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1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA  
 
 
 
 
1.1.1. Antecedents 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) de Llorenç del Penedès va 
ser aprovat definitivament en acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (en 
endavant CTUT) de data 09/06/2011 i publicat al Document oficial de la Generalitat de 
Catalunya (en endavant DOGC) núm. 6100 de data 02/04/2012. 
 
 
 
 
1.1.2. Iniciativa i objecte.                                                                                            
 
La present modificació puntual del POUM de Llorenç del Penedès es redacta a iniciativa de 
la pròpia Corporació. 
 
El document té per objecte precisar la regulació l’ús ramader de la normativa del POUM i 
adequar-lo al Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
 
 
 
1.1.3. Marc jurídic.                                                                                            
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(TRLU). Modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
(RLU).  
Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. (RPLU) 
 
 
 
1.1.4. Justificació. 
 
Passem a continuació a justificar la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació als 
interessos públics i privats concurrents que motiven la redacció d’aquesta modificació. 
 
EL SECTOR RAMADER 
 
La continua evolució de qualsevol activitat, fa que moltes vegades la legislació i regulació 
normativa vagin a remolc de la primera, l’activitat ramadera i del sector agroalimentari no 
són una excepció, el desenvolupament tecnològic, l’especialitat i l’especificitat d’algunes de 
les activitats relacionades amb la ramaderia han motivat que des de la publicació del Decret 
61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes, i de l’Ordre de 7 
d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de les explotacions porcines, 
avícoles, cunícoles i bovines, s’hagin publicat diverses normatives estatals i comunitàries 
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que recullen l’ordenació i el control d’altres tipus d’instal·lacions ramaderes on s’allotgen 
animals de producció amb activitats diferents de les de producció. Aquestes i altres són 
explotacions de tipus especials, a les quals s’apliquen, en determinats casos, les normes de 
bioseguretat i de benestar animal. 
 
Així el desenvolupament de l’activitat ha donat pas a una sèrie d’activitats com són: 
 
- Les instal·lacions especials, que allotgen animals de producció normalment de forma 
temporal o material genètic, però que en si mateixes no constitueixen una explotació 
ramadera i que atesa la seva activitat s’han d’inscriure al Registre oficial d’explotacions 
ramaderes. Són explotacions especials; les instal·lacions de concentració d’animals, els 
centres de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic, les instal·lacions 
per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestre i les instal·lacions d’èquids d’oci. 

- Els operadors comercials amb instal·lació o sense, per als quals la gran dispersió de 
normativa d’ordenació de les explotacions ramaderes, fa difícil l’aplicació i a la vegada 
complica la tramitació de la inscripció als registres oficials. 

- Les empreses integradores, de les que una part important de les explotacions ramaderes 
dels sector porcí, avícola i cunícola tenen ja signats contractes d’integració. 

 
Per tal de regular de una forma unificada tot aquest conjunt d’activitats ramaderes la 
Generalitat va publicar el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions 
ramaderes, amb l’objecte de regular les explotacions ramaderes, de producció o de 
comercialització d’animals o de productes ramaders, incloses les que no allotgen animals.  
 
 
LA REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA DEL POUM 
 
El municipi de Llorenç ha comptat històricament amb un nombrós conjunt d’explotacions 
ramaderes, que per la petita dimensió del terme municipal moltes d’elles es troben situades 
a tocar gairebé del nucli urbà. Aquest fet, ha generat certes queixes que varen motivar que 
en el decurs de redacció del POUM als anys 2006-2007, en plena eufòria constructora 
s’establís una forta limitació a l’activitat agropecuària tradicional.  
 
El POUM de Llorenç del Penedès estableix els usos, activitats, construccions i instal·lacions 
permesos en el sòl no urbanitzable a l’article 125, on es determina que són permeses: 
 
- de forma general, amb llicència municipal, la construcció, ampliació i reforma 
d’edificacions, i instal·lacions pròpies de l’activitat agrícola, forestal, ramadera i cinegètica 
que no sobrepassin els llindars fixats pel mateix POUM, 

 
- de forma excepcional, tramitats pel procediment dels articles 48, 49 i 50 del TRLU els 
usos, activitats, construccions i instal·lacions de l’article 126. 

 
L’article 126. Relació d’usos, construccions i instal·lacions permesos excepcionalment,  
detalla una relació d’usos, no exhaustiva, classificada en diferents tipus, als efectes de 
definir després per a cada categoria de sòl no urbanitzable quins són els permesos i quins  
no.  
A l’apartat 10. Instal·lacions pròpies de l’activitat rústica, de l’article 126 es defineixen dos 
subapartats: 
 

a) Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes; com poden ésser les gosseres, les hípiques, 
els nuclis zoològics, els centres veterinaris... 

b) Quan superin els llindars del POUM. 
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L’article 127. Construccions i instal·lacions pròpies de l’activitat agrària, entesa aquesta com 
agrícola, forestal i ramadera, diferencia entre construccions pecuàries (granges), 
hivernacles, magatzems, pallisses, construccions i instal·lacions auxiliars.  
 
A l’apartat 7 d’aquest mateix article, es defineixen les condicions generals i d’ordenació i 
edificació de les construccions pecuàries (granges).  
 
Que determina el següent: 
 

Són allotjaments ramaders destinats a la criança i l’engreix de bestiar. 

No seran permeses noves construccions més que les existents legalment implantades abans de 
l’entrada en vigor del POUM. 

Únicament per a l’adequació ambiental a la normativa sectorial de les explotacions agropecuàries 
existents i en les zones on s’admet l’activitat ramadera, es permet la reforma i l’augment d’un 15% 
del sostre o volum existent (sense increment de la càrrega animal) amb els límits i condicions 
següents. 

a) Condicions generals: 
- Les finques vinculades a l’explotació hauran de ser inscrites al Registre com a 

indivisibles. 
- L’explotació complirà amb la normativa sectorial vigent. 

b) Condicions d’ordenació i edificació: 
- Finca mínima: l’existent. 
- El percentatge d’augment de sostre o volum s’inscriurà al Registre com a esgotat. 

 
 
D’aquesta forma el POUM estableix per a les diferents qualificacions de sòl no urbanitzable 
l’admissibilitat de l’ús ramader entès com a: 
 
- ús principal; pecuari (granges destinades a la reproducció, cria, engreix amb finalitats 
lucratives i de comercialització de les produccions) propi de l’activitat rústica tradicional 
objecte de llicència municipal i on solament s’admet el manteniment de l’activitat i 
l’ampliació d’un 15% de les instal·lacions per motius de benestar animal sense 
increment de la càrrega animal. 

 
- us compatible; aquelles instal·lacions pròpies de l’activitat rústica, activitats anàlogues a 
activitats agrícoles i ramaderes (que recordem són; les gosseres, les hípiques, els 
nuclis zoològics, els centres veterinaris...) i les que superen els llindars del POUM de 
l’apartat 10 de l’article 126, objecte de tramitació pel procediment dels articles 48, 49 i 50 
del TRLU on les condicions d’edificació i de desenvolupament d’aquestes activitats es 
concretaran en la tramitació considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 
 
 
LA ZONIFICACIÓ DEL POUM 
 
El POUM de Llorenç del Penedès estableix quatre zones i sis subzones de sòl no 
urbanitzable, dins de les quals són permeses en algunes d’elles les activitats ramaderes 
com a ús principal i d’altres on són permeses de forma compatible les instal·lacions pròpies 
de l’activitat rústica (anàlogues a agrícoles i ramaderes i quan superin els llindars). 
 
De forma resumida tenim la següent classificació de zones: 
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ADMISSIBILITAT DE L'ÚS RAMADER AL SÒL NO URBANITZABLE 

ZONES SUBZONES CODI ÚS PRINCIPAL ÚS COMPATIBLE 

Rústic comú 20a   Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes  
RURAL 

Explotació agropecuària 20d Ramader Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes  

Agrícola tradicional 21a   Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes  

Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes  AGRÍCOLA DE VALOR 
Agrícola de tolerància 21d Ramader 

Quan superen els llindars del POUM 

D'INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC   24     

Riberals 25a     
ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Ambientals 25b     

 
 
Si aquesta lectura de l’admissibilitat de l’ús ramader i de les activitats agrícoles i ramaderes 
anàlogues la fem de forma gràfica obtenim el plànol següent. 
 
- En color gris; format pel sòl urbà i urbanitzable on com és lògic no es permet l’ús ramader 
ni d’activitats anàlogues. 

- En color verd; format pel sòl no urbanitzable (codis 24, 25a i 25b) i el sòl destinat a 
sistemes d’espais lliures (VP), equipaments (codi EQ) i protecció de sistemes (codi PS), 
on tampoc es permet l’ús ramader ni d’activitats anàlogues. 

- En color marró; format per les peces on si es permet l’ús ramader i d’activitats anàlogues. 
- En color taronja; on únicament són permeses les activitats anàlogues a les ramaderes i 
agrícoles. 
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LA PRAXIS DEL POUM 
 
La posada en pràctica de la regulació que fa el POUM de l’activitat ramadera ha generat 
certes contradiccions en la interpretació que convé resoldre, en concret i únicament com a 
exemple detallem un cas; 
 
 “La Corporació rep la sol·licitud de compatibilitat urbanística per al desenvolupament de l’activitat de 
sexar pollets en una nau existent en la zona agrícola tradicional (codi 21a) on no és permès l’ús 
principal tradicional ramader però si les activitats anàlogues a les ramaderes, l’activitat consisteix en 
que un dia a la setmana porten els pollets acabats de néixer a la nau, en aquesta es fa la tria per 
sexes, s’engabien i a la tarda se’ls emporten al seu destí, des de la Corporació s’interpreta com a una 
activitat més aviat relacionada amb l’àmbit veterinari, d’incidència ambiental baixa i per tant anàloga a 
una activitat ramadera objecte de ser compatible amb el planejament, tanmateix es fa la consulta al 
Servei d’Urbanisme el qual informa desfavorablement en tant que es tracta d’una fase de l’activitat 
ramadera segons els hi ha informat prèviament el Departament d’Agricultura, essent l’activitat 
ramadera no permesa com a ús principal a la zona i per tant no compatible” 
 
Així també, s’han rebut altres sol·licituds o consultes per a la implantació d’activitats 
relacionades amb la ramaderia que per la seva especialitat o especificitat (helicicultura; 
granja de cargols, que a la pràctica sembla més un viver de plantes que una granja o 
d’aqüicultura), no han pogut ésser informades favorablement pel seu caràcter ramader en 
aplicació dels criteris del Servei d’Urbanisme. 
 
És per tant que, aprofitant la moderna regulació unificada que ha establert el Decret 40/2014 
per a les explotacions ramaderes la Corporació ha decidit esmenar i precisar la regulació del 
POUM amb l’objecte d’evitar noves contradiccions. 
 
 
LA CRISI ECONÒMICA 
 
La Corporació sensible a la crisi i l’atur de la població, coneixedora del retorn d’algunes 
persones al sector primari, i en concret al ramader com activitat laboral i d’emprenedoria a 
decidit revisar la permissivitat d’algunes activitats ramaderes de baixa incidència ambiental 
dins del municipi, sempre d’acord amb el criteri principal del POUM que era el de prohibir les 
grans explotacions pecuàries, bàsicament de porcí que eren les que generaven major 
rebuig dins de la població. Així també, per tal de fomentar l’activitat econòmica del municipi, 
la Corporació proposa incorporar al sòl d’espais naturals protegits, subzona ambientals (codi 
25b) nous usos de forma limitada per: activitats col·lectives culturals i d’educació en el lleure 
i esbarjo a l’aire lliure d’interès públic; i d’equipaments i serveis comunitaris d’interès públic 
vinculats al funcionament del medi natural, admesos per la llei d’urbanisme, amb el mateix 
objectiu de promoure el desenvolupament econòmic. 
 
 
LA PROPOSTA 
 
La modificació proposa principalment la revisió i compleció de l’apartat 7 de l’article 127, que 
és el que regula les construccions pecuàries de l’activitat ramadera.  
 
Es defineix de forma detallada el que és l’activitat ramadera i s’estableixen tres categories 
en base a la incidència ambiental, que seran les úniques admeses al municipi, tot i que hi ha 
moltes d’altres que per la seva incidència ambiental la Corporació considera que no convé 
admetre, en consideració, respecte i manteniment dels criteris inicials del POUM.  
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Per a la definició i l’establiment de categories de l’activitat ramadera s’utilitza la terminologia i 
definicions que estableix el Decret 40/2014, de forma que no hi hagin contradiccions en la 
seva interpretació. 
 
Per tant la activitat ramadera restarà definida i classificada de la forma següent: 
 

Instal·lacions ramaderes: 
 
Són instal·lacions ramaderes les edificacions, instal·lacions i infraestructures pròpies de la 
ramaderia necessàries per: a les explotacions ramaderes d’animals de producció, que es detallen 
a l’Annex 1, que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva ; a les instal·lacions de recollida, 
emmagatzematge i distribució de material genètic d’animals de producció; als operadors 
comercials amb instal·lacions o sense; a les instal·lacions de concentració d’animals; a les 
pastures; a les instal·lacions de la pràctica eqüestre; a les instal·lacions d’èquids d’oci i a les 
empreses integradores, d’acord amb l’article 2 del Decret 40/2014. 
 
Per a la regulació d’aquest tipus d’instal·lacions ramaderes s’estableix la terminologia, definicions, 
classificació, condicions de funcionament, ubicació i infraestructura que determina el Decret 
40/2014. Per aquelles explotacions ramaderes dels apartats 9, 10 i 11 de l’Annex 1 que no tenen 
definida UB a l’Annex 2 o per qualsevol altra activitat o instal·lació ramadera no regulada, serà 
d’aplicació el que determini l’informe del DARPAMN a l’hora d’assimilar-les dins d’una categoria o 
d’una altra. 
 
Condicions generals d’integració i edificació 
Són d’aplicació els criteris de la Guia d’integració paisatgística “Construccions agràries” publicada 
per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge l’any 2010. 
Són permeses totes les instal·lacions ramaderes que de forma raonada el projecte tècnic justifiqui 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre l’actuació i l’entorn. Aquest fet haurà de 
ser acreditar mitjançant informe favorable del DARPAMN. 
Finca mínima: una hectàrea. 
Sostre màxim edificable: 1.000m2.  
 
A efectes del POUM s’estableixen tres categories d’instal·lacions ramaderes en funció de la seva 
incidència ambiental, motivada per la seva capacitat, intensitat o temporalitat.  
 
Ramaderia 1: 
Formada per les activitats de molt baixa incidència ambiental, com són les destinades a: 
▪ Explotacions extensives i el pasturatge. 
▪ Explotacions semiintensives de petita capacitat. 
▪ Explotacions intensives d’autoconsum. 
▪ Explotacions especials;  
- instal·lacions de concentració d’animals assimilables a intensives d’autoconsum. 
► operadors comercials sense instal·lació o amb instal·lacions. 
► centres de concentració.  
► llocs de control. 

- centres d’emmagatzematge i distribució de material genètic. 
- instal·lacions d’èquids d’oci. 

Per a les noves edificacions s’aplica el règim de distàncies mínimes d’edificacions compatibles (A) 
establert als apartats 5 i 6 anteriors, si la normativa sectorial no estableix altre superior. 
 
Ramaderia 2: 
Formada per les activitats de baixa incidència ambiental, com són les destinades a: 
▪ Explotacions intensives de petita capacitat i apícoles no professionals. 
▪ Explotacions especials;  
- instal·lacions de concentració d’animals assimilables a intensives de petita capacitat. 
► operadors comercials. 
► centres de concentració. 
► llocs de control. 
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► centre de quarantena. 
- centres de recollida, d’emmagatzematge i distribució de material genètic. 
- les instal·lacions per a l’ensinistrament i la practica eqüestre. 

Per a les noves edificacions s’aplica el règim de distàncies mínimes d’edificacions tolerables (B) 
establert als apartats 5 i 6 anteriors, si la normativa sectorial no estableix altre superior. 
 
Ramaderia 3: 
Formada per les activitats ramaderes existents d’animals de producció que es criïn o es 
mantinguin amb finalitat productiva. 
No seran permeses noves construccions més que les existents legalment implantades abans de 
l’entrada en vigor del POUM. 
Únicament per a l’adequació ambiental a la normativa sectorial de les explotacions ramaderes 
existents i en les zones on s’admet l’activitat ramadera, es permet la reforma i l’augment d’un 15% 
del sostre o volum existent (sense increment de la càrrega animal) amb els límits i condicions 
següents. 
 
a) Condicions generals: 
- Les finques vinculades a l’explotació hauran de ser inscrites al Registre com a indivisibles. 
- L’explotació complirà amb la normativa sectorial vigent. 
 

b) Condicions d’ordenació i edificació: 
- Finca mínima: l’existent. 
- El percentatge d’augment de sostre o volum s’inscriurà al Registre com a esgotat. 

 
Posteriorment cadascuna d’aquestes categories seran o no permeses en funció de la zona 
o subzona que estableix el POUM depenent de la localització, valors del sòl i integració 
paisatgística.   
 

PROPOSTA D’ADMISSIBILITAT DE L'ÚS RAMADER AL SÒL NO URBANITZABLE 

ZONES SUBZONES CODI ÚS PRINCIPAL ÚS COMPATIBLE 

Rústic comú 20a Ramader 1 i 2   
RURAL 

Explotació agropecuària 20d Ramader 1, 2 i 3  

Agrícola tradicional 21a Ramader 1 i 2   
AGRÍCOLA DE VALOR 

Agrícola de tolerància 21d Ramader 1, 2 i 3  

D'INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC   24     

Riberals 25a Ramader 1     
ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Ambientals 25b Ramader 1 i 2   
Activitats col�lectives (grups b, c i d) 

Equipaments (grup a). 

 
S’afegeix al quadre els nous usos compatibles de la subzona, Ambientals (codi 25b) 
d’activitats col·lectives i equipaments vinculats al medi natural que es proposa. 
 
Si aquesta lectura de l’admissibilitat de l’ús ramader en les noves categories la fem de forma 
gràfica obtenim el plànol següent. 
 
- En color gris; format pel sòl urbà i urbanitzable on com és lògic no es permet l’ús ramader. 
- En color verd; format pel sòl no urbanitzable (codis 24,) i el sòl destinat a sistemes 
d’espais lliures (VP), equipaments (codi EQ) i protecció de sistemes (codi PS), on tampoc 
es permet l’ús ramader en cap de les seves categories. 

- En color marró; format per les peces on si es permet l’ús ramader 1, 2 i 3. 
- En color taronja; format per les peces on si es permet l’ús ramader 1 i 2. 
- En color groc; format per les peces on únicament si es permet l’ús ramader 1. 
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1.1.5. Àmbit de la modificació i quantificació de les determinacions. 
 
 
ÀMBIT 
 
L’àmbit de la modificació és una part del sòl no urbanitzable del terme municipal de Llorenç 
del Penedès, en concret les subzones: 
 
- Rural. Rústic comú (codi 20a)  
- Agrícola de valor. Agrícola tradicional (codi 21a)  
- Espais naturals protegits. Riberals (codi 25a)  
- Espais naturals protegits. Ambientals (codi 25b)  
 
S’interpreta que a les subzones:  
- Rural. Explotació agropecuària (codi 20d)  
- Agrícola de valor. Agrícola de tolerància (codi 21d)  
El que es proposa és un canvi en la terminologia sense canvi d’usos. 
 
 
QUANTIFICACIÓ DE LES DETERMINACIONS. 
 
La modificació no altera ni la classificació, ni la qualificació del sòl, ni l’ordenació i si que 
precisa i/o complementa els usos admesos en les subzones del sòl no urbanitzable d’acord 
amb la nova classificació i terminologia del Decret 40/2014. 
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DETERMINACIONS DE LA NORMATIVA QUE ES MODIFIQUEN. 
 
Es modifiquen els articles següents: 
 
Article 126. Relació d’usos, construccions i instal·lacions permesos excepcionalment. 
Es suprimeix de l’apartat 6a. Activitats col.lectives. Esportives a l’aire lliure d’interès públic. 
Les hípiques i escoles d’equitació per coherència terminològica en tant que són 
instal·lacions ramaderes especials. 
Es suprimeix l’apartat 10. Instal·lacions pròpies de l’activitat rústica. en el ben entès que: 
l’apartat a) Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes, restarà incorporat en les pròpies 
activitats agrícoles o ramaders; i l’apartat b) Quan superin els llindars del POUM, ja estan 
definits i regulats els condicionants, requeriments i tramitació a seguir a l’apartat 13 de 
l’article 127. 
 
Article 127. Construccions i instal·lacions pròpies de l’activitat agrària. 
A l’apartat 1, es substitueix per la nova terminologia. 
A l’apartat 6 es precisa el règim de distàncies a les lleres, amb l’objecte de guanyar espai 
apte per a l’activitat ramadera. 
Es modifica i completa el redactat de l’apartat 7. Construccions pecuàries (granges), 
utilitzant la terminologia, definicions i classificació establerta pel Decret 40/2014, tal i com 
s’ha detallat a l’apartat de la proposta. 
 
Article 136. Rural (codi 20) 
Es precisa l’apartat 3a. Condicions d’ús. Es suprimeix com a ús compatible les 
“Instal·lacions anàlogues a l’activitat rústica (grup a)” i s’incorporen dins de l’ús principal com 
a categoria Ramader 1 i 2. 
Es precisa l’apartat 3b. Condicions d’ús. Es suprimeix com a ús compatible les 
“Instal·lacions anàlogues a l’activitat rústica (grup a)” i s’incorpora dins de l’ús principal com 
a categoria Ramader 1, 2 i 3 que és el que li correspon amb la terminologia antiga de 
ramader més les instal·lacions anàlogues. 
Es precisa el redactat de l’apartat 4a i 4b. Condicions d’edificació. En el sentit d’incorporar 
les instal·lacions ramaderes permeses. 
S’afegeix el paràgraf que regula les condicions de les edificacions corresponents als usos 
compatibles admissibles que per errada material s’havia deixat en la redacció inicial del 
POUM. 
 
Article 138. Agrícola de valor (codi 21) 
Es precisa l’apartat 3a. Condicions d’ús. Es suprimeix com a ús compatible les 
“Instal·lacions anàlogues a l’activitat rústica (grup a)” i s’incorporen dins de l’ús principal com 
a categoria Ramader 1 i 2. 
Es precisa l’apartat 3b. Condicions d’ús. Es suprimeix com a ús compatible les 
“Instal·lacions anàlogues a l’activitat rústica (grup a)” i s’incorpora dins de l’ús principal com 
a categoria Ramader 1, 2 i 3 que és el que li correspon amb la terminologia antiga de 
ramader més les instal·lacions anàlogues. 
Es precisa el redactat de l’apartat 4a i 4b. Condicions d’edificació. En el sentit d’incorporar 
les instal·lacions ramaderes permeses. 
 
Article 141. Espais naturals protegits (codi 25) 
Es precisa l’apartat 3a. Condicions d’ús. Per incorporar dins de l’ús principal la categoria 
Ramader 1. 
Es precisa l’apartat 3b. Condicions d’ús. Per incorporar dins de l’ús principal la categoria 
Ramader 1 i 2. Així també, s’incorporen com a usos compatibles les activitats col·lectives i 
els equipaments (grup a), que són els vinculats al funcionament del medi natural. 
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Es precisa el redactat de l’apartat 4a i 4b. Condicions d’edificació. En el sentit d’incorporar 
les instal·lacions ramaderes permeses. 
 
 
 
 
1.1.6. Documentació. 
 
 
La present modificació es desenvolupa en els següents documents: 
 

1. Memòria. 
2. Plànols. 
3. Normes. 
4. Catàleg. 
5. Agenda i avaluació econòmica i financera. 
6. Informe mediambiental. 
7. Memòria social. 

 

 
Llorenç del Penedès , 9 de febrer de 2016 
 
 
 
L’arquitecte, 
 
 
 
 
 
Ricardo-Saúl Sànchez Obaya. 
Núm. col·legiat 25816-4 
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1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
 
1.2.1. Programa de participació ciutadana.  
 
 
L’Ajuntament de forma potestativa, podrà aprovar i publicar el programa de participació 
ciutadana que consideri adient en la formulació i tramitació del present document en els 
termes que estableix l’article 22 de RLU. 
 
 
 
1.2.2. Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament 

urbanístic sostenible i de les directrius dels articles 3 i 9.  
 

 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual no afecten l’objectiu de 
desenvolupament urbanístic sostenible ni les directrius dels articles 3 i 9 del TRLU, per tant 
no es considera necessària la justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament 
urbanístic sostenible i de les directrius dels articles 3 i 9, que preveu l’article 59.3 b) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
 
 
 
1.2.3. Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat 

sostenible. 
 
 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual del POUM no afecten la 
mobilitat a les àrees de modificació, per tant no es considera necessària la redacció de 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que preveu l’article 59.3 c) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
 
 
1.2.4. Document comprensiu. 
 
Atès la senzillesa del document base es considera innecessari la seva redacció. 
 
 
 
1.2.5. Resum de la tramitació. 
 
A continuació fem un breu resum del resultat de la tramitació.  
 
- 10/05/2015 Redacció del document de la Modificació puntual número 2 del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Llorenç del Penedès per precisar la regulació de 
l’ús ramader. 
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- 22/05/2015 Sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada de la Modificació puntual núm. 2 del POUM de Llorenç del Penedès per 
precisar la regulació de l’ús ramader al Departament de Territori i Sostenibilitat a 
Tarragona. 
 

- 21/07/2015 Es rep l’acord de la CTUCT de data 16/07/2015 de l’Avanç de Modificació 
puntual núm. 2 del POUM de Llorenç del Penedès per precisar la regulació de l’ús 
ramader. 
 

- 14/09/2015 Es rep la Resolució dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
Territori i Sostenibilitat, TES/2015, de 30 de juliol, pel qual s’emet informe ambiental 
estratègic de la Modificació puntual núm. 2 del POUM de Llorenç del Penedès per 
precisar la regulació de l’ús ramader. 

 
 
 

1.2.6. Informes rebuts de les administracions. 
 
S’han rebut els informes següents: 
 
• Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorials a Tarragona.  

NE: E/000172-2015. Acord CTUCT: 16/07/2015 
Contingut: Observacions. 

 
• Departament de Territori i Sostenibilitat. OTAAA de Tarragona.  

NE: OTAATA20150027 Data informe: 06/10/2015  
Contingut: Informe ambiental estratègic. 

 
 
 
 
1.2.7. Informe que el redactor sotmet a consideració de l’Ajuntament sobre 

la justificació i el compliment dels requeriments dels informes de les 
administracions amb competència sobre el planejament municipal. 

 
A continuació es detallen el compliment dels informes de les administracions que 
han fet algun tipus de prescripció, consideració o recomanació. 
 
 
 
 

1 Acord de la CTUCT de 16/07/15 Registre d’entrada: 1111 

 
 

Contingut Informe: 
 
La CTUCT va acordar emetre informe sobre l’Avanç de la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal número 2, de Llorenç del Penedès, a l’efecte de l’informe 
urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la 
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redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les 
observacions indicades a la part valorativa. 
 
Pel que fa al planejament territorial, la modificació ha de tenir en compte les directrius 
establertes en el Títol VI Paisatge de les normes del PTPCT, pel que fa a la integració 
paisatgística. 
 
Pel que fa al planejament urbanístic, cal indicar si el paràmetre del sostre edificable computa 
només per a les noves edificacions o conjuntament amb les edificacions existents. En 
qualsevol cas, és convenient establir una volumetria màxima obligatòria i fixar també unes 
mesures mínimes pel que fa al tractament de façanes i cobertes (colors, materials, etc.) i el 
tractament dels seus voltants (vegetació, tanques, etc.) tal d’assolir una correcta integració, 
proporció i equilibri entre l’actuació i l’entorn. 
 
Altres, pel que fa a la tramitació a seguir per a l’autorització de les activitats agràries prevista 
a l’article 127.13 de la normativa urbanística del POUM, caldria que s’adaptés al nou 
procediment que estableix la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica el Text refós de la 
llei d’urbanisme, i al reglament de protecció de la legalitat urbanística segons els quals si se 
superen els llindars previstos al planejament urbanístic ja no es requereix l’aprovació 
definitiva del projecte per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme que regula l’article 
48del Text refós de la Llei d’urbanisme, sinó que únicament cal l’informe de la Comissió en 
el tràmit de la llicència urbanística municipal. 
 
Així mateix, caldria modificar els articles 126.9 i 127.4 de la normativa urbanística, atès que 
fan referència als articles 53 i 56 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, quals han estat derogats pel Reglament de protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (disposició derogatòria única). 
 
  
Consideracions: 
 
Seguint el mateix ordre de l’apartat anterior es proposa a la Corporació: 
 
- Incorporar la remissió a les directrius establertes en el Títol VI Paisatge de les normes del 
PTPCT, pel que fa a la integració paisatgística. 
- Precisar que el paràmetre del sostre edificable és únicament per a noves instal·lacions 
ramaderes, ja que les existents solament poden ampliar-se en les condicions que determina 
la normativa vigent i que es considera més que suficient la regulació establerta per la Guia 
d’integració paisatgística “Construccions agràries”  
- Esmenar a l’article 127.13 el procediment per a l’autorització de les activitats agràries. 
- Esmenar als articles 126.9 i 127.4 les remissions a articles derogats. 
  

 
 
 
 

2 Resolució TES/2015, de 30 de juliol informe  Registre d’entrada: 1314 

 
En aquesta Resolució s’emet informe ambiental estratègic de la Modificació puntual núm. 2 
del POUM de Llorenç del Penedès per precisar la regulació de l’ús ramader (exp. 
OTAATA201500027). 
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Contingut Informe: 
 
Els Serveis Territorials a Tarragona en data 30/07/2015 van resoldre: 
 

1. Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual núm. 2 
del POUM de Llorenç del Penedès per precisar la regulació de l’ús ramader no s’ha 
de sotmetre a avaluació ambiental ordinària, atès a que no té efectes significatius 
sobre el medi ambient, amb les condicions següents: 
a) Cal mantenir el redactat actuals de l’apartat 6 de l’article 127 pel que fa a les 

distàncies a lleres de rius. 
b) Cal que la Modificació adopti mesures per tal d’evitar que la proliferació 

indiscriminada de construccions afecti els valors a preservar del sòl de 
protecció especial del Pla territorial parcial. 

c) Caldrà dur a terme el seguiment ambiental de la Modificació puntual, tot 
valorant l’afecció sobre els valors a preservar de sòl de protecció especial del 
Pla territorial parcial, especialment sobre la connectivitat ecològica i sobre la 
possible proliferació de construccions. Aquest seguiment s’inclourà en el marc 
del seguiment ambiental del POUM, però fent una valoració específica de la 
Modificació. Cal recordar que la memòria ambiental del POUM estableix una 
periodicitat de dos anys i mig pel que fa als informes de seguiment. 

d) La normativa reguladora de les activitats ramaderes ha d’incloure un apartat en 
el sentit que els projectes d’implantació de les noves granges o d’ampliació de 
la capacitat ramadera de les existents han d’incorporar una avaluació, si 
s’escau, de tractament de les dejeccions alternatius a la seva aplicació al sòl 
del terme municipal, atès que es tracta d’una zona vulnerable per nitrats.  

 
 

Consideracions: 
 

 
Seguint el mateix ordre de l’apartat anterior es proposa a la Corporació: 
 
- Mantenir el redactat actual de l’apartat 6 de l’article 127 pel que fa a les distàncies a lleres 
de rius. 
- Adoptar mesures per tal d’evitar que la proliferació indiscriminada de construccions afecti 
els valors a preservar del sòl de protecció especial del Pla territorial parcial establint una 
superfície de finca mínima on es poden implantar noves edificacions. 
- Establir dur a terme el seguiment ambiental de la Modificació puntual, tot valorant l’afecció 
sobre els valors a preservar de sòl de protecció especial del Pla territorial parcial, 
especialment sobre la connectivitat ecològica i sobre la possible proliferació de 
construccions. Aquest seguiment s’inclourà en el marc del seguiment ambiental del POUM, 
però fent una valoració específica de la Modificació.  
- Incloure un apartat en el sentit que els projectes d’implantació de les noves granges o 
d’ampliació de la capacitat ramadera de les existents han d’incorporar una avaluació, si 
s’escau, de tractament de les dejeccions alternatius a la seva aplicació al sòl del terme 
municipal, atès que es tracta d’una zona vulnerable per nitrats. 
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2. PLÀNOLS. 
 
 
No es modifica la documentació gràfica del POUM. 



 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS  

PER PRECISAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS RAMADER 
 

DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL                                     20                                                                                              



 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS  

PER PRECISAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS RAMADER 
 

DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL                                     21                                                                                              

3. NORMES. 
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NORMATIVA VIGENT 
 

 
NORMATIVA PROPOSADA 
 

 
Article 126.   Relació d’usos, construccions i instal�lacions 
permesos excepcionalment: 
 
A continuació es relacionen els usos, construccions i instal�lacions 
permesos excepcionalment en sòl no urbanitzable així mateix dins de 
cada apartat es detalla de forma no exhaustiva alguns exemples. 
  
1. Habitatge. 
 

a) Habitatge familiar. 
- En edifici existent associat a una explotació 

rústica. 
- En edifici de nova construcció associat a una 

explotació rústica. 
- En masies o cases rurals incloses al Catàleg.  
 

b) Allotjament temporers. 
- En edifici existent associat a una explotació 

rústica. 
- En edifici de nova construcció associat a una 

explotació rústica. 
- En masies o cases rurals incloses al Catàleg.  
 

2. Comercial i de prestació de serveis. 
 

a) De productes vinculats a una explotació dels recursos 
naturals. 
- Venda de pedres naturals, marbres, àrids. 

 
b) Serveis i instal�lacions vinculats a la xarxa viària. 

- Estacions de servei. 
- Tallers reparació pneumàtics i elèctrics. 
- Neteja vehicles. 
- Bars, restaurants. 
- Comerç de venda de premsa i d’articles primera 

necessitat associats a l’estació de serveis. 
 
3. Industrials. 
 

a) Explotació dels recursos naturals. 
- Pedreres i extracció d’àrids. 
 

b) Primer tractament i selecció si l’impacte ambiental es 
menor al lloc d’origen. 
- Serradores ( transformació primària de la fusta). 
- Fabricació de material ceràmic (bòbiles) i refractari. 
- Plantes de trituració i forns de guix. 
- Tractaments de pedres naturals i marbres. 
- Fàbriques de pinsos. 
- Indústries artesanes: tallers de ceràmica i 

d’escultura, rajoleria artesana, picapedrer i altres. 
 

4. Turístics. 
 

a) Restauració. 
- Bar i/o restaurant en masies o cases rurals incloses 

al Catàleg. 
 

b) Allotjament. 
- Hoteler (exclosa la modalitat d’hotel apartament) en 

 
Article 126.   Relació d’usos, construccions i instal�lacions 
permesos excepcionalment: 
 
A continuació es relacionen els usos, construccions i instal�lacions 
permesos excepcionalment en sòl no urbanitzable així mateix dins de 
cada apartat es detalla de forma no exhaustiva alguns exemples. 
  
1. Habitatge. 
 

a) Habitatge familiar. 
- En edifici existent associat a una explotació 

rústica. 
- En edifici de nova construcció associat a una 

explotació rústica. 
- En masies o cases rurals incloses al Catàleg.  
 

b) Allotjament temporers. 
- En edifici existent associat a una explotació 

rústica. 
- En edifici de nova construcció associat a una 

explotació rústica. 
- En masies o cases rurals incloses al Catàleg.  
 

2. Comercial i de prestació de serveis. 
 

a) De productes vinculats a una explotació dels recursos 
naturals. 
- Venda de pedres naturals, marbres, àrids. 

 
b) Serveis i instal�lacions vinculats a la xarxa viària. 

- Estacions de servei. 
- Tallers reparació pneumàtics i elèctrics. 
- Neteja vehicles. 
- Bars, restaurants. 
- Comerç de venda de premsa i d’articles primera 

necessitat associats a l’estació de serveis. 
 
3. Industrials. 
 

a) Explotació dels recursos naturals. 
- Pedreres i extracció d’àrids. 
 

b) Primer tractament i selecció si l’impacte ambiental es 
menor al lloc d’origen. 
- Serradores ( transformació primària de la fusta). 
- Fabricació de material ceràmic (bòbiles) i refractari. 
- Plantes de trituració i forns de guix. 
- Tractaments de pedres naturals i marbres. 
- Fàbriques de pinsos. 
- Indústries artesanes: tallers de ceràmica i 

d’escultura, rajoleria artesana, picapedrer i altres. 
 

4. Turístics. 
 

a) Restauració. 
- Bar i/o restaurant en masies o cases rurals incloses 

al Catàleg. 
 

b) Allotjament. 
- Hoteler (exclosa la modalitat d’hotel apartament) en 
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masies o cases rurals del Catàleg. 
- Turisme rural en masies o cases rurals del Catàleg. 
- Turisme rural de nova construcció. 
- Turisme rural en edificis existents. 

 
c) Càmping. 

- En edificis de nova construcció. 
- En edificis existents. 

 
5. Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès públic. 
 

a) Xarxes lineals de proveïment, distribució o evacuació. 
- Xarxes elèctriques. 
- Xarxes d’abastament d’aigua i reg. 
- Gasoductes, oleoductes. 
- Xarxes telefòniques, dades, fibra òptica. 
- Xarxes de clavegueram i pluvials. 

 
b) Infraestructura hidràulica. 

- Dipòsit d’abastament d’aigua. 
- Cisterna d’aigua de pluja. 
- Planta de tractament d’aigua potable. 
- Dipòsit d’aigua contra incendis. 
 

c) Telecomunicacions. 
- Centres emissors de radiodifusió, televisió i 

antenes.  
- Antenes de telefonia i hertzianes. 
- Centre de comunicacions i antenes per satèl�lit. 
 

d) Control atmosfèric. 
- Radars meteorològics. 
- Estacions de meteorologia. 

 
e) Producció d’energia  a partir de fonts renovables. 

- Energia eòlica. 
- Energia solar. 
- Biogas. 
- Biogeneració. 
 

f) Gestió de residus. 
- De sanejament d’aigües residuals. 

▪ Planta depuradora industrial. 
▪ Planta depuradora d’aigües residuals 

urbanes. 
- De residus municipals, industrials i agropecuàris. 

▪ Abocadors de residus sòlids urbans. 
▪ Abocador de runes de la construcció i terres. 
▪ Deixalleries. 
▪ Descontaminació, desballestament de 

vehicles fora d’ús. 
▪ Planta de compostatge de residus urbans. 
▪ Abocadors de residus industrials. 
▪ Planta de tractament de purins. 
▪ Planta de compostatge de fems. 
▪ Planta de compostatge de productes 

vegetals i orgànics per adobs. 
 

g) Altres instal�lacions ambientals. 
- Estacions receptores, transformadores, 

distribuïdores:  d’energia elèctrica, gas, etc. 
 

6. Activitats col�lectives. 
 

masies o cases rurals del Catàleg. 
- Turisme rural en masies o cases rurals del Catàleg. 
- Turisme rural de nova construcció. 
- Turisme rural en edificis existents. 

 
c) Càmping. 

- En edificis de nova construcció. 
- En edificis existents. 

 
5. Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès públic. 
 

a) Xarxes lineals de proveïment, distribució o evacuació. 
- Xarxes elèctriques. 
- Xarxes d’abastament d’aigua i reg. 
- Gasoductes, oleoductes. 
- Xarxes telefòniques, dades, fibra òptica. 
- Xarxes de clavegueram i pluvials. 

 
b) Infraestructura hidràulica. 

- Dipòsit d’abastament d’aigua. 
- Cisterna d’aigua de pluja. 
- Planta de tractament d’aigua potable. 
- Dipòsit d’aigua contra incendis. 
 

c) Telecomunicacions. 
- Centres emissors de radiodifusió, televisió i 

antenes.  
- Antenes de telefonia i hertzianes. 
- Centre de comunicacions i antenes per satèl�lit. 
 

d) Control atmosfèric. 
- Radars meteorològics. 
- Estacions de meteorologia. 

 
e) Producció d’energia  a partir de fonts renovables. 

- Energia eòlica. 
- Energia solar. 
- Biogas. 
- Biogeneració. 
 

f) Gestió de residus. 
- De sanejament d’aigües residuals. 

▪ Planta depuradora industrial. 
▪ Planta depuradora d’aigües residuals 

urbanes. 
- De residus municipals, industrials i agropecuàris. 

▪ Abocadors de residus sòlids urbans. 
▪ Abocador de runes de la construcció i terres. 
▪ Deixalleries. 
▪ Descontaminació, desballestament de 

vehicles fora d’ús. 
▪ Planta de compostatge de residus urbans. 
▪ Abocadors de residus industrials. 
▪ Planta de tractament de purins. 
▪ Planta de compostatge de fems. 
▪ Planta de compostatge de productes 

vegetals i orgànics per adobs. 
 

g) Altres instal�lacions ambientals. 
- Estacions receptores, transformadores, 

distribuïdores:  d’energia elèctrica, gas, etc. 
 

6. Activitats col�lectives. 
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a) Esportives a l’aire lliure d’interès públic. 
- Camp de futbol. 
- Camp d’atletisme. 
- Pista poliesportiva. 
- Club de tennis. 
- Piscines a l’aire lliure. 
- Circuit de bicicletes de muntanya. 
- Hípiques, escoles d’equitació. 
- Activitats columbòfiles. 
- Circuit de karts, cotxes i motos. 
- Camp de tir al plat. 
- Camp de vol de ultralleugers. 

 
b) Culturals a l’aire lliure d’interès públic. 

 
c) Educació en el lleure i esbarjo a l’aire lliure, d’interès 

públic. 
- Àrees de lleure. 
- Cases de colònies. 
- Albergs de Joventut. 
- Refugi de muntanya. 
- Centre d’informació de la natura. 
 

d) Educació en el lleure i esbarjo en masies o cases rurals 
del Catàleg. (veure usos permesos Catàleg) 

 
7. Equipaments i serveis comunitaris d’interès públic. 
 

a) Vinculats funcionalment al medi natural. 
- Museus relacionats amb aspectes naturals o del 

lloc. 
- Escoles de capacitació agrària i aqüicultura. 
- Escola de viticultura. 
- Granja-escola. 
- Balnearis, hoteler (exclosa la modalitat d’hotel 

apartaments). 
 
b) Especials a implantar aïllats a la trama urbana. 

- Monestirs, ermites, altres creences, etc. 
- Cementiri 
- Cementiris d’animals. 
- Centres penitenciaris, casernes, centres d’acollida a 

menors, centres de rehabilitació o desintoxicació... 
 

8. Infraestructures del sistema de comunicacions d’interès públic. 
 

a) Xarxes de comunicació i espais d’aparcament. 
 
b) Serveis i instal�lacions vinculats a la xarxa viària, 

ferroviària, ports, aeroports. 
- Magatzems del servei del control de carreteres  

trànsit. 
- Centres de control, radars, etc. 

 
c) Obertura i recuperació de camins, vies d’accés, dreceres 

no previstes en un projecte sectorial. 
 

9. Execució, manteniment i funcionament d’obres públiques en cas 
d’afeccions de l’article 53 del R.L.U.. 
 
10. Instal�lacions pròpies de l’activitat rústica. 
 

a) Anàlogues a activitats agrícoles i ramaderes. 
- Gosseres (cria, ensinistrament, guarda). 
- Hípica (guarda, lloguer, pupil�latge). 
- Nuclis zoològics (ocells, aus, etc.). 

a) Esportives a l’aire lliure d’interès públic. 
- Camp de futbol. 
- Camp d’atletisme. 
- Pista poliesportiva. 
- Club de tennis. 
- Piscines a l’aire lliure. 
- Circuit de bicicletes de muntanya. 
- Suprimit 
- Activitats columbòfiles. 
- Circuit de karts, cotxes i motos. 
- Camp de tir al plat. 
- Camp de vol de ultralleugers. 

 
b) Culturals a l’aire lliure d’interès públic. 

 
c) Educació en el lleure i esbarjo a l’aire lliure, d’interès 

públic. 
- Àrees de lleure. 
- Cases de colònies. 
- Albergs de Joventut. 
- Refugi de muntanya. 
- Centre d’informació de la natura. 
 

d) Educació en el lleure i esbarjo en masies o cases rurals 
del Catàleg. (veure usos permesos Catàleg) 

 
7. Equipaments i serveis comunitaris d’interès públic. 
 

a) Vinculats funcionalment al medi natural. 
- Museus relacionats amb aspectes naturals o del 

lloc. 
- Escoles de capacitació agrària i aqüicultura. 
- Escola de viticultura. 
- Granja-escola. 
- Balnearis, hoteler (exclosa la modalitat d’hotel 

apartaments). 
 
b) Especials a implantar aïllats a la trama urbana. 

- Monestirs, ermites, altres creences, etc. 
- Cementiri 
- Cementiris d’animals. 
- Centres penitenciaris, casernes, centres d’acollida a 

menors, centres de rehabilitació o desintoxicació... 
 

8. Infraestructures del sistema de comunicacions d’interès públic. 
 

a) Xarxes de comunicació i espais d’aparcament. 
 
b) Serveis i instal�lacions vinculats a la xarxa viària, 

ferroviària, ports, aeroports. 
- Magatzems del servei del control de carreteres  

trànsit. 
- Centres de control, radars, etc. 

 
c) Obertura i recuperació de camins, vies d’accés, dreceres 

no previstes en un projecte sectorial. 
 

9. Execució, manteniment i funcionament d’obres públiques en cas 
d’afeccions de l’article 49.1.f del T.R.L.U.. 
 
10. Suprimit 
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- Centres veterinaris. 
 

b) Quan superin els llindars del POUM. 
 

11. Altres usos o instal�lacions anàlegs no contemplats. 
 

Que no estiguin específicament prohibits i sempre que puguin 
considerar-se d'utilitat pública o d’interès social i de necessari 
emplaçament al medi rural del terme municipal de Llorenç del 
Penedès. 

 

 
 
 
 

11. Altres usos o instal�lacions anàlegs no contemplats. 
 

Que no estiguin específicament prohibits i sempre que puguin 
considerar-se d'utilitat pública o d’interès social i de necessari 
emplaçament al medi rural del terme municipal de Llorenç del 
Penedès. 

 
 
Article 127.   Construccions i instal�lacions pròpies de l’activitat 
agrària: 
 

 
1. Són construccions i instal�lacions pròpies d’una activitat agrícola, 

ramadera o forestal les que determina l’article 48 del R.L.U. Als 
efectes d’aquest POUM diferencien aquestes construccions i 
instal�lacions en: construccions pecuàries (granges), hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions auxiliars i 
tanques.  

 
2. Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrari haurà de vetllar per la seva 

integració en l’entorn rural on s’emplaça, adoptar les formes 
senzilles de la construcció tradicional i emprar els materials i els 
elements de composició dels models de l’edificació rural. No 
s’admeten els elements característics de les construccions 
urbanes ni suburbanes. 
 
La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar a l’entorn de 
l’edificació principal i evitar la dispersió de les noves edificacions 
en el territori i la seva aparició indiscriminada al mig dels 
conreus. En aquest sentit, la ubicació de noves edificacions no 
ha de representar una reducció de l’espai conreat i s’han de 
situar preferentment en els terrenys d’escàs valor. Cal reduir 
l’impacte de les noves construccions, especialment  quan 
s’emplacin a zones obertes on la projecció de la silueta en la línia 
d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i 
desproporcionada respecte de la dimensió i l’escala del paisatge.  
 

3. Condicions generals d’ordenació i edificació: 
 

a) La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter 
compacte i unitari. Quan l’edificació formi part d’un conjunt 
d’edificacions agràries, aquest conjunt haurà de presentar 
una configuració inequívocament unitària. 

 
b) La coberta, en cas de ser inclinada, ha de tenir un pendent 

inferior al 35%. El material d’acabat ha de ser la teula 
ceràmica. 

 
c) La composició de les façanes ha de ser amb cares planes 

i verticals, observar un caràcter unitari i amb preferència 
dels paraments opacs sobre les obertures. 

 
d) Els materials d’acabat, la coberta, les obertures exteriors, 

les fusteries, els acabats arquitectònics, etc. han de 
respectar les característiques i cromatisme tradicionals de 
la zona. 

 
e) Les edificacions disposaran de sistemes de depuració 

d’aigües residuals, abastament d’aigua i d’energia 
preferentment renovables i autònoms, adients a l’activitat a 
desenvolupar. 

 

 
Article 127.   Construccions i instal�lacions pròpies de l’activitat 
agrària: 
 

 
1. Són construccions i instal�lacions pròpies d’una activitat agrícola, 

ramadera o forestal les que determina l’article 48 del R.L.U. Als 
efectes d’aquest POUM diferencien aquestes construccions i 
instal�lacions en: instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions auxiliars i 
tanques.  

 
2. Qualsevol edifici vinculat a l’ús agrari haurà de vetllar per la seva 

integració en l’entorn rural on s’emplaça, adoptar les formes 
senzilles de la construcció tradicional i emprar els materials i els 
elements de composició dels models de l’edificació rural. No 
s’admeten els elements característics de les construccions 
urbanes ni suburbanes. 
 
La disposició de les edificacions s’ha d’agrupar a l’entorn de 
l’edificació principal i evitar la dispersió de les noves edificacions 
en el territori i la seva aparició indiscriminada al mig dels 
conreus. En aquest sentit, la ubicació de noves edificacions no 
ha de representar una reducció de l’espai conreat i s’han de 
situar preferentment en els terrenys d’escàs valor. Cal reduir 
l’impacte de les noves construccions, especialment  quan 
s’emplacin a zones obertes on la projecció de la silueta en la línia 
d’horitzó modifiqui el paisatge i creï una presència impròpia i 
desproporcionada respecte de la dimensió i l’escala del paisatge.  
 

3. Condicions generals d’ordenació i edificació: 
 

a) La composició volumètrica ha de mantenir un caràcter 
compacte i unitari. Quan l’edificació formi part d’un conjunt 
d’edificacions agràries, aquest conjunt haurà de presentar 
una configuració inequívocament unitària. 

 
b) La coberta, en cas de ser inclinada, ha de tenir un pendent 

inferior al 35%. El material d’acabat ha de ser la teula 
ceràmica. 

 
c) La composició de les façanes ha de ser amb cares planes 

i verticals, observar un caràcter unitari i amb preferència 
dels paraments opacs sobre les obertures. 

 
d) Els materials d’acabat, la coberta, les obertures exteriors, 

les fusteries, els acabats arquitectònics, etc. han de 
respectar les característiques i cromatisme tradicionals de 
la zona. 

 
e) Les edificacions disposaran de sistemes de depuració 

d’aigües residuals, abastament d’aigua i d’energia 
preferentment renovables i autònoms, adients a l’activitat a 
desenvolupar. 
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f) Les tanques dels camps, en cas de ser necessàries, no 
han de trencar la continuïtat del medi ni la visió global del 
paisatge. Es recomanen els fossats, el manteniment dels 
marges de pedra seca  tradicional i tots aquells elements 
propis de l’agricultura tradicional. 

 
g) Quan les edificacions superin els 200 metres quadrats de 

superfície, per tal de reduir l’impacte sobre l’entorn, 
s’hauran d’arborar, d’acord amb els criteris de l’Annex 7 
d’aquestes Normes, els davants de les façanes amb vistes 
als nuclis rurals i als sistemes de comunicació amb arbres 
propis i característics de l’emplaçament. 

 
h) Són d’aplicació les condicions d’estètica del nucli antic 

(codi 1) i les condicions generals per a les edificacions 
aïllades dels articles 6.3., 6.5. i 6.6. del Títol IV: Paisatge 
de les Normes del P.T.P.C.T.. 

 
4. En les edificacions preexistents, es poden dur a terme obres 

d’adequació, conservació, millora i manteniment, en les 
condicions de l’article 56 del R.L.U.. 

 
5. Als efectes de la seva compatibilitat amb altres usos, es fa una 

classificació en funció de les molèsties, efectes nocius per la 
salubritat i de la seguretat, establint tres categories: 

 
a)  Edificacions compatibles, (A): 

- Aquelles que no generen rebuig ni molèsties a 
l’entorn natural immediat, tals com hivernacles, 
pallisses, magatzems d’eines, estris i maquinària, 
de productes de l’explotació i altres construccions i 
instal�lacions.  

 
b)  Edificacions tolerables, (B): 

- Construccions destinades a l’emmagatzematge, 
conservació, transformació, manipulació i/o envasat 
de productes, que no generen molèsties ni sorolls 
incompatibles amb l’ús residencial. 

 
c)  Edificacions incompatibles, (C): 

- Construccions destinades a la criança d’animals, 
femers i la resta de construccions no incloses als 
apartats anteriors. 

 
 
6. El règim de distàncies mínimes a vies públiques, camins, nuclis 

de població i zones protegides per a les noves construccions i 
instal�lacions serà el següent: 

                                                                          A          B              C    
- Distància a vies de la xarxa territorial         25m      50m    (segons  
- Distància a vies de la xarxa urbana            20m      30m   normativa 
- Distància a camins i límits de finca             10m      20m    sectorial) 
- Distància a nuclis urbans i urbanitzables    50m   100m 
- Distància a lleres de rius                            100m   100m 
 
 
 
7. Construccions pecuàries (granges): 

 
Són allotjaments ramaders destinats a la criança i l’engreix de 
bestiar. 
 
 
 
 
 

f) Les tanques dels camps, en cas de ser necessàries, no 
han de trencar la continuïtat del medi ni la visió global del 
paisatge. Es recomanen els fossats, el manteniment dels 
marges de pedra seca  tradicional i tots aquells elements 
propis de l’agricultura tradicional. 

 
g) Quan les edificacions superin els 200 metres quadrats de 

superfície, per tal de reduir l’impacte sobre l’entorn, 
s’hauran d’arborar, d’acord amb els criteris de l’Annex 7 
d’aquestes Normes, els davants de les façanes amb vistes 
als nuclis rurals i als sistemes de comunicació amb arbres 
propis i característics de l’emplaçament. 

 
h) Són d’aplicació les condicions d’estètica del nucli antic 

(codi 1) i les condicions generals per a les edificacions 
aïllades dels articles 6.3., 6.5. i 6.6. del Títol IV: Paisatge 
de les Normes del P.T.P.C.T.. 

 
4. En les edificacions preexistents, es poden dur a terme obres 

d’adequació, conservació, millora i manteniment, en les 
condicions de l’article 48.3.b del R.P.L.U.. 

 
5. Als efectes de la seva compatibilitat amb altres usos, es fa una 

classificació en funció de les molèsties, efectes nocius per la 
salubritat i de la seguretat, establint tres categories: 

 
a) Edificacions compatibles, (A): 

- Aquelles que no generen rebuig ni molèsties a 
l’entorn natural immediat, tals com hivernacles, 
pallisses, magatzems d’eines, estris i maquinària, 
de productes de l’explotació i altres construccions i 
instal�lacions.  

 
b) Edificacions tolerables, (B): 

- Construccions destinades a l’emmagatzematge, 
conservació, transformació, manipulació i/o envasat 
de productes, que no generen molèsties ni sorolls 
incompatibles amb l’ús residencial. 

 
c) Edificacions incompatibles, (C): 

- Construccions destinades a la criança d’animals, 
femers i la resta de construccions no incloses als 
apartats anteriors. 

 
 
6. El règim de distàncies mínimes a vies públiques, camins, nuclis 

de població i zones protegides per a les noves construccions i 
instal�lacions serà el següent: 

                                                                                    A            B           C*    
- Distància a vies de la xarxa territorial                    25m      50m      sns 
- Distància camins principals i elements catàleg.    20m      30m      sns 
- Distància a resta de camins i límits de finca          10m      20m     sns 
- Distància a nuclis urbans i urbanitzables               50m   100m      sns 
- Distància a lleres de rius                                       100m   100m      sns 
* sns: segons normativa sectorial 
 
 
7. Instal�lacions ramaderes: 

 
Són instal�lacions ramaderes les edificacions, instal�lacions i 
infraestructures pròpies de la ramaderia necessàries per: a les 
explotacions ramaderes d’animals de producció, que es detallen 
a l’Annex 1, que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva; 
a les instal�lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de 
material genètic d’animals de producció; als operadors 
comercials amb instal�lacions o sense; a les instal�lacions de 



 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS  

PER PRECISAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS RAMADER 
 

DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL                                     28                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concentració d’animals; a les pastures; a les instal�lacions de la 
pràctica eqüestre; a les instal�lacions d’èquids d’oci i a les 
empreses integradores, d’acord amb l’article 2 del Decret 
40/2014. 
 
Per a la regulació d’aquest tipus d’activitat ramadera s’estableix 
la terminologia, definicions, classificació, condicions de 
funcionament, ubicació i infraestructura que determina el Decret 
40/2014. Per aquelles explotacions ramaderes dels apartats 9, 
10 i 11 de l’Annex 1 que no tenen definida (UB) a l’Annex 2 o per 
qualsevol altra activitat o instal�lació ramadera no regulada, serà 
d’aplicació el que determini l’informe del DARPAMN a l’hora 
d’assimilar-les dins d’una categoria o d’una altra.  
 
Condicions generals d’integració i edificació 
Són permeses totes les instal�lacions ramaderes que de forma 
raonada el projecte tècnic justifiqui considerant criteris 
d’integració, proporció i equilibri entre l’actuació i l’entorn. Aquest 
fet haurà de ser acreditar mitjançant informe favorable del 
DARPAMN. 
Són d’aplicació el Títol VI. Paisatge, de les Normes del PTPCT i 
els criteris de la Guia d’integració paisatgística “Construccions 
agràries” publicada per la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge l’any 2010. 
Els projectes d’implantació de noves granges o d’ampliació de la 
capacitat ramadera de les existents han d’incorporar una 
avaluació, si s’escau, de tractament de les dejeccions alternativa 
a la seva aplicació al sòl del terme municipal. 
Caldrà realitzar un seguiment ambiental específic de la 
modificació, en el marc de seguiment del POUM, sobre els 
valors a preservar del sòl de protecció especial del PTPCT, 
connectivitat ecològica i proliferació de contruccions. 
 
Condicions d’edificació per a noves instal�lacions. 
Finca mínima: una hectàrea. (tres hectàrees en sols de protecció 
especial, espais naturals protegits -codi 25-) 
Sostre màxim edificable: 1.000m2.  
 
A efectes del POUM s’estableixen tres categories d’instal�lacions 
ramaderes en funció de la seva incidència ambiental, per la seva 
capacitat, intensitat o temporalitat.  
 
Ramaderia 1: 
Formada per les activitats de molt baixa incidència ambiental, 
com són les destinades a: 
▪ Explotacions extensives i el pasturatge. 
▪ Explotacions semiintensives de petita capacitat. 
▪ Explotacions intensives d’autoconsum. 
▪ Explotacions especials;  
- instal�lacions de concentració d’animals assimilables a 

intensives d’autoconsum. 
► operadors comercials sense instal�lació o amb 

instal�lació. 
► centres de concentració.  
► llocs de control. 

- centres d’emmagatzematge i distribució de material genètic. 
- instal�lacions d’èquids d’oci. 

Per a les noves edificacions s’aplica el règim de distàncies 
mínimes d’edificacions compatibles (A) establert als apartats 5 i 
6 anteriors, si la normativa sectorial no estableix altre superior. 
 
Ramaderia 2: 
Formada per les activitats de baixa incidència ambiental, com 
són les destinades a: 
▪ Explotacions intensives de petita capacitat i apícoles no 

professionals. 
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No seran permeses noves construccions més que les existents 
legalment implantades abans de l’entrada en vigor del POUM. 
Únicament per a l’adequació ambiental a la normativa sectorial 
de les explotacions agropecuàries existents i en les zones on 
s’admet l’activitat ramadera, es permet la reforma i l’augment 
d’un 15% del sostre o volum existent (sense increment de la 
càrrega animal) amb els límits i condicions següents. 

 
a) Condicions generals: 
- Les finques vinculades a l’explotació hauran de ser 

inscrites al Registre com a indivisibles. 
- L’explotació complirà amb la normativa sectorial vigent. 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 
- Finca mínima: l’existent. 
- El percentatge d’augment de sostre o volum s’inscriurà al 

Registre com a esgotat. 
 
 

8. Hivernacles: 
 

S’entén per hivernacle tota mena d’estructura lleugera erigida 
amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol 
tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora 
o l’experimentació. 
 
a) Condicions generals: 

- Les instal�lacions d’hivernacles hauran de tenir 
previst el drenatge de l’aigua de pluja, prèvia 
decantació cap a pous morts i rases, o bé aprofitant-
la per a futur reg mitjançant basses o dipòsits. 

- Els ancoratges i fonaments estaran preparats per 
evitar els danys de vents i tempestes. 

- La base dels fonaments o murs perimetrals no 
podran sobresortir més d’un metre la rasant del 
terreny. 

- La llicència de muntatge comportarà el compromís de 
realitzar el desmuntatge en cas de cessament de 
l’activitat. Per garantir-ho la llicència incorporarà el 
dipòsit d’una fiança. 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 

- Finca mínima: l’existent. 
- Ocupació màxima: 15% amb un màxim de 3.000 m2. 

No es permetran agrupacions de més de 5.000m2., 
dins d’un cercle de diàmetre 300m. 

- La separació mínima entre agrupacions serà de 
100m. 

- Alçada màxima: 5,00 metres al carener. 

▪ Explotacions especials;  
- instal�lacions de concentració d’animals assimilables a 

intensives de petita capacitat. 
► operadors comercials. 
► centres de concentració. 
► llocs de control. 
► centre de quarantena. 

- centres de recollida, d’emmagatzematge i distribució de 
material genètic. 
- les instal�lacions per a l’ensinistrament i la practica eqüestre. 

Per a les noves edificacions s’aplica el règim de distàncies 
mínimes d’edificacions tolerables (B) establert als apartats 5 i 6 
anteriors, si la normativa sectorial no estableix altre superior. 
 
Ramaderia 3: 
Formada per les activitats ramaderes existents d’animals de 
producció que es criïn o es mantinguin amb finalitat productiva. 
No seran permeses noves construccions més que les existents 
legalment implantades abans de l’entrada en vigor del POUM. 
Únicament per a l’adequació ambiental a la normativa sectorial 
de les explotacions ramaderes existents i en les zones on 
s’admet l’activitat ramadera, es permet la reforma i l’augment 
d’un 15% del sostre o volum existent (sense increment de la 
càrrega animal) amb els límits i condicions següents. 
 
a) Condicions generals: 
- Les finques vinculades a l’explotació hauran de ser 

inscrites al Registre com a indivisibles. 
- L’explotació complirà amb la normativa sectorial vigent. 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 
- Finca mínima: l’existent. 
- El percentatge d’augment de sostre o volum s’inscriurà al 

Registre com a esgotat. 
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S’entén per hivernacle tota mena d’estructura lleugera erigida 
amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o preservar qualsevol 
tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora 
o l’experimentació. 
 
a) Condicions generals: 

- Les instal�lacions d’hivernacles hauran de tenir 
previst el drenatge de l’aigua de pluja, prèvia 
decantació cap a pous morts i rases, o bé aprofitant-
la per a futur reg mitjançant basses o dipòsits. 

- Els ancoratges i fonaments estaran preparats per 
evitar els danys de vents i tempestes. 

- La base dels fonaments o murs perimetrals no 
podran sobresortir més d’un metre la rasant del 
terreny. 

- La llicència de muntatge comportarà el compromís de 
realitzar el desmuntatge en cas de cessament de 
l’activitat. Per garantir-ho la llicència incorporarà el 
dipòsit d’una fiança. 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 

- Finca mínima: l’existent. 
- Ocupació màxima: 15% amb un màxim de 3.000 m2. 

No es permetran agrupacions de més de 5.000m2., 
dins d’un cercle de diàmetre 300m. 

- La separació mínima entre agrupacions serà de 
100m. 

- Alçada màxima: 5,00 metres al carener. 



 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS  

PER PRECISAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS RAMADER 
 

DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL                                     30                                                                                              

 
9. Magatzems: 
 

Són les edificacions destinades a la guarda d’eines i maquinària i 
aquelles construccions destinades a l’emmagatzematge, la 
conservació, la manipulació, l’envasat i la transformació de 
productes així com les destinades a la prestació de serveis 
derivats d’una explotació agrària d’acord amb les condicions de 
l’article 48.1 b, c i d del R.L.U..  

 
a) Condicions generals: 

- Les construccions hauran d’estar vinculades a una 
explotació agrària essent les dimensions d’aquestes 
justificades en relació al tipus d’explotació i les seves 
necessitats. 

- La part de finca vinculada a l’edificació per aplicació 
de la normativa sobre superfícies mínimes del terreny 
quedarà inscrita en el Registre com a indivisible. 

- L’existència i característiques de l’explotació agrària 
es justificarà mitjançant la Declaració única de conreu 
(DUN) 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 

- Finca mínima: 
Secà: 4,5 Ha. (computarà la suma de vàries finques 
en discontinu, si bé la finca on s’hagi d’emplaçar 
tindrà més d’una hectàrea). 
Regadiu: 1,0 Ha. 

- Ocupació màxima: 1% amb un màxim de 300m2. 
- Sostre màxim: 450m2. 
- Alçada màxima: 7,00 metres en el carener, 

corresponent a planta baixa amb un altell interior del 
50% màxim de la superfície edificada.  

- Longitud màxima: 50 m. 
 

10. Pallisses: 
 

Són aquelles construccions associades als conreus destinades a 
guardar els estris i maquinària del camp, llavors, adobs i protegir 
els treballadors de les inclemències del temps de manera 
provisional durant les feines del camp. S’exclou expressament el 
caràcter d’habitatge. 

 
a) Condicions generals: 

- La sol�licitud de llicència anirà acompanyada de 
plànol d’ubicació i relació de finques vinculades a 
l’explotació agrícola del titular. 

- Solament s’admet una única pallissa per explotació 
agrària. 

- Les finques vinculades a l’explotació agrària s’hauran 
d’inscriure al registre com a esgotada la seva 
edificabilitat.  

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 

- La construcció mantindrà les tipologies pròpies de la 
zona. 

- Estructura de murs de càrrega, coberta inclinada de 
teula a una o dos aigües. 

- Es prohibeixen finestres a alçada inferior a 1,80 m. 
- Sostre màxim: 10 m2 per finques superiors a 1 Ha. 
- Alçada màxima: 3,00 m i 3,50 al carener. 
 

c) Condicions particulars: 
- Els materials a utilitzar en les parets seran de fusta, 

la pedra seca o les parets de maons amb arrebossat 
de color terròs. Les cobertes de teula hauran de 
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presentar tonalitats cromàtiques terrossos. 
- Es prohibeix la utilització de materials com plàstics, 

planxes, bidons, ferralla o altres materials 
inadequats per a construir les barraques d’eines i els 
tancaments d’espais d’horts. 

 
11. Construccions i instal�lacions auxiliars: 
 

Comprèn la resta de construccions i instal�lacions pròpies de 
l’activitat agrícola tals com: basses, molins, pous, safareigs, etc. 

 
a) Condicions generals: 

- Les construccions i instal�lacions respectaran els trets 
propis de les edificacions agrícoles pel que fa als 
materials, acabats i formes d’execució. 

- Es prohibeixen expressament les construccions 
prefabricades dissenyades per a usos i activitats 
aliens als agraris i els materials foranis. 

- Totes aquestes instal�lacions justificaran la 
necessitat, conveniència i adequació a l’explotació 
agrícola a la que serveixen, resten prohibides 
aquelles que siguin desproporcionades o 
innecessàries.   

- Les basses pel reg únicament podran sobresortir 
1,00 m per sobre del terreny natural. 

 
12. Tanques: 
 

a) Condicions d’ordenació i edificació: 
 

- Els tancaments de finca requeriran llicència 
municipal, on s’indicarà el tipus i longitud de tanca 
admesa. 

- De forma general solament s’admeten dos tipus 
opaques i calades.  
Opaques: murs de pedra seca construïts de forma 
tradicional de 0,90 m. d’alçada. 
Calades: estacades de fusta, ancorades directament 
al terra, de 2,00 m. d’alçada com a màxim amb els 
pals cada 2,00 a 3,00 metres de longitud, lligats entre 
si amb xarxa o malla de colors discrets i vegetació 
viva pròpia de l’entorn. 
Els elements vegetals dels tancaments de les finques 
hauran de ser amb espècies de fulla ampla  (llorer, 
boix, baladre...), s’han d’evitar les cupressàcies i 
resten prohibits els elements secs o plàstics (bruc o 
canya). 

- De forma justificada a la legislació sectorial i per a la 
protecció de construccions, d’instal�lacions i 
explotacions agràries específiques degudament 
autoritzades es permeten altres tipus de tanca, que 
haurà d’integrar-se al màxim possible a l’entorn amb 
superposicions de vegetació viva. 

- En cas de marges existents, caldrà conservar-los i fer 
el manteniment per evitar l’embrutiment. En aquest 
darrer supòsit, serà obligatòria la seva reconstrucció, 
sempre amb pedra seca, restant prohibida la seva 
substitució total o parcial per un tancament d’altres 
característiques. Sobre els marges existents 
solament s’admet l’aixecament del marge fins a 0,90 
m. 

- Serà obligatori el correcte manteniment de les 
tanques vegetals de forma que no envaeixin l’espai 
de protecció dels camins. 

- Resta prohibit l’ús de materials no homologats per a 
la construcció de tanques. 
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el manteniment per evitar l’embrutiment. En aquest 
darrer supòsit, serà obligatòria la seva reconstrucció, 
sempre amb pedra seca, restant prohibida la seva 
substitució total o parcial per un tancament d’altres 
característiques. Sobre els marges existents 
solament s’admet l’aixecament del marge fins a 0,90 
m. 

- Serà obligatori el correcte manteniment de les 
tanques vegetals de forma que no envaeixin l’espai 
de protecció dels camins. 

- Resta prohibit l’ús de materials no homologats per a 
la construcció de tanques. 
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- Sempre que sigui compatible amb l’activitat, les 
tanques de conreus i de les zones ocupades per 
vegetació natural hauran de ser permeables al pas 
de fauna terrestre. Això implica que com a mínim, per 
cada 25 m. lineals de tanca hi haurà una obertura al 
nivell del terra de 25 cm d’alçada i 3 m de longitud. 

- No es permeten les tanques o rètols publicitaris en 
sòl no urbanitzable a excepció d’aquelles vinculades 
a la xarxa viària realitzades d’acord a la legislació 
sectorial específica i la que serveix d’orientació i guia 
als camins sempre i quan hagi estat aprovada per 
l’Ajuntament. 

 
13. Es tramitaran d’acord el que determina l’article 48 del T.R.L.U., 

aquelles construccions, edificacions o instal�lacions que superin 
els següents llindars: 

 
- Ocupació: 500m2. 
- Sostre total a edificar: 1.000m2. 
- Longitud: 100m. (1.000 m. en cas de tanques). 
- Alçada màxima: 10,00 m. 
- I les que per les seves característiques, ubicació o 

impacte potencial no compleixen directament amb 
les condicions del POUM. 

 

- Sempre que sigui compatible amb l’activitat, les 
tanques de conreus i de les zones ocupades per 
vegetació natural hauran de ser permeables al pas 
de fauna terrestre. Això implica que com a mínim, per 
cada 25 m. lineals de tanca hi haurà una obertura al 
nivell del terra de 25 cm d’alçada i 3 m de longitud. 

- No es permeten les tanques o rètols publicitaris en 
sòl no urbanitzable a excepció d’aquelles vinculades 
a la xarxa viària realitzades d’acord a la legislació 
sectorial específica i la que serveix d’orientació i guia 
als camins sempre i quan hagi estat aprovada per 
l’Ajuntament. 

 
13. Es seguirà el procediment que determina l’article 49.2 del 

T.R.L.U., aquelles construccions, edificacions o instal�lacions 
que superin els següents llindars: 

 
- Ocupació: 500m2. 
- Sostre total a edificar: 1.000m2. 
- Longitud: 100m. (1.000 m. en cas de tanques). 
- Alçada màxima: 10,00 m. 
- I les que per les seves característiques, ubicació o 

impacte potencial no compleixen directament amb 
les condicions del POUM. 

 
 
Article 136.   Rural (codi 20): 
 
 
1. Definició: 
 

Sòls erms o d’aprofitament obsolet que sense valor natural 
rellevant són contingents al desenvolupament urbanístic actual 
en el període de programació del POUM. 
 
En distingim dues zones: 
 
a) Rústic comú  (codi 20a). 

 
Sòls de baix valor què per la seva ubicació i límits fan 
difícil el seu aprofitament rural o són susceptibles de 
desenvolupament urbanístic futur i on es valora 
negativament la implantació de nous usos o activitats 
aliens als propis de l’activitat agrícola o forestal. 
 

b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

Format per les zones destinades actualment a 
explotacions agropecuàries o industrials associades a 
aquesta activitat, on el POUM permet mantenir els usos 
amb limitacions i mesures correctores. 

  
2. Objectius: 
 

a) Rústic comú  (codi 20a). 
 

Fomentar els usos agrícoles limitant qualsevol nova 
activitat o construcció que els pugui perjudicar. 
 

b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

Garantir el manteniment de les explotacions 
agropecuàries existents o en el seu defecte la 
transformació a usos compatibles amb el medi rural. 

 
3. Condicions d’ús: 

 
Article 136.   Rural (codi 20): 
 
 
1. Definició: 
 

Sòls erms o d’aprofitament obsolet que sense valor natural 
rellevant són contingents al desenvolupament urbanístic actual 
en el període de programació del POUM. 
 
En distingim dues zones: 
 
a) Rústic comú  (codi 20a). 

 
Sòls de baix valor què per la seva ubicació i límits fan 
difícil el seu aprofitament rural o són susceptibles de 
desenvolupament urbanístic futur i on es valora 
negativament la implantació de nous usos o activitats 
aliens als propis de l’activitat agrícola o forestal. 
 

b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

Format per les zones destinades actualment a 
explotacions agropecuàries o industrials associades a 
aquesta activitat, on el POUM permet mantenir els usos 
amb limitacions i mesures correctores. 

  
2. Objectius: 
 

a) Rústic comú  (codi 20a). 
 

Fomentar els usos agrícoles limitant qualsevol nova 
activitat o construcció que els pugui perjudicar. 
 

b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

Garantir el manteniment de les explotacions 
agropecuàries existents o en el seu defecte la 
transformació a usos compatibles amb el medi rural. 

 
3. Condicions d’ús: 
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a) Rústic comú. (codi 20a) 
 

▪ Ús principal: 
- Agrícola. 
- Forestal. 
- Cinegètic. 

 
 
▪ Compatibles: 

- Comercial de prestació de serveis (grup b). 
- Turístics (grups a i b). 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Instal�lacions pròpies de l’activitat rústica 

(grup a). 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

   
b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 

 
▪ Ús principal: 

- Agrícola. 
- Ramader. 
- Forestal. 
- Cinegètic. 

  
▪ Compatibles: 

- Comercial i de prestació de serveis (grup b). 
- Turístics (grups a i b). 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Instal�lacions pròpies de l’activitat rústica 

(grup a). 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació. 
 

a) Rústic comú (codi 20a). 
 

S’admeten els hivernacles, magatzems, pallisses, 
construccions i instal�lacions auxiliars i tanques pròpies de 
l’activitat agrària amb les limitacions assenyalades en 
aquestes Normes. 
 
 
 
 
 

 
c) Rústic comú. (codi 20a) 
 

▪ Ús principal: 
- Agrícola. 
- Forestal.  
- Ramader 1 i 2 
- Cinegètic. 

 
▪ Compatibles: 

- Comercial de prestació de serveis (grup b). 
- Turístics (grups a i b). 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Suprimit 
 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

   
d) Explotació agropecuària. (codi 20d). 

 
▪ Ús principal: 

- Agrícola. 
- Ramader 1, 2 i 3 
- Forestal. 
- Cinegètic. 

  
▪ Compatibles: 

- Comercial i de prestació de serveis (grup b). 
- Turístics (grups a i b). 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Suprimit  
 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació. 
 

a) Rústic comú (codi 20a). 
 

S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
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b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

S’admeten les granges (adequació), hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 

l’actuació i l’entorn. 
 

b) Explotació agropecuària. (codi 20d). 
 

S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 
 
Article 138.   Agrícola de valor (codi 21): 
 
 
1. Definició: 
  

Constitueix els sòls que per les seves característiques naturals 
(morfologia, composició, disponibilitat de recursos, posició...) i la 
seva destinació tradicional a l’explotació agrària han de mantenir 
l’activitat agrícola com a ús principal. 
 
En distingim dues zones:  
 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

Format pels sols que presenten terrenys plans, de rica 
litologia i recurs hídric suficient que els fan aptes pels 
conreus tradicionals de fruiters de secà, vinya i olivera i 
herbacis de secà, camps de cereals (gramínies) amb 
elevat rendiment, sense perjudici que la implantació de 
sistemes de reg eficient per la millora de la productivitat, 
permeti conreus herbacis, bàsicament d’horta. 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

Format pels terrenys que s’utilitzen de forma mixta 
complementant l’ús agrícola amb altres activitats pròpies 
de l’activitat rústica.  

 
 
2. Objectius: 
 

El sòl agrícola s’ha de preservar de tota intervenció que, 
actualment o potencialment, impliqui transformació de la seva 
destinació o naturalesa o lesioni els seus valors específics, 
paisatgístics, ecològics i agrícoles. 
 
La protecció i el manteniment de la seva actual destinació 
exigeix prohibir qualsevol altre ús contradictori amb la seva 
finalitat principal i en especial preservar-los dels processos 
d’urbanització. 

 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

L’objectiu és preservar les explotacions agrícoles i 
forestals d’aquest tipus i afavorir-ne la millora. Amb 
aquesta finalitat es pretén facilitar la incorporació dels 
avenços tecnològics en la matèria i protegir els elements 
més destacats constitutius de la seva expressió territorial, 
tant els arquitectònics com els naturals.  
 

 
Article 138.   Agrícola de valor (codi 21): 
 
 
1. Definició: 
  

Constitueix els sòls que per les seves característiques naturals 
(morfologia, composició, disponibilitat de recursos, posició...) i la 
seva destinació tradicional a l’explotació agrària han de mantenir 
l’activitat agrícola com a ús principal. 
 
En distingim dues zones:  
 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

Format pels sols que presenten terrenys plans, de rica 
litologia i recurs hídric suficient que els fan aptes pels 
conreus tradicionals de fruiters de secà, vinya i olivera i 
herbacis de secà, camps de cereals (gramínies) amb 
elevat rendiment, sense perjudici que la implantació de 
sistemes de reg eficient per la millora de la productivitat, 
permeti conreus herbacis, bàsicament d’horta. 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

Format pels terrenys que s’utilitzen de forma mixta 
complementant l’ús agrícola amb altres activitats pròpies 
de l’activitat rústica.  

 
 
2. Objectius: 
 

El sòl agrícola s’ha de preservar de tota intervenció que, 
actualment o potencialment, impliqui transformació de la seva 
destinació o naturalesa o lesioni els seus valors específics, 
paisatgístics, ecològics i agrícoles. 
 
La protecció i el manteniment de la seva actual destinació 
exigeix prohibir qualsevol altre ús contradictori amb la seva 
finalitat principal i en especial preservar-los dels processos 
d’urbanització. 

 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

L’objectiu és preservar les explotacions agrícoles i 
forestals d’aquest tipus i afavorir-ne la millora. Amb 
aquesta finalitat es pretén facilitar la incorporació dels 
avenços tecnològics en la matèria i protegir els elements 
més destacats constitutius de la seva expressió territorial, 
tant els arquitectònics com els naturals.  
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b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

Garantir el manteniment dels usos i activitats 
complementaris de l’activitat agrària  existents. 

 
3. Condicions d’ús: 
 

a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

▪ Ús principal: 
- Agrícola 
- Forestal. 

 
 
▪ Compatibles: 

- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 
públic (grups a, b, c i d). 

- Infraestructures dels sistema de 
comunicacions d’interès públic (grups a i c). 

- Execució, manteniment i funcionament 
d’obres públiques. 

- Instal�lacions pròpies de l’activitat rústica 
(grup a). 

- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 
contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 

 
▪ Ús principal: 

- Agrícola 
- Forestal. 
- Ramader. 
- Cinegètic. 

 
▪ Compatibles: 

- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 
públic (grups a, b, c i d). 

- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Instal�lacions pròpies de l’activitat rústica 

(grups a i b). 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació: 
 

De forma genèrica són permeses, en les condicions 
d’admissibilitat i excepcionalitat que estableix l’apartat 3a de 
l’article 2.9 de les Normes del P.T.P.C.T., les edificacions, 
instal�lacions i infraestructures que a continuació de forma 
particular per a cada zona es determinen: 

 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

S’admeten els hivernacles, magatzems, pallisses, 
construccions i instal�lacions auxiliars i tanques pròpies de 
l’activitat agrícola i forestal amb les limitacions 
assenyalades en aquestes Normes. 
 

b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

Garantir el manteniment dels usos i activitats 
complementaris de l’activitat agrària  existents. 

 
3. Condicions d’ús: 
 

a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

▪ Ús principal: 
- Agrícola 
- Forestal. 
- Ramader 1 i 2 
 

▪ Compatibles: 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Suprimit 
 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 

 
▪ Ús principal: 

- Agrícola 
- Forestal. 
- Ramader 1, 2 i 3 
- Cinegètic. 

 
▪ Compatibles: 

- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 
públic (grups a, b, c i d). 

- Activitats col�lectives. 
- Equipaments i serveis comunitaris d’interès 

públic (grup a). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Suprimit 

 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació: 
 

De forma genèrica són permeses, en les condicions 
d’admissibilitat i excepcionalitat que estableix l’apartat 3a de 
l’article 2.9 de les Normes del P.T.P.C.T., les edificacions, 
instal�lacions i infraestructures que a continuació de forma 
particular per a cada zona es determinen: 

 
a) Agrícola tradicional. (codi 21a). 
 

S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
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Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

S’admeten les granges (adequació), hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 

Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 
b) Agrícola de tolerància (codi 21d). 
 

S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 
 
Article 141.    Espais naturals protegits  (codi 25): 
 
 
1. Definició: 
 

Són els terrenys en què concorren valors que justifiquen un grau 
de protecció altament restrictiu. Denominats també de protecció 
especial, tenen reconeguda territorialment o sectorialment la 
protecció. 

 
En distingim dues zones: 

 
a) Riberals (codi 25a) 

 
Comprèn les àrees associades als cursos hídrics que han 
de ser protegides per la seva funció ecològica i connectora 
del territori a escala supramunicipal. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 
Comprèn els sòls que pels seus valors naturals, de 
connectivitat i localització en el territori conformen una 
xarxa integrada permanent i continua a escala 
supramunicipal. 

 
2. Objectius: 
 

a) Riberals (codi 25a) 
 
Protegir el medi natural, mantenir els connectors biològics 
al llarg de la xarxa hídrica, preservant la biodiversitat dels 
ecoesistemes donant continuïtat als espais naturals. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 
Garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais 
naturals del territori amb els seus caràcters i funcions. 

 
3. Condicions d’ús: 
 

a) Riberals (codi 25a) 
 

▪ Ús principal: 
 

Només s’admeten els usos propis de l’activitat 
agrícola, forestal i cinegètica compatibles amb el 

 
Article 141.    Espais naturals protegits  (codi 25): 
 
 
1. Definició: 
 

Són els terrenys en què concorren valors que justifiquen un grau 
de protecció altament restrictiu. Denominats també de protecció 
especial, tenen reconeguda territorialment o sectorialment la 
protecció. 

 
En distingim dues zones: 

 
a) Riberals (codi 25a) 

 
Comprèn les àrees associades als cursos hídrics que han 
de ser protegides per la seva funció ecològica i connectora 
del territori a escala supramunicipal. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 
Comprèn els sòls que pels seus valors naturals, de 
connectivitat i localització en el territori conformen una 
xarxa integrada permanent i continua a escala 
supramunicipal. 

 
2. Objectius: 
 

a) Riberals (codi 25a) 
 
Protegir el medi natural, mantenir els connectors biològics 
al llarg de la xarxa hídrica, preservant la biodiversitat dels 
ecoesistemes donant continuïtat als espais naturals. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 
Garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais 
naturals del territori amb els seus caràcters i funcions. 

 
3. Condicions d’ús: 
 

a) Riberals (codi 25a) 
 

▪ Ús principal: 
 

Només s’admeten els usos propis de l’activitat 
agrícola, forestal, ramadera 1 i cinegètica 
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manteniment de les condicions naturals i els valors 
que són objecte de protecció. 
 

▪ Compatibles 
 

- Habitatge (en edificis del Catàleg). 
- Comercial (en edificis del Catàleg). 
- Turístics (en edificis del Catàleg). 
- Activitats col�lectives (en edificis del Catàleg). 
- Equipaments (grup a)(en edificis del Catàleg). 
- Instal�lacions de serveis tècnics d’interès 

públic (grups a i b). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
b) Ambientals (codi 25b) 

 
▪ Ús principal: 
 

Només s’admeten els usos propis de l’activitat 
agrícola, forestal i cinegètica compatibles amb el 
manteniment de les condicions naturals i els valors 
que són objecte de protecció. 

 
▪ Compatibles 
 
 
 

- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 
públic (grups a, b, c i d). 

- Infraestructures del sistema de 
comunicacions d’interès públic (grups a i c). 

- Execució, manteniment i funcionament 
d‘obres públiques. 

- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 
contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació: 
 

De forma genèrica són permesos en les condicions i exigències 
que estableix l’article 2.7 de les Normes del P.T.P.C.T., les 
edificacions, instal�lacions i infraestructures que a continuació de 
forma particular per a cada zona, es determinen: 

 
a) Riberals (codi 25a) 

 
S’admeten els hivernacles, pallisses, construccions i 
instal�lacions auxiliars i tanques pròpies de l’activitat 
agrícola i forestal amb les limitacions assenyalades en 
aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 

S’admeten els hivernacles, magatzems, pallisses, 

compatibles amb el manteniment de les condicions 
naturals i els valors que són objecte de protecció. 
 

▪ Compatibles 
 

- Habitatge (en edificis del Catàleg). 
- Comercial (en edificis del Catàleg). 
- Turístics (en edificis del Catàleg). 
- Activitats col�lectives (en edificis del Catàleg). 
- Equipaments (grup a)(en edificis del Catàleg). 
- Instal�lacions de serveis tècnics d’interès 

públic (grups a i b). 
- Infraestructures dels sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d’obres públiques. 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
b) Ambientals (codi 25b) 

 
▪ Ús principal: 
 

Només s’admeten els usos propis de l’activitat 
agrícola, forestal, ramadera 1 i 2 i cinegètica 
compatibles amb el manteniment de les condicions 
naturals i els valors que són objecte de protecció. 

 
▪ Compatibles 
 

- Activitats col�lectives (grups b, c i d) 
- Equipaments (grup a). 
- Instal�lacions per a serveis tècnics d’interès 

públic (grups a, b, c i d). 
- Infraestructures del sistema de 

comunicacions d’interès públic (grups a i c). 
- Execució, manteniment i funcionament 

d‘obres públiques. 
- Altres usos o instal�lacions anàlegs no 

contemplats (relacionats amb les categories 
anteriors). 

 
4. Condicions d’edificació: 
 

De forma genèrica són permesos en les condicions i exigències 
que estableix l’article 2.7 de les Normes del P.T.P.C.T., les 
edificacions, instal�lacions i infraestructures que a continuació de 
forma particular per a cada zona, es determinen: 

 
a) Riberals (codi 25a) 

 
S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
pallisses, construccions i instal�lacions auxiliars i tanques 
pròpies de l’activitat agrària amb les limitacions 
assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 
 

b) Ambientals (codi 25b) 
 

S’admeten les instal�lacions ramaderes, hivernacles, 
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construccions i instal�lacions auxiliars i tanques pròpies de 
l’activitat agrícola i forestal amb les limitacions 
assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 

 

magatzems, pallisses, construccions i instal�lacions 
auxiliars i tanques pròpies de l’activitat agrària amb les 
limitacions assenyalades en aquestes Normes. 
 
Les condicions per a les edificacions corresponents als 
usos compatibles admissibles en aquest tipus de sòl es 
regularan en la tramitació per la seva aprovació 
considerant criteris d’integració, proporció i equilibri entre 
l’actuació i l’entorn. 
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4. CATÀLEG. 
 
 
 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual no alteren les 
determinacions del Catàleg de béns protegits del POUM. 
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5. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. 
 
 
 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual no alteren ni la 
programació temporal ni l’econòmica i financera del POUM, per tant no es 
considera necessària la redacció de l’agenda i l’avaluació econòmica i financera 
que preveu l’article 59.1 e) del 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. 
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6. INFORME MEDIAMBIENTAL. 
 
 
 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual alteren les 
condicions ambientals de les àrees de modificació, per tant s’acompanya document 
ambiental estratègic d’acord el que preveu l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental.  
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7. MEMÒRIA SOCIAL. 
 
 
 
Les actuacions proposades per la present Modificació Puntual no alteren la dotació 
d’habitatges prevista pel POUM, per tant no es considera necessària la redacció de 
la Memòria social que preveu l’article 59.1 h) del 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. 
 


