfície, un màxim del 10 % de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agrícoles de secà a la Plana, clau 21a  i  un màxim del 7% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees agrícoles   
de vall, clau 21b   

• En finques entre 1,5 Ha i 4,5 Ha de superfície, un màxim del 5% de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agrícoles de secà a la Plana, clau 21a  i  un màxim del 3% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees agrícoles  
de vall, clau 21b   

• Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de la 
seva superfície construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa vigent sobre el benestar animal, sempre 
que no s’augmenti la seva capacitat de caps de bestiar. 

• Les construccions tindran unes dimensions apropiades i ajustades a la normativa sectorial d'aplicació i a les necessitats i 
funcionalitat de l’explotació;   tindran una composició volumètrica simple preferentment horitzontal, harmònica amb la 
topografia, els elements naturals i construïts de l'entorn. Les llargades de les naus estaran condicionades per les 
instal.lacions necessàries pel repartiment de l’alimentació, la ventilació, etc. i salaris de personal necessaris pel seu 
funcionament, característiques i circumstàncies que es justificaran en el corresponent projecte tècnic d’acord amb l’article 
48.1.a) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del TRLUC;  El tractament exterior d'aquestes 
edificacions haurà de ser comú a la resta de construccions existents en el sòl no urbanitzable de l'entorn. Cal situar les 
construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis 
habitats, i preferentment seguint la directriu plana de la corba de nivell. S'evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. 
Quan sigui necessaris anivellaments, es procurarà evitar l'aparició de murs de contenció de terres, i se salvaran els 
desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació. En la mida del possible, per tal de 
minimitzar l'impacte visual, les edificacions s'esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples articulats 
evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants diferències de cota 
entre el terreny natural i el modificat. 

• Els materials d'acabat seguiran el criteri d'integració a I'entorn on s'ubiquen aquestes edificacions i no és permés de 
deixar I'obra vista ceràmica o de bloc de formigó.  

• En els llocs on sigui freqüent I'arbrat, es plantaran a la vora de les edificacions masses d'arbres, d’espècies autòctones, 
amb I'objectiu de disminuir  I'impacte visual de la construcció i millorar-ne la seva relació amb I'entorn.   

• L'autorització de les construccions que superin algun dels llindars següents: ocupació en planta 500m2, sostre total de 
1,000m2 o alçada màxima de 10m, o llargària de 120m està subjecte al procediment de l'article 49 del TRLU i 57 del 
RLU. 

• Taula resum del sostre màxim edificable i de  l’ocupació màxima permesa a la finca adscrita a una explotació ramadera 
situada en sòl de Matriu agrícola, clau 21. 

Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca            
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2
Ús  Agroramader Ús  

incompatible

<= 1,5 1.500,00   10%
1,5 - 4,5 2.250,00   5%
>= 4,5 2.700,00   6%
<= 1,5 1.050,00   7%

1,5 - 4,5 1.350,00   3%
>=  4,5 1.800,00   4%

 

1    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu Agrícola, clau  21                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  21a, 21b     

Agrícola de secà a 
la Plana 21a

Matriu 
Agrícola     
clau 21

Agrícola  de vall 21b

tradicional en           
règim extensiu                    

i                               
millora granges 

existents

Grans 
instal.lacions 
ramaderes 

 
b) Mesures correctores  

• Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficients per a la correcta 
gestió ambiental.  

• El titular de I'explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia o contractada, suficient per a una 
correcta utilització agrícola dels fems i/o purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d'un altre sistema de 
gestió de residus ramaders oficialment aprovat I autoritzat pels òrgans competents.  

• Donat que el tipus de conreus que hi ha al municipi són prats i trossos i que la pràctica necessària i tradicional és 
utilitzar els fems com adobs, es recomana fer un ús racional d'aquesta pràctica i abstenir-se’n durant els caps de 
setmana de juliol i agost. 

• Es prohibeix la ubicació de femers en punts propers a captacions o dipòsits d'aigua potable o propers a cursos d'aigua 
en una distancia mínima de 100 m.  

c)  Independentment de tot el que s’ha especificat anteriorment, les construccions agroramederes i granges hauran de complir 
la normativa especifica del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,  específicament el Decret 40/2014 
sobre *regulació de les explotacions ramaderes, el Decret 153/2019, de 3 de juliol, sobre la gestió de la fertilització del sòl i 
de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
per nitrats que procedeixen de fonts agràries , així com l’Ordenança municipal reguladora de l’emplaçament i de les 
mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes. o els que posteriorment els puguin substituir i/o complementar. 
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7.  Estudis d’impacte i integració paisatgística 

• Per a l’atorgament de llicències de moviments de terres, de construcció d’infraestructures i d’edificació i instal·lació 
d’aquells elements que hagin de tenir una presència visual rellevant en el territori, s’han d’incorporar al projecte tècnic que 
ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització els estudis necessaris per a mostrar-ne la inserció en el paisatge i que 
permetin avaluar-ne els efectes. En aquells casos en què l’autorització requereixi prèviament l’aprovació d’un instrument 
urbanístic, aquest ja ha d’incloure un estudi paisatgístic adequat al tipus de determinacions pròpies de l’instrument. 

• Els estudis a què es refereix aquest article es corresponen, en contingut i finalitat, amb l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística a què fan referència l’article 48.1.b del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i la Llei 
8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i les normatives que les desenvolupen. En els casos en què calgui la 
tramitació dels subsegüents informes d’impacte i integració paisatgística s’ha d’efectuar d’acord amb allò que estableixen 
les lleis esmentades, els instruments que les desenvolupin i la disposició transitòria tercera d’aquestes normes. 

• Als efectes del que estableix l’apartat 1, a més de les infraestructures que per la seva naturalesa siguin visualment 
rellevants, s’entén que també ho són totes les edificacions de localització aïllada, incloses aquelles motivades per les 
activitats agrícoles, ramaderes i primàries en general, els grans equipaments comercials i també aquelles situades en les 
franges exteriors dels nuclis urbans, en especial aquelles que per la seva envergadura –volum, alçada, longitud de 
façana– puguin tenir una presència important en la futura imatge del nucli urbà. També s’han de considerar visualment 
rellevants aquelles actuacions d’urbanització o d’edificació formalment diferenciades de les àrees urbanes que s’admetin 
en sòl de protecció territorial o preventiva. 

• L’estudi d’impacte i integració paisatgística parteix d’una anàlisi estructural i formal del paisatge existent i compren com a 
mínim un mapa de visibilitat amb les conques visuals dels elements en estudi, seccions i alçats territorials de la 
implantació dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges simulades de les vistes principals dels nous edificis o 
construccions presentades en el seu context paisatgístic, com també l’explicació de les solucions complementàries 
d’integració adoptades: materials, colors, vegetació,... 

• Quan a criteri de l’administració que ha d’emetre l’informe, o ha de concedir la llicència, la integració paisatgística no sigui 
satisfactòria, s’ha de denegar l’aprovació o l’autorització en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula 
raonable que solucioni els problemes constatats. En els altres casos, s’ha de requerir el promotor de la construcció, 
edificació o instal·lació per a què introdueixi les esmenes necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La 
resolució de l’administració ha d’especificar els aspectes a modificar del projecte per a fer-lo paisatgísticament acceptable. 

• Els elements de referència per a l’avaluació del grau d’integració paisatgística són les disposicions al respecte que 
estableixen aquestes normes, les directrius del paisatge quan s’incorporin al Pla i les normes que es continguin en els 
instruments de planejament urbanístic. 

Art. 234. Matriu agroforestal. Clau 20 
1.  Definició 

a)  Compren aquells àmbits, generalment de pendent suau o moderat, en què domina el mosaic agroforestal i que inclouen 
petites planes agrícoles, altiplans, valls secundàries, zones ermes, bosquines de més o menys entitat, etc. Tenen en comú 
el fet d'haver estat transformats en conreu en un període més o menys reculat i mantenir-se en actiu en I'actualitat, o fins 
èpoques recents, així com la seva aptitud per a I'explotació racional, sovint indistinta, agrícola o forestal, dels seus 
recursos naturals. 

b)  Dins les ARH agroforestals es distingeixen dues categories, en funció de les característiques dels diferents àmbits i la 
intensitat de les diferents intervencions que s'admeten, de forma coherent amb el seu potencial productiu i els objectius de 
protecció ambiental i d'ordenació territorial. Aquestes categories són les següents: 

 Àrees agroforestals dels costers, clau 20a: Són les zones més extenses en que, per dimensions i característiques, cal 
afavorir la funció productiva vinculada al sector primari. Tant pel fet de la seva productivitat primària moderada, com per 
criteris paisatgístics, de prevenció d'incendis, estratègics (en funció dels preus de mercat, possibilitat de dur a terme una 
gestió més o menys intensa del territori, etc.) i de foment de la biodiversitat, s'afavoreix la flexibilitat pel que fa a I'ús 
agrícola o forestal, incloent la ramaderia intensiva i els conreus arboris que no tinguin efectes perjudicials sobre els 
ecosistemes. 

 Àrees agroforestals de vall, clau 20b: Comprèn aquells àmbits de valls fluvials secundàries ocupades generalment per 
un ús mixt agroforestal i en què, tant per qüestions de productivitat, extensió i aptitud del terrenys, poden ésser 
indistintament dedicats a activitats primàries, tant agrícoles com forestals, essent, d'altra banda, necessària I’estricta 
regulació d'altres usos i, sobretot, de les activitats de transformació, que, en qualsevol cas, han de ser compatibles amb la 
preservació dels valors paisatgístics, la connectivitat ecològica, el manteniment d'una alta biodiversitat i la laminació 
d'avingudes de llarg període de retorn, entre d'altres. 

2.  Delimitació 

La delimitació de les categories definides a I'apartat anterior es recull en el plànol d’Àrees de Regulació Homogènia i atén als 
criteris següents: 
• S'inclouen en la categoria d' àrees agroforestals dels costers determinats àmbits qualificats per un relleu més o menys pla 

o ondulat, generalment amb un pendent inferior al 30%, i la presència dominant o significativa de zones agrícoles o feixes 
abandonades recentment. La presència de taques agrícoles disperses dins una matriu forestal dominant no determina un 
canvi d'adscripció vers la categoria forestal si no es donen les condicions de relleu abans esmentades. 

• La categoria d’àrees agroforestals de vall es delimita per I'abast de la zona inundable pel període de retorn de 500 anys 
de les rieres principals, exclosos els espais urbanitzats, així com zones de caràcter agrícola o forestal situades en 
terrasses adjacents i de morfologia relativament plana amb relació al canvi de pendent determinat per I'element orogràfic 
dominant que tanca les diferents conques. 
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3.  Objectius i determinacions 

a)   L’objectiu principal en les àrees agroforestals dels costers és garantir el millor exercici de funció productiva lligada als 
recursos agroramaders (agricultura, ramaderia i silvicultura). En les àrees agroforestals de vall aquesta funció és tan 
important com la mediambiental. Les particulars característiques de les àrees incloses en aquesta categoria i els intensos 
processos de transformació que han esdevingut en els darrers anys en el territori rural fan que la consideració del valor 
del sòl agrícola sigui molt superior a la simple consideració econòmica o productiva, a la qual cal afegir-hi les funcions 
ambientals, paisatgístiques i patrimonials, entre d'altres. En conseqüència, la defensa de la funcionalitat i integritat de la 
major part d’àrees agroforestals delimitades és un objectiu prioritari del POUM. 

b)  Altres objectius específics en aquestes àrees són els següents: 
• La preservació del paisatge i els valors mediambientals associats als espais oberts i, especialment, al mosaic 

agroforestal, entre els que destaquen la connectivitat ecològica i paisatgística, la presencia d’hàbitats d'especial 
interès faunístic, l’heterogeneïtat espacial i la ruptura de la continuïtat de les grans masses forestals, d'especial 
interès de cara a la prevenció d'incendis forestals. 

• La preservació dels elements del patrimoni cultural, entès com el conjunt de construccions humanes relacionades 
amb els aprofitaments tradicionals dels recursos (castells, ermites, masos, camins, murets ...) i que permeten la 
interpretació i legibilitat del territori. 

• La promoció i valorització conjunta dels elements abans esmentats, a partir d'iniciatives corn ara la promoció de 
figures de gestió adients (parcs agraris i patrimonials), que incloguin objectius productius, ambientals i d'ús públic. 

c)  En conseqüència, i per tal de fer més efectius aquests objectius es determina: 
• La protecció dels terrenys inclosos en aquesta Matriu agroforestal, amb especial èmfasi en els espais agroforestals 

de vall i els altres inclosos al plànol T20 Estructura d'espais lliures territorials del PDU. 
• El manteniment i recuperació dels elements del patrimoni cultural o, si més no, la prohibició de construccions noves 

que no estiguin degudament justificades i destinades als usos que admet aquest POUM en aquesta àrea. 
• L'afavoriment de la continuïtat de les activitats agro-silvo-ramaderes, que mantenen I'estructura i funcionament del 

territori i els paisatges associats, si convé complementada amb altres activitats compatibles amb I'activitat primària i 
la preservació del medi ambient. 

• L'obligatorietat de fonamentar tècnica i ambientalment qualsevol canvi d'adscripció de part d'aquests terrenys en un 
context territorial, d'acord amb allò que assenyala I'article 226.3. 

4.  Règim d'usos 

a)  L' ús agroforestal i ramader es considera us principal en tots els àmbits adscrits a les àrees dins de la Matriu agroforestal i 
la resta d’usos autoritzats han de ser compatibles amb el principal. 

b)  El POUM regula tant I'ús principal com els usos secundaris.  
 Ús principal:  Es considera ús principal aquell que defineix la vocació general de l’ARH.  

  Qualsevol finca podrà exercir l’ús principal de la corresponent categoria d’ARH i es garantirà que la resta 
d’usos autoritzats siguin compatibles amb el principal. 

Els usos secundaris inclouen, entre d'altres: 
• Usos mediambientals, especialment activitats de conservació activa, educació ambiental, correcció o restauració 

d'espais degradats i control de plagues. 
• Usos recreatius, especialment passejada i lleure familiar, amb mitjans no motoritzats, sense infraestructures de 

suport que requereixin construccions o transformacions significatives de I'entorn. 
• Usos dotacionals, de caire cultural, centres de visitants i relacionats amb la divulgació i educació ambiental, centres 

de recerca i desenvolupament i similars, preferentment en edificacions existents. A més dels anteriors, en les àrees 
agroforestals dels costers poden admetre's, si es compleixen les condicions establertes per la legislació urbanística, 
els usos assistencials i esportius admesos en el planejament urbanístic municipal, sempre que no s'afectin espais 
d'especial interès (agrícola, natural o patrimonial) ni inclosos en el plànol T 20 Estructura d'espais lliures territorials 
del PDU, que no suposin una transformació significativa del caràcter rural del territori i que es desenvolupin 
exclusivament o de forma principal en edificacions existents. 

• Usos agroramaders, que inclouen activitats forestals, agrícoles, ramaderes i cinegètiques, tant de caire extensiu com 
intensiu, amb una perspectiva d'explotació sostenible dels recursos. En les àrees agroforestals de vall inclouen 
I'explotació forestal amb espècies autòctones o naturalitzades i les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals, amb 
restricció total o parcial envers les activitats cinegètiques, amb una perspectiva d'explotació sostenible dels recursos. 
S’entén per grans instal·lacions ramaderes les que es corresponen amb les classificades en el Real Decreto 
324/2000 com de Risc ambiental elevat, assimilables a les del grup tercer : explotacions amb una capacitat compresa 
entre el límit màxim del grup segon i fins a 864 UGM. 
S’entén per  instal·lacions ramaderes tradicionals  en règim extensiu les que es corresponen amb les classificades en 
el Real Decreto 324/2000 com de Risc ambiental baix, assimilables a les del grup primer  : explotacions amb una 
capacitat fins a 120 UGM (“unidad ganadera mayor” equivalent a un boví adult) 
Les explotacions ramaderes amb Risc ambiental moderat es corresponen amb les del grup segon : explotacions amb 
una capacitat compresa entre el límit màxim del grup 1º i fins a 360 UGM. 

• Usos extractius a cel obert subjectes sempre als preceptius informes tècnics i ambientals per justificar-ne la 
necessitat de I'emplacament i la viabilitat tècnica i el baix impacte ambiental i a la obligada restauració. En qualsevol 
àmbit inclòs en el plànol T 20 Estructura d'espais lliures territorials del PDU estan condicionats a la realització d'un 
estudi previ d'impacte ambiental que justifiqui, a més de la compatibilitat i integració en el medi un cop finalitzats els 
treballs de restauració, la major idoneïtat amb relació a altres emplaçaments propers, no inclosos en aquests àmbits, 
a més de totes les exigències establertes legalment per a I'exercici d'activitats extractives en terrenys qualificats com 
a PElN o sotmesos a algun altre tipus de protecció. 

• Usos residencials, que només inclouen els habitatges familiars i I'allotjament de persones treballadores temporeres 
directa i justificadament associats a una activitat agrícola, ramadera o d'explotació dels recursos naturals i els 
habitatges familiars que la legislació urbanística admet en masies i cases rurals incloses en el catàleg que preveu 
I'article 50.2 de la Llei d'urbanisme. 

• Usos turístics, que inclouen tots aquells establiments turístics admesos per la legislació urbanística en el sol no 
urbanitzable, els quals poden ser autoritzats en els termes i condicions establerts pels articles 51 i 55 del Reglament 
de la Llei d'urbanisme i per la legislació sectorial. 
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• Usos terciaris de restauració i activitats d'educació en el lleure que admet I'article 55 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme en masies i cases rurals incloses en el catàleg que preveu I'article 50.2 de la Llei d'urbanisme. 

• Usos propis dels sistemes d'espais lliures i dotacionals que es desenvolupin sobre sòls de titularitat pública (o 
excepcionalment privada però al servei de tota la comunitat), amb qualificació urbanística de sistemes d'espais lliures 
o d'equipaments. 

c)  Són usos incompatibles amb qualsevol àmbit adscrit a aquestes àrees qualsevol que pugui suposar una disminució 
significativa de la potencialitat agrícola o forestal o be una pèrdua de valors paisatgístics, naturals i culturals i, en concret, 
com a mínim, els següents: 
• Els de lleure i competició amb vehicles motoritzats, llevat dels específicament admesos per I'administració d'acord 

amb la Llei 9/1995 de 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural o normativa que la substitueixi. 
• Els dotacionals, excepte els admesos a I'apartat b) o d'altres que justifiquin la seva idoneïtat i compatibilitat amb la 

preservació dels valors naturals, productius i patrimonials, els existents o aprovats en el moment de I'entrada en vigor 
del PDU, i els admesos en el POUM d'acord amb la legislació urbanística. 

• Els hivernacles que superin les dimensions admeses en aquest POUM i, en general, el tancament o 
impermeabilització del sòl. Els hivernacles han de romandre totalment prohibits en les àrees agroforestals de vall. 

• Les grans instal·lacions ramaderes que no es recolzin en construccions existents o que no siguin conformes amb el 
POUM o amb el PDU per afectar àrees inundables o aqüífers superficials i de fisuració (plànol T 6 Aqüífers del PDU) 
Les admeses han de cenyir-se a les bones practiques de gestió de purins regulades per la Generalitat de Catalunya, 
cara a la prevenció de contaminació d'aigües superficials i subterrànies. L’Ordenança municipal en  regula, d'acord, 
amb la normativa sectorial pertinent, les distàncies mínimes entre granges i també les condicions d'integració 
paisatgística d'aquestes instal·lacions. 

• Els usos productius, llevat que estiguin vinculats a I'activitat primària o activitats artesanals i artístiques de petites 
dimensions i/o plenament compatibles amb el caràcter rural de I'entorn, o que siguin existents en el moment 
d'entrada en vigor del Pla. 

• Els industrials, sense perjudici de I'aplicació de la disposició transitòria setena del Reglament de la Llei d'urbanisme. 
• Els terciaris no compresos a I'apartat b) i els comercials, excepte aquells usos complementaris dels allotjaments 

turístics i dels usos dotacionals, com ara ecomuseus i altres equipaments culturals de baixa intensitat, que es 
desenvolupin en edificacions existents, sobretot si serveixen per a la restauració i/o manteniment del patrimoni 
arquitectònic. 

5.  Regulació de les intervencions de transformació territorial 

a)  Es prohibeixen específicament les intervencions següents: 
• Les segregacions que puguin originar finques de dimensions menors a la unitat mínima de conreu o d'explotació 

forestal d'aplicació en els diferents àmbits d'ordenació, així com les que suposin parcel·lacions urbanístiques. 
• Les explanacions i modificacions del relleu que no tinguin una justificació agrícola i/o la protecció contra incendis. 
• Aquelles intervencions que puguin malmetre els marges arbrats i/o amb vegetació arbustiva, els murs de pedra seca, 

les taques forestals o boscos-illa, les petites rieres, depressions, afloraments rocosos o anomalies topogràfiques i 
zones inundables i, en general, qualsevol element que doni heterogeneïtat al relleu i al paisatge, o bé un valor afegit 
a la biodiversitat. S'admeten les actuacions destinades a restaurar o arranjar fonts, àrees de descans i d'altres 
equipaments existents, en base a criteris de mínima intervenció i màxima integració paisatgística i ambiental. 

• L'obertura de pistes i camins, tret dels que s'acordin, amb caràcter excepcional i degudament justificat, per plans 
sectorials de caràcter comarcal. Qualsevol projecte de nou camí o modificació que afecti més d'1/3 del traçat ha 
d'anar acompanyat del corresponent informe ambiental, amb mesures preventives, correctores i de minimització dels 
impactes ambientals, paisatgístics i socioculturals, sense perjudici del que estableixi la normativa sectorial en els 
espais inclosos en la xarxa del PElN i Natura 2000. Tota intervenció ha de tenir especialment present la seva 
integració paisatgística respectant, en la mesura que sigui possible, traçats preexistents, murets de pedra i talussos; 
minimitzant els moviments de terra; afavorint la permeabilitat transversal de la traca amb relació a altres camins, recs 
i rierols; i prioritzant els ferms de terra o, en casos de risc d’erosió o entollament, amb plaques de formigó, 
preferentment restringits en la zona de rodadura tot evitant el tractament amb reg asfàltic o anàleg, llevat de les 
excepcions recollides en plans sectorials de caràcter comarcal. 

• Es prohibeix la construcció de carreteres i la creació de vies de característiques urbanes no previstes en el 
planejament territorial o urbanístic. 

• Es prohibeixen els suports publicitaris i d'altres de caràcter o tipologia urbana, inclosos els que es puguin emplaçar 
sobre construccions existents. S'admeten únicament les senyalitzacions imprescindibles, com ara les direccions i 
encreuaments de camins, noms de masos i d'elements patrimonials singulars, seguint criteris d'integració en el medi 
rural, tant pel que fa a les dimensions com als materials utilitzats. 

• Amb relació a la intervenció d'edificació, es prohibeixen totes les construccions de nova planta i la rehabilitació i 
reconstrucció d'edificis que no obeeixin clarament a les necessitats de I'ús principal, o bé a alguns dels usos 
secundaris recollits a I'article 9.16.2   234.4, , excepte les que estiguin inclosos en el catàleg de masies i cases rurals, 
d’acord amb el que preveu I'article 50 del TRLUC i larticle 48 del TRLUC i 50 del RLUC per a nous habitatges 
directament i justificadament vinculats a l’explotació.  

b)   Les intervencions següents resten condicionades al compliment de les condicions que s'indiquen: 
• Quant a la xarxa de serveis, es condiciona I'autorització de nous traçats en superfície d'estesa elèctrica a la 

justificació de la necessitat i la correcció de I'impacte ambiental per tal de minimitzar I'afectació sobre la fauna, els 
sistemes naturals i el paisatge. El mateix cal fer en el cas de línies telefòniques o d'altres xarxes de serveis que es 
vulguin col·locar en superfície. En qualsevol cas, les noves torres i les existents que se substitueixin han de tenir els 
elements conductors degudament aïllats per evitar I'electrocució de les aus i, de retruc, el risc ulterior d'incendi. 

• Quant als sistemes de serveis nodals (centrals de transformació, dipòsits d'aigua, instal·lacions de sanejament) cal 
que garanteixin la màxima integració visual i paisatgística. En qualsevol cas s'ha de procurar localitzar aquestes 
instal·lacions amb la màxima proximitat a la xarxa de comunicació existent. 
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6.  Regulació de les construccions 
Les construccions en el sòl no urbanitzable de Matriu agroforestal , clau 20, que siguin admeses per a servir a activitats o 
intervencions permeses, es regularan donant compliment al contingut de l’Art.  233.6. , excepte el referent al sostre màxim 
edificable i l’ocupació màxima de la finca que es regula com segueix : 

• El sostre màxim edificable en construccions ramaderes  serà de 8.000 m2sostre en el sòl classificat d’ Àrees agroforestals  
dels costers, clau 20a   i  de  3.150 m2sostre  en els sòls clsssificats de Àrees agroforestals de vall, clau 20b,  
Les edificacions podran  ocupar en planta un màxim del 10% de la superfície de la finca destinada a l’explotació,  en els 
sòls clsssificats d’ Àrees agroforestals dels costers, clau 20a   i  del  7%  en els sòls classificats d’Arees agroforestals de 
vall, clau 20b ,   permetent,  però : 

- Per a les explotacions existents legalment implantades en finques inferiors a la mínima ,de  4,5 Ha, la seva 
possible ampliació, podent ocupar : 

• En finques de fins a 1,5 Ha de superfície, un màxim del 15 % de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  dels costers, clau 20a  i  un màxim del 10% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  de vall, clau 20b   

• En finques entre 1,5 Ha i 4,5 Ha de superfície, un màxim del 7% de la finca,  en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  dels costers, clau 20a  i  un màxim del 4% de la finca en el sòl classificat d’ Àrees 
agroforestals  de vall, clau 20b   

- Per a les explotacions existents que hagin esgotat el seu sostre i ocupació màximes, es permetrà l’ampliació de 
la seva superfície construïda i ocupació per adaptar l’explotació a la normativa vigent sobre el benestar animal, 
sempre que no s’augmenti la seva capacitat de caps de bestiar. 

• Taula resum del sostre màxim edificable i de  l’ocupació màxima permesa a la finca adscrita a una explotació ramadera 
situada en sòl de Matriu agroforestal, clau 20. 

Àrea  Subàrea                   
de regulació clau

Superfície 
finca          
Ha

Sostre 
màxim         
m2 st

Ocupació 
màxima     

m2

Ús  
Agroramader

Ús  ramader 
incompatible

<= 1,5 2.250,00   15%

1,5 - 4,5 3.150,00   7%

> 4,5 7.000,00   10%

<= 1,5 1.500,00   10%

1,5 - 4,5 1.800,00   4%

> 4,5 2.700,00   6%

 

2    Sòl no urbanitzable.  Àrees de Matriu groforestal ,  clau  20                                                                              
Sostre edificable i ocupació màxima i  usos agroramaders  Subclaus  20a, 20b     

Matriu 
Agroforestal   
clau 20

Agroforestal 
dels costers

Agroforestal 
de vall 20b

20a

Grans instal.lacions 
ramaderes no recolzades 
en construccions existents                                          

o                                                                      
no   conformes amb el 

POUM o el PDU 

règims      
intensiu                   

i                    
extensiu    

tradicional en           
règim extensiu            

i                    
millora granges 

existents

Grans instal.lacions 
ramaderes 

 

. 
 

. Avinyó,   Gener de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                 

 ARQ71 i associats slp.  Ferran Besa, Arqte. 
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