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I.
1.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
INTRODUCCIÓ
1.1

Objecte del document

El planejament general de Salt de l’any 2002 ordena la totalitat del sòl no urbanitzable situat entre el
límit nord del sòl urbà i el Ter, que abasta l’àmbit del Parc del Ter, les zones agrícoles de les hortes i
deveses, i altres espais d’interès agràri, i a l’hora estableix els objectius generals de protecció
ambiental i paisatgística.
L’any 2008, desenvolupant les determinacions del PGOU, l’Ajuntament aprova el Pla especial de les
deveses de Salt – Parc de les terres i aigües del Ter-. Aquest Pla reordena la totalitat de l’àmbit
referit, delimita les zones en base a una divisió del territori en àrees funcionals relatives a unitats
territorials o àmbits de protecció.
El referit PEU revisa i modifica els sistemes generals ordenats pel PGOU, amb canvis en l’estructura
de les zones verdes, inclou determinacions que afecten a sòls urbans, i adapta les zones a les
diferents estratègies de protecció que proposa. Aquesta delimitació de l’àmbit d’intervenció que afecta
principalment al sòl no urbanitzable pero també a àrees de sòl urbà, la modificació de sistemes
(eliminant espais lliures) i la modificació de zones (amb alteració de les condicions d’edificació, usos i
gestió), es fa sense la tramitació prèvia o simultània d’una modificació del PGOU que avalés els
canvis proposats pel planejament derivat en relació principalment a l’estructura general ordenada pel
planejament de rang superior.
Aquest fet, ha portat a una difícil gestió de les determinacions del Pla especial, al produir-se
contradiccions entre les dues figures de planejament que ordenen el territori afectat, dificultats en la
gestió pública per la inconcreció dels objectius que afecten al domini públic del sòl i per les càrregues
que imposa al sector públic en relació a les afectacions imposades, dificultat en la gestió privada dels
aprofitaments i usos que admet el Pla, al confondre aquest sistemes i zones i al assignar (per
deducció) que la totalitat de sol afectat està vinculat/afectat per un futur ús i domini públic del sòl,
entrant així el Pla en situacions de confrontació i litigi entre els legítims interessos públics i privats
quan es tracta de desenvolupar les activitats pròpies d’un sòl agrícola, tal i com l’entèn el pla general.
Per aquest motius l’Ajuntament de Salt entèn que cal procedir a una revisió de les determiancions del
planejament derivat, de forma que sense qüestionar els objectius de protecció ambiental i
paisatgística del mateix, sigui coherent amb les determinacions del planejament general, i ordeni una
proposta de gestió coherent i justificada.
Un cop fet aquest treball d’anàlisi del Pla especial, relacionant objectius i propostes i valorant la gestió
que s’ha desenvolupat en el seu període de vigència, i establertes les disfuncions amb el planejament
general, es fa necessàri procedir a una actuació urbanística que amb una visió global actui, per una
banda, modificant puntualment alguns aspectes del PGOU vigent, de forma que s’assoleixi la
coherència que la jerarquia de planejament imposa entre els dos plans urbanístics, i per altre banda
procedint a la revisió del Pla especial.
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Atès el que s’ha exposat la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Salt que
afecta al planejament derivat vigent del Parc del Ter, les Deveses i Hortes de Salt, té com objecte
revisar la delimitació de les diferents àrees qualificades com a sistemes i zones, en aquests àmbit,
així com revisar les determinacions relatives a usos i edificacions, de forma que s’estableixi una
coherència entre el planejament general i el planejament derivat que l’ordenen, mantenint els
objectius de protecció ambiental i paisatgístic que fixa el PGOU. Així mateix, s’adequarà al
planejament territorial i director urbanístic vigents.
1.2

Justificació i oportunitat

La conveniència i oportunitat de la present Modificació puntual de PGOU (MP-PGOU) neix de la
voluntat municipal de mantenir els objectius de conservació i protecció del Parc del Ter, que conté
àrees d’especial interès ecològic, fent compatible aquesta voluntat amb la de protecció i manteniment
de les activitats agràries, hortícoles i silvícoles, que han configurat les característiques naturals i
paisatgístiques de l’àmbit territorial objecte de planejament.
1.3

Àmbit territorial

L’àmbit territorial de la MP-PGOU comprèn la totalitat del sector SNU-1 Pla especial de les Hortes i
les Deveses de Salt, classificat pel planejament general de Salt com a sòl no urbanitzable, que limita
al Nord pel riu Ter, a l’ Est pel terme municipal de Girona, a l’Oest pel terme municipal de Bescanó i al
Sud pel sòl urbà de Salt.
La superfície total de l’àmbit, segons la cartografia que es disposa en aquesta modificació, és de
305,84 ha, de les quals 170,76 ha estan situades a l’oest de l’A-7 i les restants 135,08 ha estan
situades a l’est de d’infraestructura viària.
S’exclou de l’àmbit de la modificació la superfície de sòl de domini públic de l’AP7, integrada en el
sistema bàsic de comunicacions – xarxa viaria territorial (Clau B1) ordenada pel PGOU.
1.4

Promoció i redacció

L’Ajuntament de Salt promou la Modificació puntual del PGOU de Salt que afecta el Parc del Ter, les
Deveses i Hortes de Salt.
La redacció de la documentació urbanística de la present Modificació de Pla és dels arquitectes
Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez.
La redacció de la documentació ambiental és del Taller Ambiental DCD, dirigit pel biòleg Josep
Domingo i Roura.
1.5

Marc legal

El marc legal per a l’actuació proposada el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme; el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Els articles 96 a 100 del TRLU estableixen la determinacions necessàries per procedir a una
modificació de les figures de planejament urbanístic, en aquest cas del Pla General d’Ordenció
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Urbana de Salt. Per altra part la modificació que es proposa no es troba en cap dels supòsits
contemplats a l’article 97 del TRLU, sobre justificació de la modificació de les figures de planejament
urbanístic que comporti fer-ne una valoració negativa.
Aquesta modificació s’adapta a les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTP-CG) i al Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDU-SUG).
1.6

Planejament vigent

L’ordenació del municipi de Salt està definida pel Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat
per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessions dels dies 5 i 24 d’abril de 2002 (DOGC 3646 de
30.05.2002).
El PGOU delimita un sector en sòl no urbanitzable SNU-1 subjecte a un Pla especial urbanístic que
compren l’espai filuvial del Ter i les Hortes i les Deveses de Salt.
Aquest planejament derivat, Pla especial de les Deveses de Salt – Parc de les terres i aigües del Ter
– (en endavant PEU), es va aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en sessions dels dies 28 de gener i 15 de juliol de 2009 (DOGC 5497 de 03.11.2009 i correcció
d’errades DOGC 5527 de 16.12.09)
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2.

L’AVANÇ DE PLA

De forma prèvia a aquest document es va redactar l’Avanç de Pla i el Document inicial estratègic
(DIE) amb la finalitat d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, seguint
les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que afecta a plans i a
projectes.
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAAG) va resoldre el 10 d’agost de
2015 emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit :
1 Que la Modificació de PGOU a l’àmbit del Pla especial de les Hortes i Deveses de Salt, al terme
municipal de Salt, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té
efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents:
a) Cal incorporar a la Modificació els aspectes de conservació relacionats amb la presència d’un
espai de la Xarxa Natura 2000 i PEIN (ZEC Riberes del Baix Ter), tant pel que fa als sistemes
com a les zones. Així, cal concretar l’aplicació de l’article 47.4 del TRLUC pel que fa a
l’admissió o no admissió de certs usos que es preveuen en aquest article i la seva compatibilitat
amb l’espai natural protegit.
b) Cal ampliar la informació relativa als hàbitats presents a la zona per garantir la no-afectació
d’espècies de la flora protegida i amenaçada que puguin ser-hi presents.
2 La versió d’aprovació inicial de la Modificació ha de justificar la incorporació de les condicions
anteriors i ha de ser informada per la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques.
Respecte a l’apartat 1a de l’informe ambiental estratègic es detalla els usos admesos per l’article 47.4
del TRLUC en la normativa de les zones i sistemes de la Modificació puntual del PGOU i del Pla
especial urbanístic.
Així mateix en la normativa del Pla especial urbanístic, que concreta els usos admesos pel
planejament vigent, es regulan els aspectes de conservació de la Xarxa Natura 2000 i ZEC Riberes
del Baix Ter.
Respecte a l’apartat 1b s’incorpora la informació relativa als hàbitats al Text refós de l’informe
ambiental estratègic redactat per l’equip Taller Ambiental DCD que forma part de l’expedient
d’aquesta Modificació puntual de PGOU. Per una altra banda s’incorpora als plànols d’ordenació i a la
normativa urbanística del Pla especial urbanístic del Parc del Ter – Hortes i Deveses de Salt, els
habitats presents a la zona que es considera que s’han de preservar i protegir.
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3.

EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I I URBANÍSTIC
3.1

El planejament vigent territorial PTP-CG

El marc de referència territorial és el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTP-CG)
vigent des de l’any 2010. Aquest Pla ordena el Sistema d’espais oberts i considera tot l’àmbit territorial
inclòs en el Pla especial urbanístic de les Hortes i les Deveses de Salt com a a zona de protecció
especial, diferenciant els terrenys inclosos en la Xarxa Natura 2000 i de la resta que tenen
consideració de connectors.
El sòl de protecció especial, amb regulació específica als articles 2.6 i 2.7 de la Normativa del PTPCG, comprèn el sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització al territori, el Pla considera
que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i continua d’espais oberts que ha de garantir
la biodiversitat i vertebrar el conunt del territori, amb els seus caraters i funcions diversoso. Aquestsa
categoria de sòl incorpora com a primers constituients tots els espais que han estat protegits per la
normativa sectorial o per planejament específics, sigui el Pla d’espais d’interès natural o la xarxa
natura 2000.
3.2

El planejament director urbanístic vigent PDU-SUG

El Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona va ser aprovat definitivament pel Govern de la
Generalitat el 29 de juliol de 2010 DOGC 5705 de 1/09/2010, compren dotze municipis de l’àrea
urbana entre ells el municipi de Salt.

Àrees de protecció especial
El PDU-SUG distingeix els sòls de protecció especial com aquells sòls en què concorren valors que
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els
poguessin afectar. Comprèn aquells sòls que formen part d’àmbits de protecció establerts en la
normativa sectorial – com el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000 - i aquells
que el Pla considera que cal preservar pel seu valor com a peces i connectors d’interès natural, o com
a àrees d’usos agraris i també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental.
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En la proposta del PDU-SUG s’identifiquen concretament amb la categoria dels sòls de protecció
especial tres subtipus d’espais: Espais Protegits, Espais Connectors i Espais d’Interès Natural
En el subtipus de sòl d’Espais Protegits s’inclou els espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000. Dintre
de l’àmbit territorial d’aquesta MP-PGOU, es trobem al voltant del Ter, els espais inclosos en part de
la Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”

Per la seva banda, en el subtipus de sòls d’Espais Connectors el PDU inclou de manera íntegra tots
els connectors de la xarxa d’espais naturals que permeten relligar aquests espais entre sí i amb la
resta d’espais d’interès de fora de l’àmbit de l’Àrea urbana de Girona, alhora que fan la funció
d’esmorteïment pels espais d’interès i els protegits sectorialment. El PDU protegeix pel seu valor
connector la majoria d’espais lliures que queden a banda i banda de l’espai de la Xarxa Natura 2000
“Riberes del Baix Ter” potenciant el seu valor com a àreesfuncionals de connexió, i preserva la
connexió ecològica cap a les muntanyes de Rocacorba mitjançant dos connectors terrestres a banda i
banda de Sant Gregori i mitjançant els connectors fluvials de la riera de Xuclà, partint de Sarrià de Ter
i del riu Terri i el torrent de Riudellots que conflueixen a Sant Julià de Ramis.
Àrees de Regulació Homogènia
Pel que fa a la zonificació del sistema d’espais oberts, establert en funció dels usos principals que es
MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

12

donen en el territori, el PDU estableix una ordenació bàsica comuna per a tots els municipis del
sistema urbà i concreta unes regulacions bàsiques homogènies.

El PDU estableix aquesta zonificació bàsica en l’àmbit del Pla segons sobre quatre usos principals:
agrícola, forestal, agroforestal i connectors fluvials. Segons aquesta zonificació les zones forestals de
l’àmbit del PDU del SUG es concentren a les serres i massissos que envolten la plana i les zones
agrícoles als voltants dels principals eixos fluvials.La resta de l’àmbit el PDU el zonifica com
agroforestal ocupant gairebé la totalitat de la plana situada al sud de l’àrea urbana.
En el cas de les àrees fluvials, l’objectiu del PDU és el de definir àmbits riberencs allà on la influència
dels rius i rieres i es present de diverses maneres: mitjançant la pròpia vegetació de ribera, per la
seva funció de connectors ecològics de vegetació i fauna, de fertilització de sols, àrees de recàrrega
dels aqüífers, etc... Així pren com a referència la línia d’inundabilitat de 100 anys que defineix l’estudi
de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) del Ter i l’Onyar, afinant amb un treball a menor escala segons
l’orografia i els usos del sòl i els elements fàcilment identificables sobre el terreny (camins, límits de
finca, corbes de nivell, ...).
3.3

El planejament general vigent PGOU

El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) constitueix l'instrument d'ordenació integral del territori
del municipi, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística.
1. El PGOU respecte a l’àmbit objecte d’aquesta modificació, classifica tots els terrenys inclosos com
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a sòl no urbanitzable i delimita les següents qualificacions:
Sistemes
Sistema d’esais lliures:
Parc del Ter

(clau A.1)

Parc Monar

(clau A.2)

Llera fluvial

(clau A.4)

Sistema de comunicacions:
Camins rurals

(clau b.2)

Zones
Zona de les Deveses

(clau 7.1)

Zona de les Hortes

(clau 7.2)

Zona finca agrícola d’especial protecció

(clau 7.3)

Plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable (PGOU)

La normativa urbanística regula cada una de les qualificacions incloses a l’àmbit, de la forma
resumida que es descriu a continuació:
PARC DEL TER Clau A.1 ( Articles 303 a 307 de la NU)
Sota aquesta denominació el PGOU inclou una franja de territori que ressegueix la riba dreta del Ter, a
partir del límit Nord del municipi, i que incorpora, a més dels terrenys delimitats per la Confederació
d’Aigües en l’atermenament corresponent, l’àmbit anomenat “ Ter petit “ i altres espais
complementaris.
La delimitació d’aquest espai i la seva incorporació al sistema d’espais lliures pel PGOU respon a la
voluntat de protegir aquesta àrea, atenent al seu valor mediambiental i considerant la seva fragilitat, tot
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plantejant-hi actuacions positives per millorar la seva qualitat paisatgística i ecològica.
El sòl qualificat com a Parc del Ter ha de ser de titularitat pública.
Per a l’ordenació més detallada del Parc del Ter, es redactarà un Pla Especial específic i detallat que
defineixi els diferents àmbits, els usos principals, compatibles i els no compatibles o prohibits,
procurant la seva coordinació amb els altres municipis que hi afronten.
PARC DE LA SÈQUIA MONAR Clau A.2 (Articles 308 a 312 de la NU)
Comprèn el conjunt d’espais públics situats al llarg de la Sèquia Monar, amb una clara funció
estratègica d’espai de transició entre la ciutat edificada i l’espai natural o rural i de relació amb els
diferents equipaments situats en aquesta àrea.
Per tal de garantir aquestes funcions, el PGOU proposa al llarg de la Sèquia Monar dos àmbits:
a) L’àmbit que inclou els terrenys que queden entre la Ronda Monar i la sèquia i entre el Camí
de les Fonts i el Camí de les Guixeres, exceptuant la part ocupada per edificacions.
Aquest Parc permetrà consolidar d’una manera definitiva la façana Nord del sòl urbà, tot
definint les seves relacions amb els espais lliures permanents de la zona de les hortes i les
Deveses.
b) L’àmbit que inclou terrenys que ja tenien la consideració d’espai lliure, a la Plaça Pibernat, a
l’altra banda de la Sèquia i al sector de Can Patrac, ampliant-los fins envoltar l’àrea esportiva
de les Guixeres, així com la instal·lació industrial de la Coma Cros; també formen part
d’aquest àmbit els terrenys de les hortes de la Sèquia Monar. La seva localització en un
sector d’alta densitat d’ocupació permetrà donar servei adequat a les necessitats d’espai lliure
que es presenten.
El sòl qualificat com a Parc de la Sèquia Monar ha de ser de titularitat pública.
Per a l’ordenació més detallada del Parc de la Sèquia Monar, es redactarà un Pla Especial específic
i detallat que defineixi els diferents àmbits, els usos principals, compatibles i els no compatibles o
prohibits.
LLERA FLUVIAL Clau A.4 (Articles 318 a 322 i 581 de la NU)
La llera fluvial comprèn l’espai de domini públic hidràulic i els seus entorns immediats.
Als efectes del que estableix la legislació sectorial d’aigües, s’entén per conca hidrogràfica el territori
en que les aigües flueixen al mar a través d’una xarxa de lleres secundàries que convergeixen en una
llera principal únic. La conca hidrogràfica, a efectes de la gestió de l’aigua, es considerarà com una
unitat indivisible.
El sistema hidrològic constitueixen el nexe estructurador del paisatge, amb comunitats i hàbitats
d’interès ecològic que s’han de protegir i restaurar donat que actuen com a corredors ecològics per a
moltes espècies.
Els sòls qualificats com a Llera Fluvial han de ser de titularitat pública.
El sistema de Llera Fluvial ordenat pel PGOU com a sistema d’espais lliures, estarà subjecte a alló
que s’estableix a la legislació urbanística respecte a les zones verdes.
La delimitació exacte dels trams i l’abast en amplada de les Lleres Fluvials fixades pel PGOU podran
ser definides a través d’un Pla Especial que impliqui un estudi ecològic exhaustiu del sistema
hidrològic, el qual determinarà les mesures correctores i el Pla de Gestió a emprendre per la
recuperació de la qualitat ambiental d’aquests espais, de la qualitat química de l’aigua, dels seus
poblaments biològics i de la vegetació de ribera.
SISTEMA VIARI COMPLEMENTARI: CAMINS RURALS Clau b.2 (Art.345.E, 346 i 580 de la NU)
El Pla General conserva en la seva integritat la xarxa de camins rurals i els que estan explícitament
reconeguts en el plànol d’ordenació que formen part del sistema viari. Les línies que fixen la xarxa de
camins rurals en els plànols són indicatives, per tant podran modificar-se mitjançant un Pla Especial
sempre que no es contradiguin amb els criteris bàsics d’estructuració i comunicació definits pel PGOU.
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ZONA DE LES DEVESES Clau 7.1 (Articles 585 a 588 de la NU)
Comprèn la franja que, en segona línia, discorre paral·lela al riu. Es defineix pels seus conreus
intensius, d’espècies arbòries, principalment pollancres i plàtans, que la converteixen en una zona
d’elevada qualitat paisatgística.
En aquest tipus de sòl no es permetrà cap tipus d’edificació.
ZONA DE LES HORTES Clau 7. 2 (Articles 589 a 592 de la NU)
Comprèn aquelles terres al·luvials del riu, destinades a la producció agrícola intensiva que, per la seva
qualitat edafològica i pel seu elevat rendiment, cal mantenir per l’ús agrícola i preservar del procés
urbanitzador.
Aquesta zona comprèn els sectors:
- Els Comuns
- Les Tribanes
- Les Hortes
- Les Guixeres
En aquest tipus de sòl no es permet cap tipus d’edificació, excepte d’un petit cos edificat de servei a
l’activitat que es permet desenvolupar.
Tant a la zona de les Deveses com a la zona de les Hortes s’inclou també la regulació de la xarxa de
regadiu existent.
ZONA AGRÍCOLA D’ESPECIAL INTERÈS Clau 7. 3 (Articles 593 a 595 de la NU)
Es qualifiquen com zona agrícola d'especial interès els sòls no urbanitzables ocupats per edificacions
antigues i amb els seus voltants destinats a jardins, parcs, arbrat i altres tipus especials de vegetació
que cal conservar pel valor de les seves edificacions o dels espais naturals annexos.
S'autoritzen les obres de consolidació, conservació i millora de les edificacions existents i es
restringeixen les de nova planta per tal de protegir l'edificació objecte de protecció o els espais arbrats
contigus.
Es conservarà l'ordenació actual de l'arbrat, dels jardins i de les àrees de vegetació. S'admetran les
operacions de creació, millora i conservació d'aquests espais i dels mantells de vegetació i arbrat.

2. El PGOU respecte a l’àmbit objecte d’aquesta MP-PGOU, delimita un sector subjecte a una Pla
especial SNU-1 de les Hortes i Deveses que es regula per la següent manera:
SECTOR EN SÒL NO URBANITZABLE SNU -1 (article 584 de la NU i fitxa del tom II)
A.

OBJECTIUS GENÈRICS:

Redactar un Pla Especial que comprengui la totalitat de l'espai fluvial de Salt, limitat per la riba
dreta del Ter, a partir del límit nord del municipi, a l'est i oest pel límit municipal, i al sud, en part
pel mateix límit municipal, en part pel sòl urbà i també pel Parc de la Sèquia Monar.
En aquest espai s'hi inclou el Parc del Ter, del sistema bàsic d'espais lliures, que incorpora, entre
d'altres, els terrenys del domini públic hidràulic, delimitats per la Confederació d'Aigües en
l'termenament corresponent, l'àmbit corresponent al "Ter petit" i altres espais complementaris.
B.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

El Pla General planteja en aquest àmbit els següents objectius:
1.

Recuperar el conjunt de l'àmbit fluvial de Salt (que comprèn la totalitat del sòl no
urbanitzable del municipi, que s'estén des del riu Ter fins i l'entorn de la sèquia Monar, i que
forma la zona general de valor ecològic-paisatgístic amb criteris d'integració territorial,
procurant mecanismes de planificació conjunta.

2

En aquest àmbit s'hi defineixen uns espais més directament associats a la dinàmica del Ter,
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d'una banda la pròpia llera fluvial i de l'altra el Parc del Ter que forma part del sistema bàsic
d'espais lliures. També formen part d'aquest mateix sistema part dels espais que configuren
el Parc de la Sèquia Monar.
La resta de l'àmbit fluvial està ocupat pel les Deveses de Salt, espai d'elevada qualitat
paisatgística caracteritzat pel conreu intensiu, d'espècies arbòries, principalment pollancres i
plàtans; per les Hortes, terres al·luvials del riu, destinades a la producció agrícola intensiva i
per la finca agrícola singular situada al sud de la sèquia Monar i a l'oest de l'autopista,
caracteritzada per l'existència d'edificacions, arbrat, jardins i parcs d'elevat interès
2.

Establir una planificació detallada dels usos i de la gestió de l'espai basada en criteris de
sostenibilitat i de protecció paisatgística, ambiental i social; reajustar la delimitació de les
diferents zones i definir una normativa específica per a cadascuna d'elles.

3.

Minimitzar la degradació d'aquest espai i recuperar els ecosistemes que li són propis,
eliminant aquelles activitats i usos incompatibles amb aquests criteris i regular la funció
d'aquests espais, fent-la compatible amb el grau de protecció desitjat.

4.

Mantenir i potenciar l'agricultura periurbana (en especial la de les hortes) com a factor
d'equilibri territorial.

5.

Possibilitar, en les edificacions preexistents en aquest àmbit, la implantació d'usos i activitats
turístiques o d'altres vinculades al medi natural que siguin compatibles amb els objectius
anteriors

OBJECTIUS ESPECÍFICS A L'ÀMBIT DEL PARC DEL TER:
1.

La delimitació d'aquest espai i la seva incorporació al sistema d'espais lliures respón a la
voluntat de protegir clarament aquesta àrea, atenent al seu valor mediambiental i
considerant la seva fragilitat, tot plantejant-hi actuacions positives per millorar la seva
qualitat paisatgística i ecològica.

2.

Per tal de portar a terme aquests objectius, entre d'altres mesures, el Pla Especial definirà
i diferenciarà clarament els espais que responguin a les característiques que figuren als
punts següents:
a)

Espais d'interès ecològic paisatgístic i científic on els únics usos permesos siguin el
científic i el pedagògic ( illes fluvials; sector est del Parc, des del Pla del Socs al terme
de Girona; sector oest del Parc, des de l'autopista al Bagant del Domènec; espais i
zones humides ).
En aquests espais els objectius del Pla Especial seran:

b)

-

Impulsar les accions de recerca, estudi i divulgació científica i pedagògica

-

Afavorir la recuperació del bosc de ribera

-

Recuperar el cabal ecològic del Ter

-

Protegir i conservar les zones humides i els aiguamolls ( Bassa dels Carros,
Bassa dels Ànecs, etc. )

Espais amb usos lúdics, recreatius i esportius ( sector central del Pla del Socs a
l'autopista )
En aquests espais, els objectius del Pla Especial seran:
-

Potenciar les activitats i usos de lleure i esport que siguin compatibles amb les
condicions de protecció de l'espai.

-

Definir les condicions
d'estacionament.

i

característiques

dels

accessos

i

les

àrees

D'una manera específica el Pla Especial determinarà les mesures de protecció i d'actuació sobre
els aspectes que es relacionen seguidament:
1.

LA XARXA DE REGADIU:
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El Pla Especial definirà la xarxa bàsica de regadiu (aquella que estructura el rec i que el
distribueix) que tindrà un grau específic de protecció atesa la seva consideració dins les "Àrees
naturals d'interès històric i paisatgístic"; així mateix s'estudiaran els mecanismes de gestió i
control d'aquesta xarxa.
Resta prohibida qualsevol modificació de la xarxa existent a menys que, per raons d'interès
general degudament justificades, calgués introduir canvis en la configuració actual del sistema de
rec; en aquest cas el Pla Especial haurà de justificar-ho i garantir una cobertura d'espai regable
igual o superior al que hi ha actualment.
Els recs han de ser de tipus tradicional (de terra compactada) i queda prohibit qualsevol tipus de
recobriment o d'estructura que no s'ajusti a aquest criteri.
2.

LA XARXA DE CAMINS:

El Pla Especial detallarà la xarxa bàsica de camins formada per aquells que permeten estructurar
i connectar les diferents zones de l'àmbit així com connectar-lo amb la resta del municipi.
La xarxa bàsica es correspondrà amb la definida en el plànol normatiu de la Sèrie 4 (escala
1:7.500); el carril bici forma part d'aquesta xarxa bàsica i es conforma com un eix estructurador
de l'espai fluvial.
El Pla Especial determinarà les característiques d'aquests camins, així com les condicions
d'accés dels vehicles motoritzats així com l'establiment d'àrees d'estacionament.
També de detallarà la xarxa secundària formada pel conjunt de camins, d'ús prioritari per a
vianants i bicicletes, que, partint de la xarxa bàsica, permetin l'accés a les diferents finques de les
hortes i les deveses.
3.

ELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I DE TANCAMENT:

En aquest àmbit no es permet cap tipus d'edificació; de manera especial, i únicament a la zona
de les Hortes, el Pla Especial podrà preveure la construcció d'un petit cos edificat de servei a
l'activitat que es permet desenvolupar, les característiques del qual s'establiran en el propi Pla.
El Pla Especial regularà també l'establiment d'assentaments agrícoles semifixes (hivernacles,
túnels) que, en tot cas, s'ajustaran a les necessitats reals de les explotacions i a les condicions
paisatgístiques que es determinin.
Pel que fa al tancament de les finques, únicament es permetrà el tancament en peces iguals o
superiors a la Unitat Mínima de Conreu. El Pla Especial definirà les característiques d'aquests
tancaments que, preferentment, seran per mitjà de formacions lineals de vegetació viva de les
espècies següents: canyes, vimeteres, xiprers i arbusts espinosos.
4.

ACTIVITATS INCOMPATIBLES:

Es consideraran incompatibles aquells usos i activitats que estiguin en contradicció amb els
objectius fixats per aquests espais.
El Pla Especial identificarà les situacions esmentades al paràgraf anterior i definirà els
mecanismes per a facilitar la seva clausura o trasllat.
Fins aconseguir el trasllat de les esmentades activitats, el Pla Especial proposarà els
mecanismes de control per tal d'evitar l'agressió al medi.

3. Dels sectors delimitats pel PGOU inclosos a l’àmbit d’aquesta MP-PGOU, en el transcurs de
vigència del planejament general s’han aprovat :
- El Pla especial urbanístic de les Deveses de Salt –Parc de les terres i Aïgues del Ter – que
correspon al sector PE - SNU-1, va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessions de 15 de juliol i 28 de gener de 2009 (DOGC 5479 del
3.11.2009 i correcció d’errades DOGC 5527 del 16.12.2009)
- Pla especial urbanístic d’ordenació del Parc de la Sèquia Monar i sector de millora urbana
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de la Ronda Monar, que correspon parcialment al sector AOS-2, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 29 de setembre de 2005 (DOGC
4603 del 329.03.2006)
3.4

El planejament derivat vigent PE de les Deveses de Salt –Parc de les terres i
Aïgues del Ter

El Pla Especial de les Deveses - Parc de les Terres i Aigües del Ter, vigent des de l’any 2009, es
redacta a iniciativa de l’Ajuntament de Salt i desplega les disposicions establertes per el PGOU.
La tramitació del PEU es va justificar per factors d’índole identitari territorial. La valoració del recurs, la
seva posició en el territori metropolità del Gironès, i l’excepcionalitat de la seva naturalesa i
composició, obligaren a prendre mesures extraordinàries de protecció dels valors naturals i
ambientals.
En el moment de la seva redacció van concorre raons socials d’oportunitat que es recolzaren en el
creixement i la formalització de l’àrea urbana de Girona, i del municipi de Salt en particular, i la
creixent sensibilitat social cap als elements de biodiversitat.
El sistema de ciutats conurbades obligava a pensar en espais d’una dimensió apropiada i
proporcional. El desenvolupament del projecte Alba-Ter com a iniciativa europea de protecció del riu
Ter i la posició estratègica d’aquest territori, van fer pensar en un futur singular per aquests espais, i
així el PEU va néixer amb la voluntat de donar resposta a la intenció de crear el gran Parc Central del
Ter per a el conjunt dels assentaments urbans que conformen l’Àrea Urbana de Girona.

El Pla especial pretén regular i ordenar aquest àmbit territorial fent compatibles els objectius que
emanen de Natura 2000, en les àrees compreses dins aquesta Xarxa (que ja compten amb unes
obligacions específiques que segueixen criteris propis de les directrius legals europees), amb les
activitats que al llarg de l’historia del municipi s’han desenvolupat en les zones d’influència del Ter, i
per altre banda insta a les administracions actuants a la redacció d’un projecte de Parc Central i un
Pla d’Usos i de Gestió del mateix, propòsits i accions que al llarg dels anys de vigència del Pla no
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s’han aconseguit.
Per altre banda donat que es tracta d’un àmbit territorial on concorren els interessos de les diferents
administracions, entitats, agrupacions, associacions i usuaris, el Pla planteja compatibilitzar aquests
interessos amb la posta en valor d’aquest territori pels seus valors especials intrínsecs regulant les
activitats públiques i privades que es donen en el seu àmbit d’actuació.
1. El PE identifica quatre unitats territorials o categories de protecció, tres dintre de l’àmbit del PE
classificades com a sòl no urbanitzable :
x

TA Territoris d’Aiguadeixos

x

TAA Territoris d’aiguadeixos i arbredes

x

TPA Territoris de producció agrícola

i una quarta fora d’àmbit del PE classificada com a sòl urbà:
x

TF Territoris frontera

La definició que fa el Pla especial d’elles és la següent:
a) TERRITORIS D’AIGUADEIXOS (clau T.A). Són territoris d’especial interès natural on es posa
de relleu els elements naturals en estat salvatge. És una àrea natural on la biodiversitat i
l’interès per la rehabilitació dels espais naturals requereixen d’una especial protecció.
b) TERRITORIS D’AIGUADEIXOS I ARBREDES (clau T.A.A). Són aiguadeixos amb
aprofitaments forestals on la producció associada a l’explotació forestal requereix d’una
protecció que reconegui el seu vincle històric amb la definició del Parc. I on es comparteixen
aquestes activitats productives amb usos lúdics, d’oci i gaudi espacials i paisatgístics.
Aquests dos territoris d'aiguadeixos i arbredes (claus TA i TAA) tenen la consideració de
Sistema Hidràulic.
c) TERRITORIS DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA (clau T.P.A). Realitzades de forma col·lectiva o
comunitària i on el foment dels aspectes que incideixin en compartir o viure comunitàriament
la producció per l’economia local és un valor transcendental en sí mateix. La producció
agrària, professional o amateur, demanda de protecció per mantenir els seus trets identitaris
particulars i col·lectius.
d) TERRITORIS DE FRONTERA (clau T.F.). On fer possible i vivencial els aspectes comuns i
diversos dels dos espais: l’urbà i el rural. Es un àrea frontera/transició on la proximitat entre
Parc i Ciutat, requereix d’una atenció especialitzada.

MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

20

2. En relació a les activitats i construccions en sòl no urbanitzable, el Pla determina que degut als
seus valors naturals, agrícoles i forestals, el sòl delimitat com a Parc de les Deveses està sotmès
a un règim d’especial protecció, i és per això que de cara al futur només es plantegen aquestes
activitats així com les manifestacions culturals, de l’oci i el lleure, en àrees habilitades on es
respecti l’entorn sense sobrepassar els llindars propis d’una zona molt sensible. Per tant, seran
d’aplicació els articles 47 a 51, ambdós inclosos, del TRLU, així com els articles 46 i següents i
92 i següents del RLU, interpretats en aquests termes. Qualsevol altra activitat serà considerada
agressiva amb el medi i per tant no autoritzable en aquest tipus de sòl. El Pla prohibeix
expressament aquelles activitats que comporten canvis en la configuració natural dels terrenys
d’acord amb l’establert a la Llei d’urbanisme.
El Pla Especial del Parc de les Deveses - Parc de les Terres i Aigües del Ter protegeix l’espai
rural de qualsevol impacte constructiu. Per aquesta raó no són admissibles usos que no tinguin
per finalitat la protecció com a espai natural o de conreu o siguin de servei al Parc. Les masies
Mas Devesa, i Mas Ribot, i les seves masoveries corresponents, es consideren dotacions
privades de servei pel Parc. Aquests establiments, on es donen usos residencials vinculats a
l’activitat agrària i turisme rural en la modalitat de casa pagés sempre i quan sigui complement de
l’activitat agrària. També s’inclou que l’habitatge de Can Genura però no s’admeten ampliacions i
els usos es limiten a habitatge vinculat a l’activitat agrària i a equipament al servei del Parc.
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II.

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
4.1

Modificacions proposades

Respecte als sistemes:
1.

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES. Respecte al sistema d’espais lliures el PGOU delimita el Parc del
Ter (clau A.1), i el Parc Monar (clau A.2), mentre que el Pla Especial de les Deveses al primer
l’inclou, amb algún ajustament, en la unitat Territori d’aiguardeixos (clau TA) dintre del sistema
hidràulic, i el segon en la unitat Territoris de producció agrícola (clau TPA).
En el primer cas, el PEU amplia el sistema d’espais lliures (en relació al PGOU) i el qualifica en la
seva totalitat com a sistema hidràulic (les dos unitats o territoris d'aiguadeixos i arbredes, claus TA i
TAA).
En el segón cas exclou l’àmbit del Parc Monar dels sistemes generals i el qualifica com a zona
agrícola dins la unitat TPA
La present modificació proposa:
-

Respecte al PGOU ajustar la qualificació de sistema del Parc del Ter (clau A.1) a la zona de
domini públic hidràulic atermanada per l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’ampliació de la zona
de les sorreres, espai que per les seves condicions biòtiques es proposa incorporar al Parc, la
incorporació del camp d’en Bonet, espai parcialment naturalitzat que permet la connexió
ambiental del Parc del Ter amb la bassa dels carros, i els terrenys situats a l’oest dels
Aiguamolls del Veïnat i la Gorga d’en Quirze

-

Excloure d’aquest espai els terrenys ocupats per deveses (no inclosos en la zona de domini
públic) del Pla de les Deveses Velles i dels Vivers Vells, atès que actualment són terrenys de
deveses on es proposa mantenir el seu ús i la titularitat privada del sòl, qualificant-los de Zona
de Deveses, ja que per a la seva conservació no es considera justificada que s’hagi de fer una
gestió pública d’aquests terrenys. Ni que l’administració tingui que procedir a la seva adquisició
per tal de garantir la seva funció dins el corredor biològic a on es troben.

-

Ajustar el Parc Monar 2 previst a l’actual plaça situada al nord del carrer de les Filadores,
excloent la finca del Mas Barrina una de les poques masies amb activitat agrícola que resten en
funcionament en el municipi. Respecte al mas, edificació de caràcter rural tradicional, es
proposa incloure’l en el catàleg de masies i cases rurals.

-

Mantenir el Parc Monar 1 tal i com està delimitat i ordenat pel PGOU i el Pla especial que el
regula, aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 29 de setembre de 2005 (DOGC
4603 del 329.03.2006), dins el sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable.

-

Permetre com a ús complementari les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural,
d’educació en el lleure i d’esbarjo que es declarin d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural, en aplicació de l’article 47.4a del TRLU, amb les obres i instal·lacions mínimes
imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i justificant la compatibilitat amb l’entorn on es
situen i amb la preservació dels usos del Parc del Ter o del Parc Monar.

-

Atès que en aquesta zona encara es conserven algun prat i que la pastura era una activitat
tradicional que s’ha anat perden, es proposa que aquest ús de pasturatge sigui complementari
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als usos del parc. Mentre que es considera que l’ús agrícola no ha de ser admés atès que es
incompatible amb els hàbitats que el PEU proposa preservar.
Aquestes modificacions suposaran modificar la delimitació d’aquests sistemes en els plànols
d’ordenació del sòl no urbanitzable del PGOU, i als articles de la Normativa Urbanística que regulen
aquesta qualificació.
Posteriorment el PEU del Parc del Ter i de les Deveses i Hortes de Salt, haurà d’adaptar el sistema
d’espais lliures a les determinacions del PGOU.
2.

SISTEMA HIDROGRÀFIC. El PGOU regula la xarxa hidrogràfica amb la qualificació “Llera fluvial”
clau A.4 dintre del sistema d’espais lliures. La delimitació que realitza el PGOU no es correspon amb
els criteris de l’article 6 del RLU ja que en la redacció del planejament general és anterior a l’entrada
en vigor de la llei d’urbanisme i el seu reglament.
El vigent PE de les Deveses per una banda delimita la llera del Ter (es grafia en els plànols amb un
color blau), i per l’altra, defineix com a sistema hidrràulic els dos territoris d'aiguadeixos i arbredes
(claus TA i TAA), si bé, no regula normativament aquest sistema general. El PE afecta una gran
extensió de sòl de titularitat privada amb activitat principalment silvicola com a sistema hidràulic,
quan en aplicació de la legislació urbanística i sectorial, no tindria aquesta consideració.
Per una altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha redactat la Planificació de l'espai fluvial a la
conca del Ter (PEF), que no ha estat aprovada defintivament, però que delimita les diferentes zones
fluvials del riu Ter als seu pas, entre altres, pel municipi de Salt.
Atès que la modificació puntual del PGOU inclou dintre del seu àmbit el curs del Ter, es proposa
ajustar la delimitació de la qualificació “Llera fluvial” a la zona fluvial -sistema hidràulic- definida a
l’article 6.2 del RLU, i adaptar la normativa a les consideracions de la legislació urbanística i
sectorial. Així mateix es proposa adequar dintre d’aquests àmbits les basses existents en la zona
provinents del Ter i del Ter petit.
La modificació de pla proposa modificar per tant:
-

Plànols d’ordenació dels sòl no urbanitzable de forma que la delimitació de la qualificació
“sistema hidràulic -“ (clau A.4a) correspongui a la zona fluvial segons les determinacions de
l’article 6.2 del RLU, coincidint amb l’avinguda per al període de retorn de 10 anys definit en la
PEF.
Adequar la delimitació de les basses provinents del Ter i del Ter petit que recull el PGOU a la
realitat existent, qualificant-les com a “Basses del Ter” (clau A.4b) l’espai propi de la bassa i una
perímetre de protecció per salvaguardar el bosc de ribera i de vegetació acuàtica que hi va
associat. Aquest perímetre es fixa en 10 metres per les basses petites i de 25 metres per a les
basses de superfície superior a 200 metres quadrats. .

-

Normativa urbanística, adequar els corresponents articles de la Normativa Urbanística a la
legislació urbanística i sectorial vigent, així com definir aquestes dues subzones.

Posteriorment el PEU del Parc del Ter i de les Deveses i Hortes de Salt haurà d’adaptar el sistema
hidràulic a les delimitacions del PGOU.
3.

SÈQUIA MONAR. Els terrenys que ocupa la Sèquia Monar, infraestructura hidràulica de caràcter
supramunicipal, no estan qualificats ni com a sistema ni com zona pel vigent PGOU, únicament
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s’inclou la infraestructura en el Pla especial de protecció de patrimoni com a bé a protegir. Es
considera convenient, atès la seva importància en el territori, qualificar-la com a sistema, proposantuna nova subzona “Sèquia Monar” (clau A4.c) que l’ordeni i reguli.
4.

SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS. El PGOU no qualifica cap terreny dintre de l’àmbit
com a sistema d’equipaments comunitaris, si bé, en la realitzat existeixen dos equipaments
municipals, l’antic Safareig de les dones, que l’Ajuntament de Salt ha rehabilitat, i les dependències
del Centre Naturalista de Salt, que ocupen unes antigues instal·lacions industrials de propietat
municipal.
La MP-PGOU proposa que aquestes finques es qualifiquin com a sistema d’equipaments
comunitaris.

5.

SISTEMA DE COMUNICACIONS. S’actualitza en la normativa les referències a la legislació
sectorial, I s’incorporen les determinacions derivades dels informes de les administracions sectorials,
com el plànol de servituds aeronàutiques o les afeccions acústiques de l’aeroport de Girona que
afectan l’àmbit. En els plànols d’ordenació s’assenyalen les diferents zones de protecció de l’AP-7
segons dades facilitades per l’administració competent.

6.

XARXA DE CAMINS RURALS. Mentres que el PGOU ordena la xarxa de camins, establint que el
planejamnet derivat la concreti i ordeni, el vigent PEU no ordena aquest sistema de camins rurals ni
ho contempla en la seva normativa.
La xarxa de camins segons l’article 346.5 del PGOU és indicativa i es pot modificar mitjançant un PE,
en aquesta MP-PGOUa es propada actualitzar i definir la xarxa de camins que estructura l’àmbit,
atès que es disposa d’una cartografia més detallada que permet reconèixer millor els camins
existents i ajustar les diferents qualificacions, i que el futur PEU ho reculli en les seves
determinacions.

7.

XARXA DE REGADIU. Respecte a la resta de la xarxa de regs existent, el PGOU la grafia, remet al
Pla especial la seva definició, gestió i control, i estableix una normativa de protecció. El vigent PEU
no la contempla gràficament ni la regula específicament. La MP-PGOU incorpora als plànols
d’ordenació la totalitat de la xarxa de regadiu existent, i remet la seva regulació normativa al Pla
especial o ordenança específica.

Respecte a les qualificacions
1. La MP-PGOU proposa modificar la delimitació de les zones qualificades dins el sòl no urbanitzable
incloses en el seu àmbit, amb la finalitat d’ajustar-les a la realitat física existent, als límits de propietat
i als usos actuals.
Això implica la modificació de la delimitació de les qualificacions en el plànols d’ordenació del sòl no
urbanitzable del PGOU
2. L’article 591.2 que regula la qualificació zona de les Hortes i la fitxa del sector pla especial SNU-I,
regulen el tancament de les hortes. Actualment és vigent l’Ordenança de construccions i
instal·lacions del Parc de les Deveses, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 15 de
juny de 2009 (BOP 222 de 19 de novembre de 2009), que regula de forma detallada, entre altres,
les tanques de les hortes. Es considera més coherent modificar els articles de la Normativa
Urbanística de forma que la regulació del tancament de les hortes es remeti a l’ordenança
municipal vigent.
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3. Respecte als usos permesos per les qualificacions es proposen les següents modificacions:
a. Zona de les Deveses,
- el PGOU considera l’ús forestal com a ús principal. Es diferencia dues subzones segons
la consideració de forestal històric i forestal temporal. Segons l’article 2.3 de la llei forestal
de Catalunya 6/1988, de 30 de març, els terrenys considerats com a forestals temporals
són terrenys agrícoles que cirucumstancialment són objecte d’explotació forestal amb
espècies de creixement ràpit.
- El PGOU considera l’ús silvícola com a complementari, que segons l’article 221.4.3, són
usos que només s’admeten en tant que derivats de la existència dels usos principals i
dels compatibles i que els complementen mantenint-se en una proporció minoritària.
L’activitat silvícola és necessària per a la gestió de les plantacions de plàtans que ocupen
majoritàriament els terrenys qualificats com a zona de Deveses, per tant, es considera
més coherent que l’ús silvícola en lloc de ser complementari, i per tant minoritari, sigui
considerar un ús compatible vinculat a l’ús foretal temporal permés.
- El PGOU no permet l’ús pecuari en la zona de Deveses, es proposa permetre únicament
el pasturatge en aquests terrenys
- Permetre les activitats col·lectives de caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo
que es declarin d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, en aplicació de
l’article 47.4a del TRLU, justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen. No es
permetran cap nova edificació o instal·lació vinculades a aquests usos.
b. Zona de les Hortes,
- En aquesta qualificació existeixen dos edificacions –Can Genura i Mas Barrina- la
primera inclosa en el Catàleg de Masies i Cases Rurals, i la segona la MP-PGOU
proposa desafectar-la i pel seu valor històric i tradicional incloura-la en el Catàleg.
El PGOU considera no compatibles l’ús d’habitatge rural, residencial especial (casa de
colonies), turisme rural, restauració en aquesta zona, prohibint aquests usos possibles en
les masies i cases rurals catalogades, segons la l’article 47.3 del TRLU. Es proposa
modificar els usos específics d’habitatge rural, resdiencia especial (casa de colonies),
turisme rural i restauració en la zona de les hortes segons el vigent PGOU, de forma que
aquests usos siguin compatibles únicament en les edificacions incloses en el Catàleg de
Masies i Cases Rurals, fet que facilitaria la seva conversació i manteniment en el territori.
- El PGOU considera no compatible l’ús esportiu, es proposa que s’admeti com a ús
complementari de les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals.
- El PGOU no admet l’ús pecuari en la zona de les Hortes, com s’ha exposat anteriorment
existeixen dues masies o cases rurals emplaçades en aquesta qualificació que es
proposa mantenir i conservar. Es proposa que l’ús pecuari sigui admés com a
complementari en els masies i cases rurals catalogades, limitant l’activitat a l’autoconsum
o petita capacitat.
- Permetre les activitats col·lectives de caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo
que es declarin d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, en aplicació de
l’article 47.4a del TRLU, justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen.
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c. Zona agrícola d’especial interès,
- El PGOU considera compatibles el turisme rural i la restauració en aquesta zona, però no
les restringeix a les edificacions incloses en Catàleg de Masies i Cases Rurals. Es
proposa que aquests usos es limitin a aquestes edificacions.
- El PGOU no contempla com a compatible l’ús de residencia especial (casa de colonies) i
l’hoteler, que segons la legislació urbanística serien permeses en les edificacions
incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals. En aquesta zona hi ha dos masies de
superfície important -Mas Devesa i Mas Ribot- que podrien admetre aquest ús. Es
proposa modificar els usos específics de resdiencia especial (casa de colonies) en la
zona agrícola d’especial interès, de forma que aquest ús sigui compatible únicament en
les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals.
- El PGOU considera no compatible l’ús esportiu, es proposa que s’admeti com a ús
complementari de les edificacions incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals.
- El PGOU no admet l’ús pecuari en la zona agrícola d’especial interès. En aquesta
qualificació s’ubiquen dues masies incloses en el Catàleg de Masies i Cases Rurals, per
això es proposa que l’ús pecuari sigui admés com a complementari en els masies i cases
rurals catalogades, limitant l’activitat a l’autoconsum o petita capacitat.
- El PGOU considera l’ús forestal com a ús complementari en aquesta qualificació, i per
tant únicament pot realitzar-se en una proporció minoritària. Atès la situació i
característiques d’aquests terrenys agrícoles, que poden circumstancialment poden ser
objecte d’una explotació forestal temporal, es proposa que l’ús sigui compatible i no
complementari. Com s’ha exposat en la zonificació de les Deveses, també en aquesta es
proposa concretar que l’ús forestal inclou els terrenys forestals temporals.
- El PGOU considera l’ús silvícola com a no compatible. Com s’ha exposat en el punt
anterior es proposa que l’ús forestal sigui compatible, en especial l’ús forestal temporal
vinculat amb les espècies que tradicionament s’han plantat en les Deveses de Salt. Per
L’activitat silvícola és necessària per a la gestió d’aquestes plantacions i, per tant, es
considera coherent que l’ús silvícola sigui considerar un ús compatible vinculat a l’ús
foretal temporal permés.
- Permetre les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i
d’esbarjo que es declarin d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, en
aplicació de l’article 47.4a del TRLU, justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen.
- L’article 594 apartat 1 que regula les condicions d’edificació remet a l’article 621 de les
Normes. Aquest article no existeix, el número d’articles totals és de 595. Es tracta per
tant d’una errada material que cal subsanar, i es considera que es refereix a l’article 579
que regula les edificacions i elements construïts existents.
Respecte a la normativa urbanística de caràcter general que afecta l’àmbit de la MP-PGOU:
Ajustar les superfícies mínimes de conreu a les establertes per la legislació sectorial (Decret 169/1983 de
12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu), adaptar l’article 578 de la Normativa urbanística que regula
les divisions i segregacions dels conreus.
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L’article 579 que regula les edificacions i elements construïts existents en sòl no urbanitzable en el seu
apartat 2 limita les construccions admeses en aquesta classe de sòl a les actualment existents destinades
a habitatge rural. Amb aquesta determinació no estarien admeses les construccions i edificacions
agrícoles, ramaderes, o equipaments existents legalment en sòl no urbanitzable, i que les diferents
qualificacions admeten. Tampoc seria possible la construcció de noves edificacions destinades a usos
permesos i que la normativa de les zones permeten. Per això es proposa modificar aquest apartat.
Respecte usos incompatibles en sòl no urbanitzable
L’article 583 considera com a usos incompatibles amb caràcter general en sòl no urbanitzable el de
residencia especial, hoteler, pecuari, servei administratiu i servei associatiu.
L’ús de residencia especial en la modalitat de cases de colonies és un ús admés per la legislació
urbanística en les edificacions incloses en els catàlegs de masies i cases rurals (article 47 de la LUC). Es
considera oportú admetre aquest ús en les edificacions de major superfície que s’incloguin en el referit
catàleg.
A la zona de les Hortes i Deveses existeix una antiga edificació industrial propietat de l’Ajuntament de Salt,
que des de fa anys s’utiltiza per diferents associacions naturalistes per realitzar activitats educatives i
d’investigació ambiental vinculades a l’entorn on es troben. Aquesta edificació es proposa qualificar com a
equipament públic i que el Pla especial de les Hortes i Deveses de Salt reguli els seus usos. Entre aquests
usos es podría admetre associatiu amb caràcter complementari, i l’administratiu, per si en un futur, es
volgués situar en aquest equipament la seu del consorci o entitat que gestioni el Parc.
Respecte a les edificacions i usos declarats en situació de fora d’ordenació pel PGOU:
La regulació dels usos i edificacions declarades en situació de fora d’ordenació, incloses en l’àmbit
territorial del pla especial SNU-1, pel PGOU es regula en diferents articles de la Normativa Urbanística
amb diferents matisos.
Per una banda l’article 583 que regula els usos incompatibles amb caràcter general determina que les
indústries i les edificacions assenyalades en els plànols d’ordenació resten en situació de fora d’ordenació
i que serà el pla especial qui regularà el sistema de gestió de trasllat o clausura de l’activitat i control del
seu funcionament.
Art. 583 -

Usos incompatibles amb caràcter general ( NB )

.../...
3.

Les indústries existents en el sòl no urbanitzable de Salt, a l’igual que aquelles altres edificacions i
instal·lacions expressament assenyalades en el plànol 4., es declaren fora d’ordenació, per considerar-se
incompatibles amb els objectius del planejament. Correspondrà al Pla Especial de les Hortes i Deveses de
Salt, definir els mecanismes de gestió per al trasllat o clausura d’aquestes activitats i de control per tal d'evitar
l'agressió al medi.

Posteriorment l’article 584 que regula el Pla Especial de les Hortes i Deveses, per una banda defineix dos
objectius generals, un eliminir aquelles activitats i usos incompatibles, i segon possibilitar en les
edificacions existents la implantació d’usos i activitats turístiques o d’altres vinculades al medi natural que
siguin compatibles amb els objectius anterior.
Art. 584 - Desenvolupament del sòl no urbanitzable: el Pla Especial de les Hortes i Deveses ( NB )
.../...
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4.

El Pla General estableix en aquest àmbit els següents objectius generals:

a)

Recuperar el conjunt de l’àmbit fluvial de Salt que comprèn, a més d’aquesta àrea, els terrenys del Parc
del Ter i d’una part del Parc de la Sèquia Monar, amb criteris d’integració territorial, procurant
mecanismes de planificació conjunta.

b)

Establir una planificació detallada dels usos i de la gestió de l’espai basada en criteris de sostenibilitat i
de protecció paisatgística, ambiental i social.

c)

Minimitzar la degradació d’aquest espai i recuperar els ecosistemes que li són propis, eliminant aquelles
activitats i usos incompatibles amb aquests criteris i regular la funció d’aquests espais, fent-la compatible
amb el grau de protecció desitjat.

d)

Mantenir i potenciar l’agricultura periurbana ( en especial les hortes ) com a factor d’equilibri territorial.

e)

Possibilitar en les edificacions preexistents en aquest àmbit, la implantació d’usos i activitats turístiques
o d’altres vinculades al medi natural que siguin compatibles amb els objectius anteriors.

Finalment la fitxa que regula el pla especial SNU-1 Hortes i Deveses a l’apartat 4 que regula les activitats
incompatibles determina que sigui el Pla especial qui les identifiqui i defineixi els mecanismes per facilitar
la seva clausura o trasllat; i posteriorment, en el règim transitori, determina que les indústries i granjes
existents es consideraran expressament fora d’ordenació.
4. ACTIVITATS INCOMPATIBLES:
Es consideraran incompatibles aquells usos i activitats que estiguin en contradicció amb els
objectius fixats per aquests espais.
El Pla Especial identificarà les situacions esmentades al paràgraf anterior i definirà els
mecanismes per a facilitar la seva clausura o trasllat.
Fins aconseguir el trasllat de les esmentades activitats, el Pla Especial proposarà els
mecanismes de control per tal d'evitar l'agressió al medi.
V. RÈGIM TRANSITORI
1.
Fins i tant no s'hagi redactat i aprovat el corresponent Pla Especial, els terrenys
compresos en aquest sector estaran sotmesos a les següents limitacions:
... / ...
2.
Les indústries i granjes existents en aquest àmbit, atesa la seva incompatibilitat amb els
objectius del Pla General es consideraran expressament fora d'ordenació

És coherent que l’ús industrial i de granja industrial sigui considerat un ús incompable amb els objectius de
preservació d’aquest espai, però es proposa que sigui el Pla especial SNU-1 qui valori si les edificacions i
instal·lacions on s’han desenvolupat aquests usos es declaren en situació de fora d’ordenació o si, una
vegada cessat l’ús incompatible, es poden destinar total o parcialment a usos admesos pel PGOU i pel
Pla especial; objectius generals que la normativa del planejament general estableix per aquest pla
especial.
Per tant, es proposa que l’ús industrial i de granja industrial es mantigui com a incompatible en aquest
àmbit, i que sigui el Pla especial qui determini quines de les seves construccions o instal·lacions es poden
mantenir i recuperar per usos admesos, i quines han de declarar-se en situació de fora d’ordenació i
conseqüentment hauran d’expropiar-se i enderrocar-se.
4.2

Quadres de superfícies

Les superfícies per a qualificació que proposa aquesta Modificació puntual de PGOU són les següents:
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MP-PGOU
Espais lliures

1.026.744,00

33,57%

594.862,00
36.403,00
222.889,00
146.539,00
26.051,00

19,45%
1,19%
7,29%
4,79%
0,85%

3.421,00

0,11%

35.427,00

1,16%

1.065.592,00

34,84%

7.1

520.244,00

17,01%

7.2

448.155,00

14,65%

7.3

1.024.400,00

33,49%

Zones

1.992.799,00

65,16%

A1
A2
A4a
A4b
A4c
Equipaments
Camins
Sistemes

La MP-PGOU, a més de les modificacions en la Normativa Urbanística del PGOU indicades, proposa les
següents modificacions en la delimitació dels sistemes:
Sistema d’espais lliures (clau A)
- Incorpora la delimitació del sistema hidràulic (sistema hidràulic del Ter – clau A.4a) segons les
determinacions de la PEF de la conca del Ter, delimitant el sistema hidràulic urbanístic com el
període de retorn per avingudes de 10 anys, que no es contempla en el PGOU. Aquesta nova
delimitació, seguint els criteris de l’article 6 del RLU, implica un augment molt significatiu de la
superfície qualificada com a sistema Llera fluvial en decriment de la superfície que el PGOU
qualifica com a sistema del Parc del Ter –clau A1-. Ambdós qualificacions tenen la consideració
de sistema d’espais lliures en el PGOU
- Augmenta la superfície del sistema llera fluvial clau A4, per l’actualització de les basses
provinents del Ter i del Ter petit existents, i per la definició d’un espai al seu voltant de protecció
que també s’inclou com a sistema (Llera fluvial – basses – clau A.4b) per protegir la vegetació i la
fauna associada a aquestes masses d’aigua, que implica el canvi de qualificació de terrenys
qualificats com a sistema del Parc del Ter, però també terrenys qualificats com a zona d’Hortes i
com zona de Deveses.
- Incrementa dels terrenys qualificats amb la clau A.4 amb la incorporació de la Sèquia Monar, que
el vigent PGOU no considerava un sistema.
- Es redueix la superfície qualificada com a Parc de la Sèquia Monar al limitar-los a la superfície
que ocupen actualment i desafectar les edificacions de Can Barrina.
Si observem el quadre comparatiu de les superfícies del PGOU respecte a la MP-PGOU s’observa que la
modificació proposa un lleuger increment de superfície destinat a sistema d’espais lliures (1,43%), encara
que com hem exposat la subzona de Parc del Ter (clau A.1) i subzona Parc de la Sèquia Monar (clau A.2)
es redueixen, i s’augmenta la subzona Llera fluvia (clau A.4)
Sistema d’equipaments
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El PGOU no preveia cap terreny qualificat com a equipament comunitari dintre de l’àmbit del Pla especial
del Parc del Ter, Hortes i Deveses. La modificació proposa qualificar com a sistema d’equipaments dos
instal·lacions destinades a usos socio-culturals incloses en el seu àmbit (centre naturalista de Salt i el
safareig de les dones).
PGOU*
Espais lliures
A1**
A2
A4**

MP-PGOU

Diferència

975.160,00

31,84%

1.026.744,00

33,57%

51.584,00

1,73%

927.310,00
47.850,00

30,27%
1,56%
0,00%

594.862,00
36.403,00
395.479,00

19,45%
1,19%
12,93%

-332.448,00
-11.447,00
395.479,00

-10,82%
-0,37%
12,93%

0,00%

3.421,00

0,11%

3.421,00

0,11%

Equipaments
Camins***

122.177,00

3,99%

35.427,00

1,16%

-86.750,00

-2,83%

Sistemes

1.097.337,00

35,83%

1.065.592,00

34,84%

-31.745,00

-0,98%

Zones d’aprofitament privat

1.965.640,00

64,17%

1.992.799,00

65,16%

27.159,00

0,98%

Total àmbit PEU-SNU-1

3.062.977,00

100,00%

3.058.391,00

100,00%

-4.586,00

0,00%

* Dades del Quadre 2 “Classificació del sòl” de l’Annex de la Memòria del PGOU
** En el PGOU la superfície del Parc del Ter (A1) inclou la superfície qualificada com a llera fluvial (A4)
*** Respecte a les dades del Quadre 2 de la Memòria del PGOU, s’ha exclós la superfície ocupada per l’AP-7

Si comparem les superfícies d’aquesta modificació puntual respecte al PGOU, a més de les diferències
motivades pels canvis en l’ordenació, també es produexen diferències per disposar d’un topogràfic més
detallat i actualitzat que la cartografia utilitzada en la redacció del PGOU, que permet ajustar amb més
precisió la delimitació de les diferents qualificacions als diferents elements topogràfics i límits de propietat;
així com un canvi en la superfície de l’àmbit del Pla especial motivat per la incorporació d’una correcció de
l’atermanement amb els municipis de Sant Gregori i Bescanó i per la delimitació més precisa del domini
públic viari de l’AP-7 facilitat pel Ministeri de Foment.
4.3

Justificació de l’ordenació del sistema d’espais lliures

L’article 98 del TRLUC determina que les modificacions de figures del planejament urbanístic que tinguin
per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments
esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals han de
garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.
Les modificacions proposades en la present MPGOU de Salt que afecten al sistema d’espais lliures no
suposen reducció alguna de superfície qualificada, tal i com s’indica en el quadre comparatiu següent.

Sistema d’Espais lliures

PGOU*

MP-PGOU

Diferència

ZONA

975.160,00

31,84%

1.026.744,00

33,57%

51.584,00

1,73%

Zona A1 – Parc del Ter
Zona A2 - Parc Monar

927.310,00
47.850,00

30,27%
1,56%

594.862,00
36.403,00

19,45%
1,19%

-332.448,00
-11.447,00

-10,82%
-0,37%
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Zona A4 – Llera fluvial

0,00%

395.479,00

12,93%

395.479,00

12,93%

El PGOU vigent qualifica com a sistema d’espais lliures una superfície de 975.160 m2 en la que inclouia
els espais que conformen la llera fluvial. La present Modificació puntual proposa qualificar una superfície
total de 1.026.744m2, produint-se per tant un increment de 51.584 m2.
La localització del sistema d’espais lliures es manté bàsicament, amb ajustos en els seus límits, i el formen
l’espai propiament anomenat Parc del Ter, situat a la riba sud del riu, la llera fluvial i els dos parcs de la
Sèquia Monar.
La funcionalitat del Parc del Ter atenia i aten a la necessitat de protecció i preservació dels hàbitats més
important al llarg del Ter. El present document identifica i localitza aquest hàbitats i amplia el sistema amb
la les basses que perduren del Ter petit, preservant els seus espais propis i delimitant zones perifèriques
de prortecció.
4.4

Programa d’actuació i estudi econòmic

Programa d’actuació i estudi econòmic del PGOU vigent
El programa d’actuació del PGOU vigent preveu el seu desenvolupament en dos etapes quadriennals des
de la seva entrada en vigència, 30 de maig de 2002.
Respecte a l’àmbit d’aquesta modificació puntual, el programa preveia les següents actuacions:
a. 1a etapa (30.05.2002-30.05.2006) :
-

Inicial el procés d’adquisició de finques en l’àmbit del Parc del Ter

-

Redacció del Pla especial de les Hortes i Deveses de Salt

-

Adquisició de les finques al costat de la Ronda Monar (Parcs de la Sèquia Monar)

-

Redacció del Pla Especial Parcs de la Sèquia Monar.

b. 2a etapa (30.05.2006-30.05.2010)
-

Continuar el procés d’adquisició de finques en l’àmbit del Parc del Ter

-

Aplicar les determinacions del Pla Especial de les Hortes i les Deveses de Salt.

c. Actuacions que superen les dues etapes quatriennals
-

Continuar el procés de gestió i adquisició de finques en l’àmbit del Parc del Ter

Aquestes actuacions es valoren en l’estudi econòmic del PGOU amb els següents criteris:
“Pel que fa a l'actuació en el Parc del Ter, malgrat no respongui estrictament a una Àrea d’Ordenació
de Sistemes, s'ha efectuat una previsió d'adquisició d'un 33% de la totalitat de l'àmbit qualificat, en
atenció a que una part important del mateix ja és públic (fruit de l'atermenament del domini públic
hidràulic) i considerant que, en determinades àrees del parc, pot ser compatible la seva qualificació
amb la titularitat privada del mateix.
El finançament de l'import resultant s'atribueix a l'Ajuntament i, als efectes de la seva temporalització,
es preveuen tres fases, les dues primeres seran coincident amb les dues etapes del programa,
mentre que quedaria fora de programació la darrera d'aquestes parts.
MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

32

L'actuació del Parc de la Sèquia Monar, en les dues àrees definides en el Pla General, no efectua
cap previsió econòmica pel que fa a la seva adquisició, atès que una part del sòl ja és de titularitat
municipal, mentre que la resta forma part de les cessions de les AMU 1 i 2; pel contrari, es preveuen
els costos per a l’adequació de l’espai. . També en aquest cas és l'Ajuntament que assumirà el
finançament, preveient-se que l'actuació es portarà a terme durant la primera etapa.”
El cost estimat de les actuacions era en el moment d’aprovar el Pla:
ORDENACIÓ DEL PARC DEL TER
SUPERFÍCIE DE L'ACTUACIÓ
CESSIONS
Espais lliures
Equipaments
Vials interiors
TOTAL ESPAIS PÚBLICS
TERRENYS D'APROFITAMENT PRIVAT
TOTAL ESPAIS PRIVATS
ESTUDI DE COSTOS
DADES DE REFERÈNCIA
Valor mig sòl
Estimació de sòl a adquirir
Cost d'adequació de l'espai lliure
ADQUISICIÓ DE SÒL
En concepte de sòl
IMPORT TOTAL ADQUISICIÓ DE SÒL
COSTOS D'URBANITZACIÓ
Parc del Ter
IMPORT TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ
RESUM COSTOS DELS PRIVATS
RESUM COSTOS DELS SECTOR PÚBLIC

927.311

m2

927.311
0
0
927.311

m2
m2
m2
100%

0

3,30
33%
1,00

0%

€ / m2
del total
€ / m2

1.009.841,68
1.009.841,68

€
€

927.311,00
927.311,00

€
€

0,00
1.937.152,68

€
€

47.850

m2

47.850
0
0
47.850

m2
m2
m2
100%

PARCS DE LA SÈQUIA MONAR
SUPERFÍCIE DE L'ACTUACIÓ
CESSIONS
Espais lliures
Equipaments
Vials interiors
TOTAL ESPAIS PÚBLICS
TERRENYS D'APROFITAMENT PRIVAT
TOTAL ESPAIS PRIVATS
ESTUDI DE COSTOS
DADES DE REFERÈNCIA
Estimació de sòl a adquirir
Cost d'adequació de l'espai lliure
ADQUISICIÓ DE SÒL
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0
12,02

0%

cessió
€ / m2
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En concepte de sòl
IMPORT TOTAL ADQUISICIÓ DE SÒL
COSTOS D'URBANITZACIÓ
Parcs de la Sèquia Monar
IMPORT TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ

0,00
0,00

€
€

575.157,00
575.157,00

€
€

RESUM COSTOS DELS PRIVATS
RESUM COSTOS DELS SECTOR PÚBLIC

0,00
575.157,00

€
€

La distribució econòmica segons la periocitat prevista en el PGOU era:
IMPORTS
TOTALS
ORDENACIÓ DEL PARC DEL TER
1.937.152,68
1a etapa 645.717,56
2a etapa 645.717,56
PARCS DE LA SÈQUIA MONAR
575.157,00
1a etapa 575.157,00

DISTRIBUCIÓ
COSTOS S. PÚBLIC
COSTOS
AJUNT
ALTRES
PRIVATS
0,00 1.937.152,68
0,00
0,00 645.717,56
0,00
0,00 645.717,56
0,00
0,00 575.157,00
0,00
0,00 575.157,00
0,00

El Pla general preveia l’adquisició d’una tercera part dels terrenys qualificats com a sistema d’espais
lliures per constituir el Parc del Ter (aproximadament 309.100 m2), però no estimava el cost
d’expropiar les industries i granjes que considerava fora d’ordenació per ser incompatibles amb els
objectius del Pla, i que l’Ajuntament havia de gestionar la seva clausura i el possible trasllat de
l’activitat fora de l’àmbit.
Per una altra banda, respecte als Parcs de la Sèquia Monar preveia l’adquisició del sòl destinat a
espai lliure per cessió obligatòria i gratuïta d’altres sectors en sòl urbà. Aquesta situació correspon al
Parc de la Sèquia Monar I, que està vinculat al sector de millora urbana de la Ronda Monar (AOS-2),
però no és la situació urbanística del Parc de la Sèquia Monar II on,si bé, la part que correspon a
l’actual Plaça de Pibernat ja era de titularitat municipal i estava urbanitzada, la resta del parc, on
s’ubiquen les edificacions del Mas Barrina, és de titularitat privada.
Programa d’actuació i estudi econòmic de la MP-PGOU
Fins avui, s’ha complert part de les actuacions programades:
-

Redacció i aprovació del Pla especial del Parc de la Sèquia Monar I (any 2006)

-

Adquisició per cessió obligatòria i gratuïta del Parc de la Sèquia Monar I, i posterior
urbanització a cárrec de l’Ajuntament.

-

Redacció i aprovació del Pla especial del Parc del Ter (any 2009)

-

Adquisició de finques: una petita finca en la zona dels Vivers Vells i dues amb activitats i
edificacions en situació de fora d’ordenació (antigues instal·lacions de les granges Vidal i
Salvà-Xumatra).

Amb la Modificació puntual les actuacions que restarien pendents serien:
-

adquisició de la finques en l’àmbit del Parc del Ter

Aquesta actuació en el programa d’actuació del vigent PGOU ja es contempla a realitzar amb
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posterioritat a l’acabament de les dues etapes quadriennals (30.05.2002 – 30.05.2010).
Respecte a les activitats considerades fora d’ordenació per incompatibilitat amb els objectius del Pla,
la Modificació del planejament general remet al Pla especial del Parc de Ter, Hortes i Deveses
determinar quins usos i edificacions han de ser inclosos en aquest règim de fora d’ordenació i per
tant, incloure’ls en l’agenda i avaluació econòmica del planejament derivat.
Respecte al Parc de la Sèquia Monar II, la Modificació puntual del pla desafecta els terrenys que no
són de propietat municipal, que correspon a les edificacions i terrenys adjacents al Mas Barrina.
L’estudi econòmic del PGOU es modifica per les propostes d’aquesta Modificació per quan:
- Els Parcs de la Sèquia Monar que es proposan ja són de titularitat pública i estan
urbanitzats.
- Es quantifica la superfície del Parc del Ter que s’ha d’adquirir, segons les dades
cadastrals que es disposant, éssent segons amidaments sobre cartografia uns
227.220 m2.
ORDENACIÓ DEL PARC DEL TER
SUPERFÍCIE DE L'ACTUACIÓ
CESSIONS
Parc del Ter (A.1)
Parcs de la Sèquia Monar (A.2)
Llera fluvial (A.4)
Equipaments
Vials interiors
TOTAL ESPAIS PÚBLICS

1.088.047

m2

557.381
36.403
400.368
3.421
90.474
1.088.047

m2
m2
m2
m2
m2
100%

14.000*
22,72
1,00

€ / ha
ha
€ / m2

227.220
318.108
318.108

m2
€
€

557.381
557.381

€
€

ESTUDI DE COSTOS
DADES DE REFERÈNCIA
Valor mig sòl
Estimació de sòl a adquirir
Cost d'adequació de l'espai lliure
ADQUISICIÓ DE SÒL
Superfície de sòl a adquirir
En concepte de sòl
IMPORT TOTAL ADQUISICIÓ DE SÒL
COSTOS D'URBANITZACIÓ
Parc del Ter
IMPORT TOTAL COSTOS D'URBANITZACIÓ

RESUM COSTOS DELS PRIVATS
0,00
€
RESUM COSTOS DELS SECTOR PÚBLIC
875.489
€
* S’ha estimat el valor mig en la província dels conreus de pollancres amb rendibilitat potencial
superior a la mitjana, si bé hi ha també terrenys ocupats per matolls i erms. El preu mig s’ha
obtingut dls “Valors bàsics dels immobles rústics, cultius, aprofitaments, construccions agràries i
índex correctors” per l’any 2015 de la província de Girona, fixats per l’Agència Tributària de
Catalunya.
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4.5

Pautes de procediment

La present Modificació puntual del PGOU de Salt es tramita d’acord amb el que determina la següent
legislació d’aplicació:
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (LUC)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU).
 Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
L’organisme competent per la l’aprovació de la modificació de planejament general és:
 L’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Salt (art. 85.1 TRLUC).
 L’aprovació definitiva correspon al conseller/a de Territori i Sostenibilitat (art. 98.2 TRLUC)
Les pautes de procediment bàsiques per a l’aprovació del present document es subjectaran als
articles 85, 86bis i 98 de la LUC i 107 del RLU.
La modificació que es presenta tràmit està subjecte a avaluació ambiental d’acord amb allò que
disposen els articles 5, 7 i l’annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, per tant, també s’hauràn de tenir en compte els tràmits previstos al citat text legal l’article
115 RLU i la Disposició transitòria divuitena LUC.
En relació als tràmits esments fins a la data s’han realitzat els següents:
 Tramesa de l’Avanç de la Modificació del PGOU de l’Ajuntament de Salt (21.05.2015) al
departament competent en matèria d’urbanisme i medi ambient per a la emissió de l’informe
ambiental estratègic.
 Emissió l’informe ambiental estratègic (RE 8672 de 14.06.2015) que resolt que la Modificació
puntual de PGOU no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària.
 Redacció del projecte de Modificació puntual del PGOU de Salt
 Informe tècnic sobre la documentació aportada.
 Informe jurídic sobre les competències, quòrums, la tramitació del document, el termini
d’informació pública els informes que cal sol·licitar, i les especifitats de la tramitació en el
supòsit d’iniciativa privada . En aquest cas cal la citació de tots els afectats durant el tràmit d’
informació pública i la notificació individualitzada de l’aprovació provisional i definitiva.
 Acord d’aprovació inicial de la modificació del PGOU i l’obertura del tràmit d’informació
pública.
 Informació pública mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, tauler d’edictes de la
Corporació i en un dels diaris de major difusió. L’edicte s’ha de trametre abans de 10 dies de
produït l’acord . La informació pública és d’un mes a partir de la publicació de l’acord i
publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública (art. 8.5.c TRLUC).
 Documentació sotmesa a informació pública. D’acord amb l’art. 8.5.a del TRLUC,
conjuntament amb el Pla, s’haurà d’exposar al públic un document comprensiu que contingui
un resum de l’abast de llurs determinacions i els àmbits subjectes a suspensió de llicències i
tramitació de procediments (115.c RLU).
MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

36




















Sol·licitud d’informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
simultàniament a la informació pública que disposen d’un mes per a emetre’l, llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).
Simultàniament a la informació pública caldrà realitzar les consultes als organismes que
estableixi l’informe ambiental estratègic.
Simultàniament a la Informació pública s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals confini amb la modificació del Pla en tràmit (art. 85.7 TRLUC).
Certificat de Secretaria sobre el resultat de la informació pública.
Informe tècnic i jurídic sobre les al·legacions, els informes dels organismes afectats per llurs
competències, els ajuntaments que hi limitin; recomanant si cal introduir modificacions. Si
aquestes són substancials caldrà un nou termini d’informació pública (112.1 RLU)
Acord d’aprovació provisional del Ple de la modificació del pla, estimant, desestimant o
estimant parcialment les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública.
Comunicació de l’aprovació provisional a les persones propietàries i a les persones que hagin
formulat al·legacions indicant el sentit de la seva resolució.
Ofici a la Comissió Territorial d’Urbanisme, abans de 10 dies de pres l’acord, sol·licitant
informe i trametent còpies de l’expedient i projecte en suport paper; i memòria, Normes
urbanístiques i plànols d’ordenació en suport informàtic, seguint els criteris de de l’Ordre
PTO/343/2005 pel que fa les normes.
Comunicació de la Comissió Territorial d’Urbanisme, informant de la recepció de l’expedient i
dels terminis per a la seva resolució.
Proposta de la Comissió tècnica.
Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’aprovació definitiva, suspensió o
denegació, que haurà d’acordar abans de quatre mesos des de la recepció de l’expedient. Si,
un cop transcorregut aquest termini, no s’ha adoptat cap resolució expressa, s’entén que la
modificació ha estat aprovada per silenci administratiu
Text refós. EL LUC preveu la possibilitat que es produeixi un acord que requereixi la
presentació d’un text refós, que haurà ha ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament i verificat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme.
Publicació al DOGC.
4.6

Acord de la CTUG de 26 de juliol de 2017

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del dia 26 de juliol de 2017 va adoptar, entre altres, el
següent acord:
-1 Aprovar definitivament la Modificació 02/2016 del PGOU en relació al Parc del Ter, Hortes i
Deveses, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions de l’informe
desfavorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 27 de març de 2017.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona fa referència a l’informe del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació del dia 27 de març de 2017, en el qual es relacionen les següents
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prescripcions a incorporar:
1. Que la planificació afecta a una zona de regadiu, en conseqüència, les obres de millora del regadiu
podrien ser declarades d’interès general i estar incloses en el Pla Nacional de Regadius. Això
implica que s’ha de tenir en compte que qualsevol construcció, obra o actuació resta condicionada
a que s’hauran de respectar les servituds de pas, tant de camins com de tota classe
d’infraestructures de regadiu (aqüeductes, sèquies i canals). I que les canalitzacions tenen un dret
de pas mínim de 3 m al llarg del seu recorregut pel seu manteniment i unes servituds que s’han de
definir tant per la xarxa actual com per les possibles millores posteriors.
2. Art. 578 - Segregacions i divisions. S’hauria d’afegir que l’autorització de segregacions de finques
rústiques per sota la unitat mínima de conreu es competència del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb allò que disposa el Decret 169/1983 i el Títol II de la
Llei 19/1995 (BOE 159 de 5 de juliol 95), per unitats de conreu de secà i regadiu i amb el Decret
35/1990 que fixa les unitats mínimes forestals, amb la finalitat d’inscriure les finques segregades al
Registre de la Propietat.
Això, sense perjudici de fiscalització prèvia municipal i/o que l’Ajuntament declari innecessària la
llicència de parcel·lació, si s’escau, d’acord amb l’article 184.2 del TRLUC.
3. Art. 583. Usos incompatibles amb caràcter general. Dintre dels usos incompatible figura el
“pecuari”. El terme pecuari fa referència a l’activitat ramadera.
Aquest article es contradiu amb l’article 18.2 de la normativa del PE de les Hortes i Deveses de
Salt aprovat inicialment en data 21/12/2016 ja que d’acord amb aquest pla està permesa l’activitat
de ramaderia extensiva i les explotacions d’autoconsum o de petita capacitat amb condicions, però
no es declara incompatible.
4. Art. 586 (clau 7.1) i 590 (clau 7.2). Xarxa de regadiu. S’ha de considerar la possibilitat de poder
executar obres de millora de la xarxa per tal de millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua tant a nivell de
la xarxa de distribució comunitària com a nivell de parcel·la particular. Els elements que formin part
de la xarxa en els nous projectes s’han de dissenyar amb criteris d’eficiència en la distribució de
l’aigua. En tot cas, les millores s’han de fer emparades pels projectes corresponents.
En aquest sentit, s’ha de permetre la instal·lació de canonades per tal d’aconseguir un reg per
superfície a baixa pressió o bé una xarxa a pressió que permeti el reg localitzat, en especial en
aquelles zones on es desenvolupa una activitat agrícola més professional.
5. Els criteris comentats en punt anterior també haurien de ser d’aplicació pels terrenys qualificats
amb la clau 7.3.
Les prescripcions anteriors s’han incorporat a la Modificació puntual de PGOU en tràmit, de la següent forma:
1. Respecte al punt 1, s’incorpora als articles 586 (clau 7.1), 590 (clau 7.2) i 594 bis (clau 7.3) apartat
4, la següent prescripció:
“Qualsevol construcció, obra o actuació resta condicionada a que s’hauran de respectar les
servituds de pas, tant de camins com de tota classe d’infraestructures de regadiu (aqüeductes,
sèquies i canals). Les canalitzacions tenen un dret de pas mínim de 3 metres al llarg del seu
recorregut pel seu manteniment i unes servituds que s’han de definir tant per a la xarxa actual com
per a les possibles millores posteriors.”

2. Respecte al punt 2, s’incorpora a l’article 578 apartat 4, l’obligació d’obtenir autorització del DARPA
per a segregar finques rústiques per sota la unitat mínima de conreu.
3. Respecte al punt 3, s’elimina de l’article 583l’ús pecuari com a incompatible amb caràcter general.
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4. Respecte als punts 4 i 5, s’incorpora als articles 586 (clau 7.1), 590 (clau 7.2) i 594 bis (clau 7.3)
que regulen la xarxa de regadiu les següents prescripcions:
1. Queda prohibida qualsevol modificació de la xarxa de regadiu existent, si bé s’admet la
possiblitat d’executar obres de millora de la xarxa per tal de millorar l’eficiència en l’ús de
l’aigua tant a nivell de la xarxa de distribució comunitària com a nivell de parcel·la particular.
La instal·lació de canonades per tal de millorar l'eficiència del reg tant de baixa pressió o bé
una xarxa de pressió es necessitarà l’acord de la Comunitat de Regants de la Séquia Monar i
autorització de l’Ajuntament

2. En el cas que, per raons d’interès general degudament justificades, calgués introduir canvis
en la configuració actual del sistema de regatge, serà imprescindible, perquè d’autoritzi
aquest canvi, que es justifiqui i es garanteixi una cobertura d’espai regable igual o superior al
que hi ha actualment.

3. Els recs hauran d’ésser del tipus tradicional (de terra compacta), i queda prohibit qualsevol
tipus de recobriment o estructura que no s’ajusti a aquest criteri. Excepcionalem es podran
entubar, justificant la necessitat i amb l’autorització de l’Ajuntament; en aquests casos es
realitzarà amb sistemes i materials que permetin el creixement de vegetació.
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III.

NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSTA

TÍTOL V.

REGULACIÓ DELS SISTEMES

Capítol Segon.- Sistemes d’espais lliures ( clau A )
Secció Segona.- Parc del Ter ( Clau A.1 )
Art. 303 -

Definició i funcions ( NB )

1.

Sota aquesta denominació s’inclou una franja de territori que ressegueix la riba dreta del Ter, a partir del
límit Nord del municipi, i que incorpora, a més dels terrenys delimitats per la Confederació d’Aigües en
l’atermenament corresponent, l’àmbit anomenat “ Ter petit “ i altres espais complementaris.

2.

La delimitació d’aquest espai i la seva incorporació al sistema d’espais lliures respon a la voluntat de
protegir aquesta àrea, atenent al seu valor mediambiental i considerant la seva fragilitat, tot plantejant-hi
actuacions positives per millorar la seva qualitat paisatgística i ecològica.

3.

Aquest espai té també
protecció dels sòls.

Art. 304 -

una funció de connectivitat entre espais naturals, d’equilibri paisatgístic i de

Titularitat ( NB )

El sòl qualificat com a Parc del Ter serà de titularitat pública.
Art. 305 -

Règim general ( NB )

Els terrenys integrats en el sistema de Parc del Ter no podran ésser dedicats a usos, aprofitaments o
utilitzacions que impliquin transformació de llur destí indicat en el Pla
Art. 306 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals del sistema
Usos globals

Def.

Condicions generals

Usos rurals

art. 225

Usos admissibles en
principi

NB

Usos periurbans I

art. 227

Usos admissibles en
principi

NB

art. 231
2.

Condicions dels usos generals del sistema
Usos generals
Ús comunitari

Def.

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

4. Condicions dels usos genèrics i específics del sistema

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS (Definicions article 233 del PGOU)
SERVEI
Oficina
NC

Servei de
restauració
NC

Servei
recreatiu
NC

Servei
educatiu
CP (1)

Servei
sanitari
NC

Servei
assistencial
NC

Servei
esportiu
CP (2)

SERVEI
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Servei
cultural
CP (3)

Servei
associatiu
NC

Servei
administratiu
NC

Servei
religiós
NC

Servei
urbà
NC

TALLER

Estació de
servei
NC

NC

Taller artesanal

Taller

Taller de
manteniment

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

LOGÍSTIC
A
Logística i
transport

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

MAGATZEM
Magatzem
NC

CONSERV.
DIVERSITAT
Ecològic
conservació
PR

INDÚSTRIA

Aparcament

APROFITAMENT INTENSIU DELS RECURSOS
Agroindústria
NC

Pecuari

Silvícola

Extractiu

CP (4)

NC

NC

PRODUCTIU AMBIENTAL
Agrícola
Forestal
tradicional
NC
CO

PAISATGE
Lleure

Paisatgístic

CP (5)

PR (6)

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO = Ús compatible

art. 221

art. 221

NB

NC = Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP = Ús complementari

art. 221

art. 221

NB

Condicions particulars
(1)

Restringit a les activitats educatives d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural
amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(2)

Restringit a les activitats esportives d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural
amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(3)

Restringit a les activitats culturals d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural
amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(4)

Restringit exclusivament al pasturatge. El Pla especial urbanístic SNU-1 regularà
detalladament aquest ús.

NC
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(5)

Restringit exclusivament a les activitats de lleure estrictament vinculades a l'ús dominant
comunitari i als usos genèrics d'espai lliure que es puguin considerar usos rurals i usos
periurbans de nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos
globals en el PGOU i Pla especial urbanístic SNU-1

NC

(6)

Restringit al paisatge amb característiques rurals

NC
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Secció Tercera.- Parc de la Sèquia Monar ( clau A.2 )
Art. 308 -

Definició i funcions ( NB )

1.

Comprèn el conjunt d’espais públics situats al llarg de la Sèquia Monar, amb una clara funció estratègica
d’espai de transició entre la ciutat edificada i l’espai natural o rural i de relació amb els diferents
equipaments situats en aquesta àrea.

2.

Per tal de garantir aquestes funcions, el Pla General proposa al llarg de la Sèquia Monar dos àmbits:
a) L’àmbit que inclou els terrenys que queden entre la Ronda Monar ( en projecte ) i la sèquia i entre el
Camí de les Fonts i el Camí de les Guixeres, exceptuant la part ocupada per edificacions.
b) L’àmbit que inclou terrenys que ja tenien la consideració d’espai lliure, a la Plaça Pibernat, a l’altra
banda de la Sèquia i al sector de Can Patrac, ampliant-los fins envoltar l’àrea esportiva de les Guixeres,
així com la instal·lació industrial de la Coma Cros; també formen part d’aquest àmbit els terrenys de les
hortes de la Sèquia Monar. La seva localització en un sector d’alta densitat d’ocupació permetrà donar
servei adequat a les necessitats d’espai lliure que es presenten.

3.

El Pla General defineix aquests espais com un Parc Periurbà conjunt amb la voluntat de potenciar, alhora
el paper de la sèquia com element d’interès cultural i com a configurador d’un determinat paisatge.

Art. 309 -

Titularitat ( NB )

El sòl qualificat com a Parc de la Sèquia Monar serà de titularitat pública.
Art. 310 -

Règim general ( NB )

En l’obtenció, finançament, ús i conservació del Parc, s’observaran els preceptes generals establerts en
aquestes Normes o, si s’escau, els fixats mitjançant el corresponent Pla Especial.
Art. 311 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals del sistema
Usos globals

Def.

Condicions generals

Usos rurals

art. 225

Usos admissibles en
principi

NB

Usos periurbans I

art. 227

Usos admissibles en
principi

NB

art. 231
2.

Condicions dels usos generals del sistema
Usos generals
Ús comunitari

3.

Def.

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics del sistema
USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS (Definicions article 233 del PGOU)
SERVEI
Oficina
NC

Servei de
restauració
NC

Servei
recreatiu
NC

Servei
educatiu
CP (1)

Servei
sanitari
NC

Servei
assistencial
NC

Servei
esportiu
CP (2)

Servei
urbà
NC

Estació de
servei
NC

Aparcament

SERVEI
Servei
cultural
CP (3)

Servei
associatiu
NC

Servei
administratiu
NC

Servei
religiós
NC
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ESPAI LLIURE
Lleure

Paisatgístic

CP (4)

PR (5)

Ecològic
conservació
CO

Agrícola
tradicional
CO

Usos específics

Forestal
CO
Def. PGOU

PR =

Ús principal

art. 221

NB

CO =

Ús compatible

art. 221

NB

NC =

Ús no compatible

art. 221

NB

CP =

Ús complementari

art. 221

NB

Condicions particulars
(1)

Restringit a les activitats educatives d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi
rural amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(2)

Restringit a les activitats esportives d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi
rural amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(3)

Restringit a les activitats culturals d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural
amb les obres i instal·lacions mínimes imprescindibles per a l’ús que es vol destinar, i
justificant la compatibilitat amb l’entorn on es situen i amb la preservació dels usos del
Parc.

NC

(4)

Restringit exclusivament a les activitats de lleure estrictament vinculades a l'ús dominant
comunitari i als usos genèrics d'espai lliure que es puguin considerar usos rurals i usos
periurbans de nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos
globals en el PGOU i els Pla especial urbanístic que ordeni aquests parcs.

NC

(5)

Restringit al paisatge rural com a ús principal i al paisatge com a ús compatible

NC
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Secció Cinquena.- Llera fluvial ( clau A.4 )
Art. 318 -

Definició i funcions ( NB )

1.

La llera fluvial comprèn l’espai de domini públic hidràulic i els seus entorns immediats.

2.

Als efectes del que estableix la legislació sectorial d’aigües, s’entén per conca hidrogràfica el territori en
que les aigües flueixen al mar a través d’una xarxa de lleres secundàries que convergeixen en una llera
principal únic.
La conca hidrogràfica, a efectes de la gestió de l’aigua, es considerarà com una unitat indivisible.

3.

El sistema hidrològic constitueixen el nexe estructurador del paisatge, amb comunitats i hàbitats d’interès
ecològic que s’han de protegir i restaurar donat que actuen com a corredors ecològics per a moltes
espècies.

4.

Dintre d’aquesta qualificació es defineixen tres subzones:
a. Subzona sistema hidràulic del Ter (clau A.4a). Correspon al sistema urbanístic hidràulic definit a
l’article 6.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, que coincideix amb la zona fluvial, que és la part
de la zona inundable que inclou la llera del Ter i les seves riberes i que l’instrument de planificació
hidrològica ( PEF de la conca del Ter ) delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de
10 anys.
b. Subzona Basses del Ter (clau A.4b) que correspon a les basses provinents del Ter i el Ter petit
incloent en aquesta qualificació la massa d’aigua i una zona de protecció al seu voltant de 10
metres per a les basses petites i de 25 metres per a les basses de superfície superior a 200 metres
quadrats, amb la finalitat de preservar el bosc de ribera i la vegetació acuàtica que van associats.
c. Subzona Sèquia Monar (clau A.4c) infraestructura de regadiu de caràcter supramunicipal que
travessa al municipi i que abasteix tota la xarxa de regadiu de les hortes i deveses de Salt, a més
de ser l’eix estructurador d’antigues industries téxtisl i de diverses centrals elèctriques, que encara
es conserven.

Art. 319 -

Titularitat ( NB )

1.

Els sòls qualificats com a Llera Fluvial són de titularitat pública.

2.

L’atorgament de concessions, autoritzacions i, en general, la tutela del domini públic hidràulic que
transcorre pel municipi de Salt serà exercida per l’Agencia Catalana de l’Aigua, sens perjudici de la
necessitat d’obtenir la preceptiva llicència municipal.

Art. 320 -

Règim general ( NB )

1.

El sistema de Llera Fluvial ordenat en aquest Pla General com a sistema d’espais lliures, estarà subjecte
a alló que s’estableix a la legislació urbanística respecte a les zones verdes.

2.

Atès el paper fonamental de les lleres fluvials en el sistema d’espais lliures, el tractament específic que
hauran de rebre, inclosos els treballs de neteja i manteniment s’hauran de desenvolupar a través dels
mecanismes de programació que l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua acordin per fer compatible
la funció medi ambiental que el Pla li adjudica amb la seva pertinença al sistema hidràulic territorial.

3.

El planejament que desenvolupi els diferents sectors del municipi haurà d’establir les mesures que siguin
necessàries per tal de garantir l’accessibilitat i el bon manteniment d’aquests espais, en tant que es tracta
d’elements fonamentals dins del sistema de corredors biològics del Pla.

Art. 321 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals del sistema
Usos globals
Usos rurals

Def.
art. 225

Condicions generals
Usos admissibles en
principi
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Usos periurbans I

art. 227
art. 231

Usos periurbans II

art. 227
art. 231

Usos urbans

2.

art. 226

Usos admissibles en
principi

NB

Usos admissibles en
principi

NB

Usos admissibles en
principi

NB

Condicions dels usos generals del sistema
Usos generals

Def.

Ús comunitari
3.

art. 222

Condicions generals
Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics del sistema
USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS
ESPAI LLIURE
Lleure

Paisatgístic

Ecològic
conservació

Agrícola
tradicional

Forestal

NC

CO(1)

PR

NC

CP(2)

Usos específics

Def.

Definicions
Art. 233

NB

Cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO = Ús compatible

art. 221

art. 221

NB

NC = Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP = Ús complementari

art. 221

art. 221

NB

Condicions particulars
(1)

Paisatge de caràcter rural

NC

(2)

La massa arbòria de ribera complementarà l'ús de NC
conservació de l'ecosistema fluvial.

4.

També serà d’aplicació les limitacions dels usos inclosos a l’article 9bis del Reglament de Domini Públic
Hidràulic i els que estableixin els criteris aprovats per el Consell d’Administració de l’ACA per a la
zonificació de l’espai fluvial.

5.

El Pla especial de les Hortes i Deveses de Salt o l’Ordenança corresponent, regularan específicament la
gestió i control de la Sèquia Monar.
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Capítol Tercer.- Sistemes de comunicacions ( clau B )
Secció Segona.- Sistema viari
Art. 344 -

Règim general ( NB )

1.

En l’obtenció, la projecció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació de la xarxa
viaria s’observarà allò que disposen aquestes normes i la legislació sectorial vigent, segons que es tracti
d'autopistes i altres vies estatals, provincials, autonòmiques o municipals (Llei 8 / 1972, de 10 de maig,
de construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió, Llei 37/2015, de 29 de
setembre, de carreteres de l’Estat i el seu Reglament; Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres de Catalunya i Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament general de carreteres de Catalunya; Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel
qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya - Infraestructures terrestres: xarxa
viària, ferroviària i logística i la resta de legislació especial sobre la matèria ).

2.

Està prohibida la publicitat visible des de la zona de domini públic de les vies de la xarxa viària territorial;
així mateix, per a realitzar qualsevol tipus d’obres i instal·lacions en les zones de domini públic, servitud i
afecció d’aquestes vies caldrà l’autorització prèvia de l’administració corresponent.

3.

Qualsevol actuació relativa a noves connexions, modificacions, o canvi dels usos existents que afecti a
carreteres estatals o a les seves vies de servei, han de ser prèviament autoritzades per la Direcció
General de Carreteres, amb la presentació del corresponent projecte que inclogui l’estudi de trànsit i
capacitat on s’analitzi la incidència del planejament urbanístic en el nivell de servei de la carretera
afectada, segons allò que disposa l’article 36.9 de la Llei 37/2015 i l’article 104 del Reglament general de
carreteres. La tramitació administrativa haurà de seguir el procediment recollit a l’Ordre FOM/2873/2007,
de 24 de setembre, sobre procediments complementaris per autoritzar nous enllaços o modificar els
existents en les carreteres de l’Estat.

Art. 348 -

Viaductes i Túnels ( NB )

Les zones afectades per un eix viari que es correspongui a un traçat en viaducte o túnel, tindran un tractament
diferenciat respecte a la qualificació i domini del sòl que caldrà definir en cada cas, d’acord amb les
prescripcions de la legislació sectorial vigent
Art. 349 -

Publicitat ( NC )

1.

La col·locació de cartells o altres mitjans de propaganda visibles des de la via pública estarà sotmesa a
les prescripcions establertes en la legislació vigent i a prèvia llicència municipal.

2.

En qualsevol cas, dins la xarxa bàsica territorial i la xarxa de camins rurals, queda prohibit realitzar
publicitat en qualsevol lloc visible des de la mateixa via pública, d’acord amb la legislació sectorial vigent
( art. 37 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres de l’Estat i art. 42 Decret Legislatiu 2/2009,
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres de Catalunya).

Secció Quarta.- Protecció del sistema de comunicacions
Art. 356 -

Definició ( NB )

1.

El present Pla General preveu zones de domini públic i de servitud i d’afectació a la xarxa viaria o
ferroviària segons el que determina la legislació específica vigent en cada tipus d’infraestructura de
comunicació.

2.

Els diferents instruments legals relatius a les carreteres i ferrocarrils establiran les zones de domini
públic, de servitud i d’afecció que suposaran limitacions d’us en relació a les zones colindants a
aquestes xarxes de comunicació.

3.

Les zones de protecció de les carreteres estatals es regulen pels articles 28 a 33 de la Llei 37/2015, de
29 de setembre de Carreteres. Qualsevol actuació dintre de l’àmbit d’aquestes zones de protecció resten
regulades per la Llei 37/2015 i el seu Reglament. Dintre de la zona de limitació de l’edificació de les
carreteres estatals, les construccions existents així com les noves construccions s’ajustaran a les
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determinacions de l’article 33 de la referida Llei, així com les possibles modificacions de la classificació i
qualificació del sòl.
Art. 357 -

Règim general ( NB )

1.

Els sòls immediats als sistemes de comunicació i aquells que tenen la qualificació expressa de
“Protecció del sistema de comunicacions” en el present Pla General constitueixen reserves de sòl per la
protecció, implantació o servituds imposades per la legislació sectorial vigent sobre el sistema respectiu.
També constitueixen reserves de sòl per a la posterior definició d’elements singulars de l’estructura
bàsica del sistema de comunicacions (connexions,...) L’ús d’aquests espais és el propi dels espais lliures
no edificables i del sistema bàsic de comunicacions.

2.

No obstant, es podrà admetre en aquest sòl mitjançant la redacció d’un Pla Especial i sens perjudici de
les servituds i limitacions derivades de la seva condició de sistema, aquells usos i activitats d’utilitat
pública o interès social que, pel seu caràcter, puguin emplaçar-se al costat del sistema respectiu.

3.

El Pla Especial haurà de fixar les condicions que garanteixin la compatibilitat i subordinació de les
instal·lacions autoritzades, amb les necessitats i limitacions derivades del sistema de comunicacions.

4.

Les dotacions d’infraestructures de serveis, com abastament d’aigua, sanejament, energia elèctrica, etc.,
previstes en nous instruments de planejament s’ubicaran fora del domini públic viari.
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TÍTOL VIII.

REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Capítol Primer.- Disposicions generals del sòl no urbanitzable
Art. 575 -

Regulació ( NB )

1.

El sòl no urbanitzable delimitat per aquest Pla es regularà per les determinacions que s’estableixen en
aquest capítol, així com per les específiques i concretes definides per a cada zona i per a cada sistema,
recollides en aquestes Normes, i en el seu cas, per les determinacions que estableixin els Plans
Especials que el desenvolupin.

2.

Aquest Pla estableix les determinacions generals que regulen el sòl no urbanitzable sense perjudici de
l’aplicació de la legislació sectorial vigent corresponent per raó de la matèria que es tracti i aquelles
determinacions que disposin les altres Administracions competents en cada matèria.

3.

En els terrenys inclosos dintre de la Xarxa Natura 2000 serà d’aplicació la normativa de protecció
concretada en les Directrius de gestió de Natura 2000, aprovades per Acord GOV/112/2006, de 5 de
setembre. Caldrà que es disposi d’un informe preceptiu favorable de l’administració sectorial competent
de l’espai en les actuacions que es vulguin desenvolupar dins l’espai protegit.

Art. 578 -

Segregacions i divisions ( NB )

1.

Aquest Pla estableix com a fonamental la protecció de l'actual estructura de la propietat del sòl en funció
del seu caràcter i de la seva adaptació a l’ús i cultiu de les finques. Conseqüentment no es podrà
efectuar cap divisió o segregació del sòl no urbanitzable en contra de les determinacions d’aquest Pla
General.

2.

Les superfícies mínimes de les finques es regularà pel Decret 169 / 1983 sobre Unitats Mínimes de
Conreu, o aquell que la substitueixi. De forma que les superfícies mínimes de conreu en el sòl no
urbanitzable de Salt són:

3.

4.

-

en àrees forestals o de bosc:

25 Ha

-

en conreus de secà:

4,50 Ha

-

en conreus de regadiu:

1,25 Ha

Queden prohibides les divisions i/o segregacions de terrenys en sòl no urbanitzable en qualsevol dels
següents casos:
a)

Quan de la segregació o divisió en resultin finques amb superfícies inferiors a les establertes en
el punt anterior

b)

Quan la finca no tingui accés directe a les carreteres, vies rurals, camins, pistes forestals o
d’altres vials de domini públic

Podran autoritzar-se segregacions inferiors a les superfícies fixades en el punt 2 quan:
-

aquestes s’agrupin a finques colindants i la superfície resultant de l’agrupació, així com la
superfície restant de la finca matriu de la qual s’hagi realitzat la segregació, resultin iguals o
superiors a la que en cada cas sigui d’aplicació. En aquests casos haurà d’acreditar-se la inscripció
de l’agrupació en el Registre de la Propietat, i la superfície resultant de la finca matriu respecte a la
qual s’ha realitzat la segregació.

-

quan la segregació tot i que no assoleixi la superfície mínima exigida, esté vinculada a una actuació
autoritzada prevista als articles 18.2 i 18.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

-

Que sigui autoritzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb
allò que disposa el Decret 169/1983 i el titol II de la Llei 19/1995 (BOE 159 de 5.07.1995), per
unitats de secà i regadiu i amb el Decret 35/1990 que fixa les unitats mínimes forestals, amb la
finalitat d’inscriure les finques segregades al Registre de la Propietat.
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5.

Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable estaran sotmesos a les
disposicions establertes pels articles 25 a 29 del Decret 64/2014, o normativa que el subsititueixi. Es
considerarà infracció urbanística greu, el fraccionament del sòl que vulneri les determinacions d’aquest
Pla General.

Art. 579 -

Edificacions i elements construïts existents. ( NB )

1.

Aquest Pla General enumera en el Tom II de la Normativa del Pla General, les edificacions i elements
construïts existents en el sòl rural que cal conservar, bé per estar integrats en el Patrimoni HistòricArtístic, bé pel seu interès arquitectònic tradicional o paisatgístic, o bé per complir un paper dotacional
suficientment important i adequat.

2.

Les edificacions legalment implantades que s’ajustin a les determinacions normatives del sòl no
urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se si es compleixen els requisits del present PGOU a què
estiguin subjectes.

3.

En els habitatges legalment existents es permet una ampliació fins el 30 % del seu volum actualment
edificat, sempre i quan es destini a usos relacionats amb el turisme rural, o en els altres casos fins a un
màxim del 10 % del sostre construït sempre i quan no pugui donar lloc a la construcció d’un nou
habitatge.

Art. 580 -

Xarxa viaria rural ( NB )

1.

Aquest Pla General conserva en la seva integritat l’actual xarxa de camins rurals i els que estan
explícitament reconeguts en el plànol d’ordenació de la Sèrie 4 ( E: 1 / 7.5000 ) que formen part del
sistema viari.

2.

L’amplada màxima dels camins rurals serà en general de 4 mts. i no podrà superar un pendent de 10 %,
excepte en el cas de situacions singulars degudament justificades.

3.

Els camins rurals hauran de tenir la base en bon estat i ser convenientment senyalitzats.

4.

No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals, itineraris i recorreguts paisatgístics, o
qualsevol altre tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest Pla General, en els Plans Especials
que en sòl no urbanitzable poden desenvolupar-lo, en els Plans de Gestió Forestal o Programes de
l’Administració d’Agricultura, amb l’informe previ corresponent del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

5.

El desenvolupament de la xarxa viaria rural esmentada als apartats anteriors haurà de respectar el sentit
general del traçat origen-destí, directius del traçat i amplada
S’admeten petits ajusts del traçat amb la finalitat d’adequar-se millor a la topografia, de respectar
elements de valor singular ( patrimoni vegetal, cultural, etc ) de millorar l’impacte en el paisatge i de
millorar cruïlles o nusos.
Els projectes de sol·licitud de llicència incorporaran l’explicació, argumentació i justificació del traçat
definitiu, de les seves característiques i de la idoneïtat del seu desenvolupament en relació al caràcter de
les zones on està situat, així com, els usos als que van destinats.

6.

Els usos de la Via Verda estan regulats pel “Reglament regulador de l’ús de les vies verdes de Girona”
publicat al BOP de Girona 181 de 21 de setembre de 2009. En aquesta via es prohibeix expressament
la circulació amb vehicles a motor, excepte les excepcions recollides als “usos permesos” de l’esmentat
Reglament i les que siguin objecte d’autorització, així com es prohibeix també transitar per la via verda
amb cavalls, carruatges i/o animals de tir

Art. 583 1

Usos incompatibles amb caràcter general ( NB )

Independentment d’allò previst per a cada zona de sòl no urbanitzable, les determinacions del Catàleg de
Masies i Cases Rurals i dels planejaments derivats que desenvolupin àmbits del sòl no urbanitzable, es
declaren incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots aquells usos que impliquin
transformació en la destinació o les característiques d’aquest sòl o lesionin el valor específic que en cada
zona es defineixi.
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2

Seran incompatibles en sòl no urbanitzable, excepte les excepcions que admetin el Catàleg de Masies i
Cases Rurals i/o els planejaments derivats que desenvolupin àmbits del sòl no urbanitzable, els usos
següents:
Usos globals : Urbans
Usos específics:
Unihabitatge aïllat
Unihabitatge adossat
Unihabitatge aparellat
Unihabitatge en filera
Plurihabitatge agrupat
Residencial especial
Hoteler
Comerç mitjà
Comerç gran
Oficina
Servei recreatiu
Servei assistencial
Servei associatiu
Servei administratiu
Servei religiós
Servei urbà
Estació de Servei
Aparcament
Taller
Taller de manteniment de vehicles
Industria urbana
Industria agrupada
Industria separada
Logística i transport
Extractiu

3.

L’ús industrial i de granges industrials en el sòl no urbanitzable de Salt, es declara específicament
incompatible amb els objectius del planejament. Correspondrà al Pla Especial de les Hortes i Deveses de
Salt, definir els mecanismes de gestió per al trasllat o clausura d’aquestes activitats i de control per tal d'evitar
l'agressió al medi, i valorar si les edificacions i instal·lacions existents poden romandre total o parcialment
en el territori destinant-se a usos admesos en la zona, o si han de ser considerades en fora d’ordenació i
conseqüentment enderrocar.
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Capítol Segon.- Zona de les Deveses ( clau 7.1 )
Art. 585 -

Definició i delimitació ( NB )

1.

Comprèn la franja que, en segona línia, discorre paral·lela al riu.

2.

Es defineix pels seus conreus intensius, d’espècies arbòries, principalment pollancres i plàtans, que la
converteixen en una zona d’elevada qualitat paisatgística.

3.

Dintre d’aquesta qualificació es defineixen dues subzones:
a.

Subzona Zona de les Deveses forestal (clau 7.1a), correspon als terrenys on l’ús forestal ha
estat històric,

b.

Subzona Zona de les Deveses forestal temporal (clau 7.1b) que correspon als terrenys
considerats forestals temporals, atès que són finques que han tingut un ús agrícola recent, a
escala temporal forestal, i actualment estan o han estat plantades amb espècies de
creixement ràpid.

Art. 586 -

Xarxa de regadius ( NB )

1.

Queda prohibida qualsevol modificació de la xarxa de regadiu existent, si bé s’admet la possiblitat
d’executar obres de millora de la xarxa per tal de millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua tant a nivell de la
xarxa de distribució comunitària com a nivell de parcel·la particular. La instal·lació de canonades per tal de
millorar l'eficiència del reg tant de baixa pressió o bé una xarxa de pressió es necessitarà l’acord de la
Comunitat de Regants de la Séquia Monar i autorització de l’Ajuntament

2.

En el cas que, per raons d’interès general degudament justificades, calgués introduir canvis en la
configuració actual del sistema de regatge, serà imprescindible, perquè d’autoritzi aquest canvi, que es
justifiqui i es garanteixi una cobertura d’espai regable igual o superior al que hi ha actualment.

3.

Els recs hauran d’ésser del tipus tradicional (de terra compacta), i queda prohibit qualsevol tipus de
recobriment o estructura que no s’ajusti a aquest criteri. Excepcionalem es podran entubar, justificant la
necessitat i amb l’autorització de l’Ajuntament; en aquests casos es realitzarà amb sistemes i materials
que permetin el creixement de vegetació.

4.

Qualsevol construcció, obra o actuació resta condicionada a que s’hauran de respectar les servituds de
pas, tant de camins com de tota classe d’infraestructures de regadiu (aqüeductes, sèquies i canals). Les
canalitzacions tenen un dret de pas mínim de 3 metres al llarg del seu recorregut pel seu manteniment i
unes servituds que s’han de definir tant per a la xarxa actual com per a les possibles millores posteriors.

Art. 587 -

Condicions d’edificació ( NB )

En aquest tipus de sòl no es permetrà cap tipus d’edificació.
Art. 588 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals de la zona
Usos globals

Def.

Condicions generals

Usos rurals

art. 225

Usos admissibles en
principi

NB

Usos periurbans I

art. 227

Usos admissibles en
principi

NB

art. 230

3. Condicions dels usos generals de la zona
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Usos generals

Def.

Ús rural

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

4. Condicions dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE
Unihabitatge
aïllat
NC

Unihabitatge
adossat

Unihabitatge
aparellat

Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Habitatge rural

NC

NC

NC

NC

NC

NC

RESIDÈNCIA
Residència

Residència

Turisme

especial

mòbil

rural

NC

NC

NC

COMERÇ
Hoteler

Comerç

Comerç

Comerç

petit

mitja

gran

NC

NC

NC

Servei

Servei

Servei

sanitari

assistencial

esportiu

NC

NC

CP (2)

Servei

Servei

Aparcament

religiós

urbà

Estació de
servei

NC

NC

NC

NC

NC

SERVEI
Oficina

NC

Servei de
restauració

Servei
recreatiu

Servei
educatiu

NC

NC

CP (1)

SERVEI
Servei
cultural
CP (3)

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC

NC

TALLER

INDÚSTRIA

LOGÍSTICA

Taller
artesanal

Taller

Taller de
manteniment

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

MAGATZEM

APROFITAMENT INTENSIU DELS RECURSOS

PRODUCTIU - AMBIENTAL

Magatzem

Agro-indústria

Pecuari

Silvícola

Extractiu

Agrícola
tradicional

Forestal

NC

NC

CP (4)

CO

NC

NC

PR (5)
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CONSERV.

PAISATGE

Definicions

DIVERSITAT
Ecològic

Paisatgístic

Lleure

PR

CO (6)

Art. 233

NB

conservació
PR

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO = Ús compatible

art. 221

art. 221

NB

NC = Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP = Ús complementari

art. 221

art. 221

NB

Condicions particulars
(1)

Restringit exclusivament a les activitats educatives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant NC
i als usos genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics que es
puguin considerar usos periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus
d'usos globals en el present PGOU. No es permeten noves edificacions ni instal·lacions.

(2)

Restringit exclusivament a les activitats esportives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant NC
i als usos genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics que es
puguin considerar usos periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus
d'usos globals en el present PGOU. No es permeten noves edificacions ni instal·lacions.

(3)

Restringit exclusivament a les activitats culturals d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant i NC
als usos genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics que es
puguin considerar usos periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus
d'usos globals en el present PGOU. No es permeten noves edificacions ni instal·lacions permanents.

(4)

Restringit exclusivament al pasturatge.

(5)

Només s'admetrà per aquesta zona l'ús genèric productiu-ambiental i com a específic principal l'ús NC
forestal. S’inclou en aquest ús els terrenys considerats com a forestal temporal que,segons l’article 2.3 de
la llei forestal de Catalunya 6/1988, de 30 de març, són terrenys agrícoles que circumstancialment són
objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid, amb una duració mínima d’un torn de
l’espècie.

NC

Aquest ús tindrà les següents limitacions:
a)

Tant la plantada com la tala d'arbres estan subjectes a llicència municipal o al règim de comunicació
en els terrenys consideats com a forestals, segons estableixi les ordenances municipals, excepte
aquelles que s’executin sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del
domini públic o de l’administració competent en matèria de medi ambient.
La sol·licitud de tala haurà d'anar acompanyada per un projecte de replantació de la zona a talar,
amb garantia expressa de la replantació.

b)

Les espècies recomanades per plantar són els plàtans i pollancres. En el cas de sol·licitar plantar
alguna altra espècie caldrà justificar la seva compatibilitat amb l'entorn, a efectes biològics i
paisatgístics.

c)

Queda especialment prohibit plantar eucaliptus i pi insigne, així com aquelles espècies exòtiques

MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

55

invasores incloses en el Catàleg Espanyol d’Espècies Invasores del Magram.
d)

En els límits de les plantacions i sobretot quan confronti amb hortes, s'acomplirà rigorosament el que
disposa el Dret Català per aquest supòsit

Els aprofitaments dels productes forestals seran obtinguts dins els límits que permeten els interessos de la
seva conservació i millora, d'acord amb el que es preveu en la legislació sectorial vigent.
No serà permesa, en àrees forestals l'obertura de vies que no siguin les exclusivament necessàries per
l'aprofitament dels productes forestals, o que no pertanyin a la xarxa viaria bàsica prevista en el Pla
General.
(6)

Restringit exclusivament a les activitats de lleure estrictament vinculades a l'ús dominant rural i als usos NC
genèrics productius-ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics.

.
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Capítol Tercer.- Zona de les Hortes ( clau 7.2 )
Art. 589 -

Definició i finalitats ( NB )

1.

Comprèn aquelles terres al·luvials del riu, destinades a la producció agrícola intensiva que, per la seva
qualitat edafològica i pel seu elevat rendiment, cal mantenir per l’ús agrícola i preservar del procés
urbanitzador.

2.

Aquesta zona comprèn els sectors:
- Els Comuns
- Les Tribanes
- Les Hortes
- Les Guixeres

Art. 590 -

Xarxa de regadius ( NB )

5.

Queda prohibida qualsevol modificació de la xarxa de regadiu existent, si bé s’admet la possiblitat
d’executar obres de millora de la xarxa per tal de millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua tant a nivell de la
xarxa de distribució comunitària com a nivell de parcel·la particular. La instal·lació de canonades per tal de
millorar l'eficiència del reg tant de baixa pressió o bé una xarxa de pressió es necessitarà l’acord de la
Comunitat de Regants de la Séquia Monar i autorització de l’Ajuntament

6.

En el cas que, per raons d’interès general degudament justificades, calgués introduir canvis en la
configuració actual del sistema de regatge, serà imprescindible, perquè d’autoritzi aquest canvi, que es
justifiqui i es garanteixi una cobertura d’espai regable igual o superior al que hi ha actualment.

7.

Els recs hauran d’ésser del tipus tradicional (de terra compacta), i queda prohibit qualsevol tipus de
recobriment o estructura que no s’ajusti a aquest criteri. Excepcionalem es podran entubar, justificant la
necessitat i amb l’autorització de l’Ajuntament; en aquests casos es realitzarà amb sistemes i materials
que permetin el creixement de vegetació.

8.

Qualsevol construcció, obra o actuació resta condicionada a que s’hauran de respectar les servituds de
pas, tant de camins com de tota classe d’infraestructures de regadiu (aqüeductes, sèquies i canals). Les
canalitzacions tenen un dret de pas mínim de 3 metres al llarg del seu recorregut pel seu manteniment i
unes servituds que s’han de definir tant per a la xarxa actual com per a les possibles millores posteriors.

Art. 591 1.

Condicions de l’edificació ( NB )

En aquest tipus de sòl no es permet cap tipus d’edificació, excepte d’un petit cos edificat de servei a
l’activitat que es permet desenvolupar. Aquest cos edificat s’ajustarà a les característiques definides per la
corresponent Ordenança específica que es redacti, o en el seu cas, el que determini el Pla Especial.

2.

Els tancaments de les hortes es regularà també per la corresponent Ordenança Ordenança específica
que es redacti, o en el seu cas, el que determini el Pla Especial.

Art. 592 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals de la zona
Usos globals

Def.

Condicions generals

Usos rurals

art. 226

Usos admissibles en
principi

NB

Usos periurbans I

art. 227

Usos admissibles en

NB
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art. 230
Usos periurbans II

art. 227
art. 230

2.

Usos admissibles en
principi

NB

Condicions dels usos generals de la zona
Usos generals

Def.

Ús rural

3.

principi

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics de la zona
USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE
Unihabitatge
aïllat
NC

Unihabitatge
adossat

Unihabitatge
aparellat

Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Habitatge rural

NC

NC

NC

NC

NC

CO (1)

RESIDÈNCIA
Residència

Residència

Turisme

especial

mòbil

rural

CO (2)

NC

CO (1)

COMERÇ
Hoteler

Comerç

Comerç

Comerç

petit

mitja

gran

CO (3)

NC

NC

Servei

Servei

Servei

sanitari

assistencial

esportiu

NC

NC

CP (5)

Servei

Servei

Aparcament

religiós

urbà

Estació de
servei

NC

NC

NC

NC

NC

SERVEI
Oficina

NC

Servei de
restauració

Servei
recreatiu

Servei
educatiu

CO (1)

NC

CO (4)

SERVEI
Servei
cultural
CO (6)

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC

NC

TALLER

INDÚSTRIA

LOGÍSTICA

Taller
artesanal

Taller

Taller de
manteniment

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

CP (7)

NC

NC

NC

NC

NC

NC
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MAGATZEM

APROFITAMENT INTENSIU DELS RECURSOS

PRODUCTIU - AMBIENTAL

Magatzem

Agro-indústria

Pecuari

Silvícola

Extractiu

Agrícola
tradicional

Forestal

CP (8)

NC

CP (9)

NC

NC

PR

NC

CONSERV.

PAISATGE

Definicions

DIVERSITAT
Ecològic

Paisatgístic

Lleure

PR

CO (10)

Art. 233

NB

conservació
CO

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO = Ús compatible

art. 221

art. 221

NB

NC = Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP = Ús complementari

art. 221

art. 221

NB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Condicions particulars
Restringit exclusivament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals del municipi de
NC
Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Atès que l’activitat de restauració pot representar l’afluència d’un nombre de vehicles considerable,
l’Ajuntament podrà exigir mesures complementàries per a una millor ordenació dels accessos i les zones
d’aparcament. En casos extrems o la manca d’accessos adequats podran ser motiu de denegació del
permís per a dur a terme aquestes activitats.
Restringit exclusivament a l’activitat de cases de colònies en les edificacions incloses en el Catàleg de
NC
masies i cases rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Atès que aquestes activitats poden representar l’afluència d’un nombre de vehicles considerable,
l’Ajuntament podrà exigir mesures complementàries per a una millor ordenació dels accessos i les zones
d’aparcament. En casos extrems o la manca d’accessos adequats podran ser motiu de denegació del
permís per a dur a terme aquestes activitats.
Restringit exclusivament a les petites activitats comercials estrictament vinculades a l'ús dominant i als NC
usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del nivell II,
amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Restringit exclusivament a les activitats educatives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant NC
i als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del
nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Si és necessari per desenvolupar la activitat disposar de construccions o edificacions, no es permetrà
construir de noves, i s’hauran de realitzar en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Restringit exclusivament a les activitats esportives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant
i als usos genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics que es NC
puguin considerar usos periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus
d'usos globals en el present PGOU.
Restringit exclusivament a piscines associades a les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals del municipi de Salt.
Restringit exclusivament a les activitats culturals d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant i NC
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als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del
nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Si és necessari per desenvolupar la activitat disposar de construccions o edificacions, no es permetrà
construir de noves, i s’hauran de realitzar en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
(7)

(8)

(9)

Restringit exclusivament a les activitats de taller artesanal estrictament vinculades a l'ús dominant i als NC
usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del nivell II,
amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Restringit exclusivament a les activitats de magatzem estrictament vinculades a l'ús dominant i als usos NC
genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del nivell II, amb
les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Queden prohibides les instal·lacions d'estabulació de bestiar i les granjes, excepte les explotacions
NC
d’autoconsum o de petita capacitat vinculades a les masies i cases rurals incloses en el Catàleg.
Es permet les explotacions equines destinades a la pràctica eqüestre que es regularan pel Pla Especial de
les Hortes i Deveses de Salt.

(10)

Restringit exclusivament a les activitats de lleure estrictament vinculades a l'ús dominant rural i als usos NC
genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics.
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Capítol Quart.-

Zona agrícola d’especial interès ( clau 7.3 )

Art. 593 -

Definició ( NB )

Es qualifiquen com zona agrícola d'especial interès els sòls no urbanitzables ocupats per edificacions antigues i
amb els seus voltants destinats a jardins, parcs, arbrat i altres tipus especials de vegetació que cal conservar
pel valor de les seves edificacions o dels espais naturals annexos.
Art. 594 -

Condicions de l’edificació ( NB )

1.

S'autoritzen les obres de consolidació, conservació i millora de les edificacions existents i es restringeixen
les de nova planta per tal de protegir l'edificació objecte de protecció o els espais arbrats contigus. Quan
cap d'aquestes finalitats estigui en perill, s'acceptaran les obres d'ampliació d'acord amb les limitacions
generals establertes a l'article 579.3 d'aquestes NNUU.

2.

Es conservarà l'ordenació actual de l'arbrat, dels jardins i de les àrees de vegetació. S'admetran les
operacions de creació, millora i conservació d'aquests espais i dels mantells de vegetació i arbrat.

3.

A més d'allò disposat amb caràcter general a la regulació de llicències, tota sol.licitud d'obres, tala
d'arbres, d'establiment o modificació de la jardineria, i altres de similars, haurà d'anar acompanyada d'una
memòria on es detallin les mesures que, encaminades a la creació, millora o conservació d'aquest sòl i del
seu mantell de vegetació o d'arbrat, cal realitzar dintre de la parcel.la on hom pretén dur a terme
l'operació.

Art. 594 bis 9.

Xarxa de regadius ( NB )

Queda prohibida qualsevol modificació de la xarxa de regadiu existent, si bé s’admet la possiblitat
d’executar obres de millora de la xarxa per tal de millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua tant a nivell de la
xarxa de distribució comunitària com a nivell de parcel·la particular. La instal·lació de canonades per tal de
millorar l'eficiència del reg tant de baixa pressió o bé una xarxa de pressió es necessitarà l’acord de la
Comunitat de Regants de la Séquia Monar i autorització de l’Ajuntament

10. En el cas que, per raons d’interès general degudament justificades, calgués introduir canvis en la
configuració actual del sistema de regatge, serà imprescindible, perquè d’autoritzi aquest canvi, que es
justifiqui i es garanteixi una cobertura d’espai regable igual o superior al que hi ha actualment.
11. Els recs hauran d’ésser del tipus tradicional (de terra compacta), i queda prohibit qualsevol tipus de
recobriment o estructura que no s’ajusti a aquest criteri. Excepcionalem es podran entubar, justificant la
necessitat i amb l’autorització de l’Ajuntament; en aquests casos es realitzarà amb sistemes i materials
que permetin el creixement de vegetació.
12. Qualsevol construcció, obra o actuació resta condicionada a que s’hauran de respectar les servituds de
pas, tant de camins com de tota classe d’infraestructures de regadiu (aqüeductes, sèquies i canals). Les
canalitzacions tenen un dret de pas mínim de 3 metres al llarg del seu recorregut pel seu manteniment i
unes servituds que s’han de definir tant per a la xarxa actual com per a les possibles millores posteriors.
Art. 595 1.

Condicions d’ús ( NB )

Condicions dels usos globals de la zona
Usos globals

Def.

Condicions generals

Usos rurals

art. 225

Usos admissibles en
principi

NB

Usos periurbans I

art. 227

Usos admissibles en
principi

NB

Usos admissibles en
principi

NB

art. 230
Usos periurbans II

art. 227
art. 230
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2.

Condicions dels usos generals de la zona
Usos generals

Def.

Ús rural
3.

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics de la zona
USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE
Unihabitatge
aïllat
NC

Unihabitatge
adossat

Unihabitatge
aparellat

Unihabitatge
arrenglerat

Plurihabitatge
aïllat

Plurihabitatge
agrupat

Habitatge rural

NC

NC

NC

NC

NC

CO (1)

RESIDÈNCIA
Residència

Residència

Turisme

especial

mòbil

rural

CO (2)

NC

CO (1)

COMERÇ
Hoteler

Comerç

Comerç

Comerç

petit

mitja

gran

CO (3)

NC

NC

Servei

Servei

Servei

sanitari

assistencial

esportiu

NC

NC

CP (5)

Servei

Servei

Aparcament

religiós

urbà

Estació de
servei

NC

NC

NC

NC

NC

SERVEI
Oficina

NC

Servei de
restauració

Servei
recreatiu

Servei
educatiu

CO (1)

NC

CO (4)

SERVEI
Servei
cultural
CO (6)

Servei
associatiu

Servei
administratiu

NC

NC

TALLER

INDÚSTRIA

LOGÍSTICA

Taller
artesanal

Taller

Taller de
manteniment

Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

Logística i
transport

CP (7)

NC

NC

NC

NC

NC

NC

MAGATZEM

APROFITAMENT INTENSIU DELS RECURSOS

PRODUCTIU - AMBIENTAL

Magatzem

Agro-indústria

Pecuari

Silvícola

Extractiu

Agrícola
tradicional

Forestal

CP (8)

CP (9 )

CO (10)

CO (11)

NC

PR

CO (12)
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CONSERV.

PAISATGE

Definicions

DIVERSITAT
Ecològic

Paisatgístic

Lleure

PR

CO (13)

Art. 233

NB

conservació
CO

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR = Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO = Ús compatible

art. 221

art. 221

NB

NC = Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP = Ús complementari

art. 221

art. 221

NB

(1)

(2)

Condicions particulars
Restringit exclusivament en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals del municipi
NC
de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Atès que l’activitat de restauració pot representar l’afluència d’un nombre de vehicles considerable,
l’Ajuntament podrà exigir mesures complementàries per a una millor ordenació dels accessos i les zones
d’aparcament. En casos extrems o la manca d’accessos adequats podran ser motiu de denegació del
permís per a dur a terme aquestes activitats.
Restringit exclusivament a l’activitat de cases de colònies en les edificacions incloses en el Catàleg de
NC
masies i cases rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Atès que aquestes activitats poden representar l’afluència d’un nombre de vehicles considerable,
l’Ajuntament podrà exigir mesures complementàries per a una millor ordenació dels accessos i les zones
d’aparcament. En casos extrems o la manca d’accessos adequats podran ser motiu de denegació del
permís per a dur a terme aquestes activitats.

(3)

(4)

(5)

Restringit exclusivament a les activitats comercials estrictament vinculades amb l'ús dominant rural i als NC
usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del nivell
II, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Restringit exclusivament a les activitats educatives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús NC
dominant i als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos
periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el
present PGO.
Si és necessari per desenvolupar la activitat disposar de construccions o edificacions, no es permetrà
construir de noves, i s’hauran de realitzar en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
Restringit exclusivament a les activitats esportives d’interès públic estrictament vinculades a l'ús
NC
dominant i als usos genèrics productius - ambientals, conservació de la diversitat biològica i paisatgístics
que es puguin considerar usos periurbans del nivell I, amb les condicions i regulació establerta per
aquest tipus d'usos globals en el present PGOU.
Restringit exclusivament a piscines associades a les edificacions incloses en el Catàleg de masies i
cases rurals del municipi de Salt.

(6)

Restringit exclusivament a les activitats culturals d’interès públic estrictament vinculades a l'ús dominant i NC
als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del
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nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Si és necessari per desenvolupar la activitat disposar de construccions o edificacions, no es permetrà
construir de noves, i s’hauran de realitzar en les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases
rurals del municipi de Salt i llurs possibles ampliacions, on aquest ús sigui permès.
(7)

(8)

(9)

(10)

Restringit exclusivament a les activitats de taller artesanal estrictament compatibles amb l'ús dominant NC
rural i als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans
del nivell II, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Restringit exclusivament a les activitats de magatzem estrictament compatibles amb l'ús dominant rural i NC
als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del
nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Restringit exclusivament a les activitats agro-industrials estrictament vinculades amb l'ús dominant rural i NC
als usos genèrics productius - ambientals i paisatgístics que es puguin considerar usos periurbans del
nivell I, amb les condicions i regulació establerta per aquest tipus d'usos globals en el present PGO.
Queden prohibides les instal·lacions d'estabulació de bestiar i les granjes, excepte les explotacions NC
d’autoconsum o de petita capacitat vinculades a les masies i cases rurals incloses en el Catàleg.
Es permet les explotacions equines destinades a la pràctica eqüestre que es regularan pel Pla Especial
de les Hortes i Deveses de Salt.

(11)
(12)

Restringit a l’explotació de les plantacions forestals temporals permeses

NC

Només s'admetrà per aquesta zona l'ús genèric productiu-ambiental i com a específic principal l'ús NC
forestal.
S’inclou en aquest ús el forestal temporal que,segons l’article 2.3 de la llei forestal de Catalunya 6/1988,
de 30 de març, són terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb
espècies de creixement ràpid, amb una duració mínima d’un torn de l’espècie.
L’ús forestal temporal tindrà les següents limitacions:
a) Tant la plantada com la tala d'arbres estan subjectes a llicència municipal o al règim de comunicació,
segons estableixi les ordenances municipals, excepte aquelles que s’executin sota la intervenció d’una
administració competent en matèria de protecció del domini públic o de l’administració competent en
matèria de medi ambient.
b)
La sol·licitud de tala haurà d'anar acompanyada per un projecte de replantació de la zona a talar,
amb garantia expressa de la replantació.
c)
Les espècies recomanades per plantar són els plàtans i pollancres. En el cas de sol·licitar plantar
alguna altra espècie caldrà justificar la seva compatibilitat amb l'entorn, a efectes biològics i paisatgístics.
d)
Queda especialment prohibit plantar eucaliptus i pi insigne, així com aquelles espècies exòtiques
invasores incloses en el Catàleg Espanyol d’Espècies Invasores del Magrama.
e)
En els límits de les plantacions i sobretot quan confronti amb conreus agrícoles, s'acomplirà
rigorosament el que disposa el Dret Català per aquest supòsit
Els aprofitaments dels productes forestals temporals seran obtinguts dins els límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora, d'acord amb el que es preveu en la legislació sectorial vigent.

(13)

No serà permesa, en àrees forestals l'obertura de vies que no siguin les exclusivament necessàries per
l'aprofitament dels productes forestals, o que no pertanyin a la xarxa viaria bàsica prevista en el Pla
General.
Restringit exclusivament a les activitats de lleure estrictament vinculades a l'ús dominant rural i als usos NC
genèrics productius, ambientals i paisatgístics.

MP-PGOU ÀMBIT DEL PEU HORTES I DEVESES DE SALT
Text refós aprovació definitiva

64

NORMATIVA REGULADORA DEL PEU- SNU I HORTES I DEVESES (FITXES TOM II de la NU)

DENOMINACIÓ: Sector de sòl no urbanitzable de les Hortes i les Deveses de Salt
ÀMBIT:
Riu Ter, límit municipal, sòl urbà, Parc de la Sèquia Monar
LOCALITZACIÓ:
Plànol Sèrie - 4
E / 1:7500

Full: 4

CLASSIFICACIÓ: Sòl no urbanitzable
PLANEJAMENT QUE EL DELIMITA: Pla General d'Ordenació

I.

RELACIÓ DE ZONES

-

Sistema d'espais lliures : Sistema bàsic

-

Parc del Ter

( clau A.1 )

-

Zona de les Deveses

( clau 7.1 )

-

Zona de les Hortes

( clau 7.2 )

-

Zona finca agrícola d'especial protecció

( clau 7.3 )

II.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

- Superfície total de l'àmbit ( m2 de sòl )

III.

------ m2

OBJECTIUS

A.

GENÈRICS:
Redactar un Pla Especial que comprengui la totalitat de l'espai fluvial de Salt, limitat per la riba
dreta del Ter, a partir del límit nord del municipi, a l'est i oest pel límit municipal, i al sud, en
part pel mateix límit municipal, en part pel sòl urbà i també pel Parc de la Sèquia Monar.
En aquest espai s'hi inclou el Parc del Ter, del sistema bàsic d'espais lliures, que incorpora,
entre d'altres, els terrenys del domini públic hidràulic, delimitats per la Confederació d'Aigües
en l'termenament corresponent, l'àmbit corresponent al " Ter petit " i altres espais
complementaris.

B.

ESPECÍFICS
El Pla General planteja en aquest àmbit els següents objectius:
1.

Recuperar el conjunt de l'àmbit fluvial de Salt (que comprèn la totalitat del sòl no
urbanitzable del municipi, que s'estén des del riu Ter fins i l'entorn de la sèquia Monar, i
que forma la zona general de valor ecològic-paisatgístic amb criteris d'integració
territorial, procurant mecanismes de planificació conjunta.
En aquest àmbit s'hi defineixen uns espais més directament associats a la dinàmica del
Ter, d'una banda la pròpia llera fluvial i de l'altra el Parc del Ter que forma part del
sistema bàsic d'espais lliures. També formen part d'aquest mateix sistema part dels
espais que configuren el Parc de la Sèquia Monar.
La resta de l'àmbit fluvial està ocupat pel les Deveses de Salt, espai d'elevada qualitat
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paisatgística caracteritzat pel conreu intensiu, d'espècies arbòries, principalment
pollancres i plàtans; per les Hortes, terres al·luvials del riu, destinades a la producció
agrícola intensiva i per la finca agrícola singular situada al sud de la sèquia Monar i a
l'oest de l'autopista, caracteritzada per l'existència d'edificacions, arbrat, jardins i parcs
d'elevat interès

IV.

2.

Establir una planificació detallada dels usos i de la gestió de l'espai basada en criteris de
sostenibilitat i de protecció paisatgística, ambiental i social; reajustar la delimitació de les
diferents zones i definir una normativa específica per a cadascuna d'elles.

3.

Minimitzar la degradació d'aquest espai i recuperar els ecosistemes que li són propis,
eliminant aquelles activitats i usos incompatibles amb aquests criteris i regular la funció
d'aquests espais, fent-la compatible amb el grau de protecció desitjat.

4.

Mantenir i potenciar l'agricultura periurbana (en especial la de les hortes) com a factor
d'equilibri territorial.

5.

Possibilitar, en les edificacions preexistents en aquest àmbit, la implantació d'usos i
activitats turístiques o d'altres vinculades al medi natural que siguin compatibles amb els
objectius anteriors

DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL

Objectius específics a l'àmbit del Parc del Ter:
1.

La delimitació d'aquest espai i la seva incorporació al sistema d'espais lliures respón a la
voluntat de protegir clarament aquesta àrea, atenent al seu valor mediambiental i
considerant la seva fragilitat, tot plantejant-hi actuacions positives per millorar la seva
qualitat paisatgística i ecològica.

2. Per tal de portar a terme aquests objectius, entre d'altres mesures, el Pla Especial definirà i
diferenciarà clarament els espais que responguin a les característiques que figuren als
punts següents:
a)

Espais d'interès ecològic paisatgístic i científic on els únics usos permesos siguin el
científic i el pedagògic ( illes fluvials; sector est del Parc, des del Pla del Socs al terme
de Girona; sector oest del Parc, des de l'autopista al Bagant del Domènec; espais i
zones humides ).
En aquests espais els objectius del Pla Especial seran:
- Impulsar les accions de recerca, estudi i divulgació científica i pedagògica
- Afavorir la recuperació del bosc de ribera
- Recuperar el cabal ecològic del Ter
- Protegir i conservar les zones humides i els aiguamolls ( Bassa dels Carros, Bassa
dels Ànecs, etc. )

b)

Espais amb usos lúdics, recreatius i esportius ( sector central del Pla del Socs a
l'autopista )
En aquests espais, els objectius del Pla Especial seran:
- Potenciar les activitats i usos de lleure i esport que siguin compatibles amb les
condicions de protecció de l'espai.
- Definir les condicions i característiques dels accessos i les àrees d'estacionament.
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D'una manera específica el Pla Especial determinarà les mesures de protecció i d'actuació sobre els
aspectes que es relacionen seguidament:
1.

LA XARXA DE REGADIU:
El Pla Especial definirà la xarxa bàsica de regadiu (aquella que estructura el rec i que el
distribueix) que tindrà un grau específic de protecció atesa la seva consideració dins les
"Àrees naturals d'interès històric i paisatgístic"; així mateix s'estudiaran els mecanismes
de gestió i control d'aquesta xarxa.
Resta prohibida qualsevol modificació de la xarxa existent a menys que, per raons
d'interès general degudament justificades, calgués introduir canvis en la configuració
actual del sistema de rec; en aquest cas el Pla Especial haurà de justificar-ho i garantir
una cobertura d'espai regable igual o superior al que hi ha actualment.
Els recs han de ser de tipus tradicional (de terra compactada) i queda prohibit qualsevol
tipus de recobriment o d'estructura que no s'ajusti a aquest criteri o al que s’estableixi en
el Pla Especial.

2.

LA XARXA DE CAMINS:
El Pla Especial detallarà la xarxa bàsica de camins formada per aquells que permeten
estructurar i connectar les diferents zones de l'àmbit així com connectar-lo amb la resta
del municipi.
La xarxa bàsica es correspondrà amb la definida en el plànol normatiu de la Sèrie 4
(escala 1:7.500); el carril bici forma part d'aquesta xarxa bàsica i es conforma com un eix
estructurador de l'espai fluvial.
El Pla Especial determinarà les característiques d'aquests camins, així com les
condicions d'accés dels vehicles motoritzats així com l'establiment d'àrees
d'estacionament.
També de detallarà la xarxa secundària formada pel conjunt de camins, d'ús prioritari per
a vianants i bicicletes, que, partint de la xarxa bàsica, permetin l'accés a les diferents
finques de les hortes i les deveses.

3.

ELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I DE TANCAMENT:
En aquest àmbit no es permet cap tipus d'edificació; de manera especial, i únicament a la
zona de les Hortes, el Pla Especial podrà preveure la construcció d'un petit cos edificat de
servei a l'activitat que es permet desenvolupar, les característiques del qual s'establiran
en el propi Pla i/o l’Ordenança corresponent, així com les instal.lacions. També es
permetrà les instal·lacions mínimes imprescindibles vinculades a les activitats i
equipaments d’interès públic que siguin permesos, justificant la compatibilitat amb l’entorn
on es situen i amb la preservació dels usos del Parc, ajustant-se a les determinacions del
TRLUC i el Reglament que la desenvolupa.
El Pla Especial regularà també l'establiment d'assentaments agrícoles semifixes
(hivernacles, túnels) que, en tot cas, s'ajustaran a les necessitats reals de les
explotacions i a les condicions paisatgístiques que es determinin.
Pel que fa al tancament de les finques, el Pla especial i/o l’Ordenança corresponent,
regularan aquests tancaments que, preferentment, seran per mitjà de formacions lineals
de vegetació viva de les espècies següents: canyes, vimeteres, xiprers i arbusts
espinosos.

4.

ACTIVITATS INCOMPATIBLES:
Es consideraran incompatibles aquells usos i activitats que estiguin en contradicció amb
els objectius fixats per aquests espais.
El Pla Especial identificarà les situacions esmentades al paràgraf anterior i definirà els
mecanismes per a facilitar la seva clausura o trasllat.
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Fins aconseguir el trasllat de les esmentades activitats, el Pla Especial proposarà els
mecanismes de control per tal d'evitar l'agressió al medi.

5

VARIS :

La normativa urbanística del Pla Especial haurà d’incloure les següents determinacions:
a)

En matèria de soroll
- Per a les noves construccions properes a carreteres de l’Estat, existents
o previstes, serà necessari amb caràcter previ a l’atorgament de
llicències d’edificació que es portin a terme els estudis corresponents
de determinació dels nivells sonors previstos així com l’obligació
d’establir limitacions a l’edificabilitat o de disposar dels mitjans de
protecció acústica imprescindibles en cas de sobrepassar els límits
establerts per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Soroll (BOE de
18 de novembre de 2003)i el RD 1367/2007, de 9 d’octubre (BOE de
23 d’octubre de 2007) i, si s’escau, en la normativa autonòmica o local.
L’estudi de soroll ha de contenir els corresponents mapes d’isòfones.
Els mitjans de protecció acústica que resultin necessaris seran
executats amb càrrec als promotors de l’actuació, prèvia autorització
del Ministeri de Foment si afectaran a les zones de protecció del viari
estatal, i no podran ocupar terrenys de domini públic.
-

No es poden concedir noves llicències de construcció d'edificacions
destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals si els
índexs d'immissió mesurats o calculats incompleixen els objectius de
qualitat acústica que siguin d'aplicació a les corresponents àrees
acústiques (article 20 de la Llei 37 / 2003 del soroll).
Les figures de planejament han d’incloure de forma explícita la
delimitació corresponent a la zonificació acústica de la superfície
d’actuació, així com les determinacions que resultin necessàries per
aconseguir l’efectivitat de les servituds acústiques en els àmbits
territorials d’ordenació afectats per elles.
Amb caràcter general no podran atorgar-se noves llicències de
construcció d’edificacions destinades a habitatges, usos hospitalaris o
educatius, en els terrenys inclosos a l’àmbit del Pla Especial afectats
per les corbes isòfones Leq dia = 60dB (A) ni Leq nit = 50dB (A),
segons el plànol que s’adjunta com a Annex I d’aquesta fitxa
d’afeccions acústiques de l’aeroport de Girona.

-

b)

L’edificació residencial o similar respecte a zonificació i immissió
acústiques conforme a la legislació vigent en matèria de soroll, estaran
sotmeses, amb independència de la seva distància de separació a la
carretera, a les restriccions que resultin de la delimitació de les zones
de servitud acústica que es defineixen com a conseqüència dels
mapes o estudis específics de soroll realitzats pel Ministeri de Foment,
i de la seva posterior aprovació.

En matèria d’abocament i drenatge
Les obres que, si s'escau es realitzin en l'àmbit urbanístic no han d'afectar
el drenatge actual de les carreteres estatals i les seves xarxes d'evacuació
i no hauran d'aportar abocaments als drenatges existents de les carreteres
estatals. Si excepcionalment i per raons degudament justificades,
s'autoritzés l'aportació de cabals, aquests s'han de tenir en compte per
augmentar la capacitat dels esmentats drenatges, sent el cost a que això
pogués donar lloc a càrrec del promotor de l'actuació.
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Haurà de realitzar un estudi detallat de les zones amb riscos d'inundació
incloses en l'instrument de planejament urbanístic, i determinar si aquest
risc es veu acrescut amb l'execució o el desenvolupament del planejament
urbanístic, i justificar que no es veurà afectada la Xarxa de Carreteres de l'
estat.
c)

Obres i serveis en domini públic viari
Les obres i serveis de construcció, reparació, conservació o explotació del
domini públic viari, incloent totes les actuacions necessàries per a la seva
concepció i realització, no estan sotmeses, per constituir obres públiques
d'interès general, als actes de control preventiu municipal a què es refereix
l'article 84.1 b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local
ni, per tant, a l'abonament de cap tipus de taxes per llicència d'obra,
activitats o similars, en aplicació de l'article 18 de la Llei 37/2015, de 29 de
setembre, de carreteres.

d)

Sobre l'activitat a desenvolupar entorn de l'autopista
Les activitats a desenvolupar en l'àmbit urbanístic, han de complir amb el
que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, de manera que no s'afecti al normal
funcionament de l'autopista AP-7, especialment amb l'emissió de fum,
vapors o altres substàncies volàtils que poguessin envair les calçades
d'aquesta via i reduir visibilitat dels conductors, el que representaria un
seriós risc per a la seguretat viària per aquest corredor ràpid.

e)

Publicitat
Estarà expressament prohibit realitzar publicitat fora dels trams urbans en
qualsevol lloc que sigui visible des de les calçades de la carretera i, en
general, qualsevol anunci que pugui captar l'atenció dels conductors que
circulen per la mateixa, tal com estableix l'article 37 de la Llei 37/2015, de
29 de setembre.

f)

Il·luminació
La il·luminació a instal·lar en l'àmbit urbanístic no haurà de produir
enlluernaments al trànsit que circula per les carreteres de l'Estat. Així
mateix, s'ha de garantir que el trànsit que circula pels camins no afecti,
amb el seu enllumenat al que ho fa per les carreteres de l'Estat. Si fos
necessari s'instal·laran mitjans enlluernament, que seran executats a
càrrec dels promotors de l'actuació, prèvia autorització del Ministeri de
Foment, corrent el seu manteniment i conservació a càrrec dels esmentats
promotors.

g)

Servituds aeronàutiques
La totalitat de l'àmbit del Pla Especial es troba inclosa en les Zones de
Servituds Aeronàutiques corresponents a l'Aeroport de Girona. S’adjunta
com II d’aquesta fitxa, el plànol on es representen les línies de nivell de les
superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de
Girona, les quals determinen les alçades (respecte al nivell del mar) que
no ha de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements
com antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat , caixes
d'ascensors, cartells, remats decoratius, etc.), modificacions del terreny o
objecte fix (pals, antenes, aerogeneradors incloses les seves pales,
cartells, etc.), així com el gàlib de viari o via fèrria.

V. RÈGIM TRANSITORI
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1.
Fins i tant no s'hagi redactat i aprovat el corresponent Pla Especial, els terrenys
compresos en aquest sector estaran sotmesos a les següents limitacions:
-

No es permet cap tipus d'ús o activitat que pugui ser causa de degradació o
deteriorament dels ecosistemes propis d'aquest espai ( rentat de vehicles, fer foc,
llençar runes o altres escombreries, etc. )

-

De manera general no es permetran els moviments de terres i les extraccions
d'àrids, així com la tala d'arbres a l'àmbit del Parc del Ter.

-

No es permetran els usos d'acampada, ni la pastura i la cacera.

-

Es restringirà la circulació rodada a motor únicament en els camins públics existents
i limitada al servei directe de les finques.

2.
L’ús industrial i de granges industrials existents en aquest àmbit, atesa la seva
incompatibilitat amb els objectius del Pla General es consideraran usos disconformes. Fins que
no cessi l’activitat, l’Ajuntament haurà de vetllar per tal d’evitar l’agressió al medi d’aquestes
activitats.
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ANNEX I : AFECCIONS ACÚSTIQUES
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ANNEX II : SERVITUDS AERONÀUTIQUES
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