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PREÀMBUL
Exposició de motius:
En el conjunt de municipis de l’Alt Penedès es detecta una problemàtica relativa als moviments i abocaments
de terres, a causa d’una manca de regulació.
En l’àmbit agrícola especialment, els abocaments incontrolats de terres provinents de diverses obres
d’infraestructures del sector públic han portat greus conseqüències per a la vinya, fins i tot en finques on la
propietat havia autoritzat aquests abocaments.
En aquest sentit, i coneixedors de la problemàtica, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha endegat accions de
suport als Ens Locals de la Comarca, que es van iniciar amb la jornada “La problemàtica dels moviments de
terres. Criteris i solucions” amb la presència d’alcaldes, regidors, secretaris i tècnics dels Ajuntaments de l’Alt
Penedès i amb la voluntat de buscar solucions concretes als abocaments incontrolats.
D’aquesta jornada es va concloure que és vital la tasca de control, i que els Ajuntament petits no la poden
realitzar per manca de recursos. Per altra banda, en aquesta jornada es va recomanar incloure normatives
específiques als diferents POUM’s municipals respecte als moviments de terres. Així com la recomanació als
diversos Ajuntaments que aprovin ordenances que els permeti exigir un seguit de garanties abans d’atorgar
llicències relacionades amb els moviments de terres, un informe tècnic que justifiqui la millora agrícola que es
produirà a la finca, analítiques de les terres a aportar i especificació de la seva procedència, contractes privats
entre el propietari de la terra i l’empresa que demana portar les terres on s’estableixi qui té la responsabilitat
última en cas d’incompliment de les normatives.
D’acord amb el que estableix el punt 2.f. de l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, Text Refós de la Llei
d’Urbanisme a Catalunya, els moviments de terres estan subjectes a Llicència Urbanística Prèvia. En general
es permeten moviments de terres destinats a la millora de les condicions del terreny per a facilitar el
desenvolupament sostenible de les activitats agrícoles i conservar els valors culturals i paisatgístics del lloc, i
els destinats a la implantació de les infraestructures.
Cal la col·laboració entre administracions públiques per tal de contemplar tots els aspectes ambientals
inherents, sobretot perquè sovint es duen a terme actuacions utilitzant terres alienes a les finques, procedents
d’obres de la construcció. Aquestes terres es poden caracteritzar com a residus d’acord amb l’article 3.1.a) de
la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i amb la Llista Europea de Residus publicada a l’Estat
mitjançant l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. L’ús de terres en la millora de finques rústiques s’ha de dur a
terme en condicions adients i, en tot cas, està condicionada al compliment dels objectius agraris que es
persegueixen amb la millora de la finca, com són la finalitat agrícola, la pastura o el bosc amb aprofitament. En
un altre cas, es pot estar constituint un dipòsit de residus inerts que hauria de comptar amb la preceptiva
llicència ambiental, i hauria de complir amb la normativa sectorial d’aplicació als dipòsits controlats de residus.
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Alhora, caldrà el respecte a les condicions paisatgístiques rurals pròpies i el compliment del Decret 343/2006,
de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005 de Paisatge, o a la legislació que el modifiqui.
Caldrà que l’Ajuntament disposi que l’efectivitat de qualsevol llicència estigui condicionada a la presentació o
establiment de les garanties, mitjançant la corresponent fiança o aval que garanteixi la reparació dels possibles
desperfectes durant l’execució de les obres, la qual retornarà l’Ajuntament, prèvia comprovació de la correcta
execució de les mateixes.
Per tant, ateses les sinergies que es produeixen entre d’urbanisme i la protecció del medi ambient i la
necessitat de col·laboració entre els ens competents en aquestes matèries, cal desenvolupar els procediments
previstos al DL 1/2010 en l’atorgament de les llicències urbanístiques prèvies. És en aquest marc que el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a petició d'alguns ajuntaments de la comarca i com a continuació de les
accions de suport als Ens Locals de la Comarca, proposa la redacció d'aquesta Ordenança Tipus Reguladora
dels Moviments de Terres en Sòl No Urbanitzable per a que es pugui aprovar per aquells municipis interessats,
de manera que per una banda faciliti la implantació de la mateixa i per l’altra s’homogeneïtzin criteris i
requeriments.

Per la r/edacció del text que es presenta s'han tingut en compte els criteris establerts en les diferents
normatives relacionades amb la matèria com són les Normes Subsidiàries, els POUM's i les ordenances
d'altres municipis.
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Marc normatiu:
La present Ordenança s’ha elaborat d’acord amb el principi d’autonomia local i amb la potestat reglamentaria
municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans per mitjà de bans i ordenances, previst a l’article 84 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’article 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local. Així com un recull acurat de les
següents normatives;

•

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

•

Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005 de Paisatge.

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis.

•

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.

•

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC).

•

Llista Europea de Residus publicada a l’Estat mitjançant l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer.

•

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, que regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència
urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres
de la construcció.

•

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.

•

El Decret 86/2009 de 2 de juny, dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.

•

Text refós de la Llei d’Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), Reglament del domini
públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril i Reial decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es
modifica el reglament del domini públic hidràulic), Reglament de l’administració pública de l’aigua i de la
planificació hidrològica (Reial decret 927/1988, de 29 de juliol).

•

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la que s’estableix un
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

•

Carta del Paisatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de 15 d’octubre de 2004.

•

Els Criteris paisatgístics de caràcter específic a implementar en el planejament territorial i urbanístic de
la Comarca de l’Alt Penedès.

•

Les fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
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TÍTOL PRIMER - DISPOSICIONS GENERALS:
Art. 1.- Objecte.
Constitueix l’objecte d’aquesta Ordenança la regulació del tipus de llicències urbanístiques, dels aspectes
legals i de contingut formal de les mateixes, així com la regulació de la informació urbanística i tots aquells
altres aspectes relacionats amb la sol·licitud i l’atorgament de llicències i l’execució d’obres de moviments de
terres en sòl no urbanitzable.
Art. 2.- Àmbit d’aplicació.
L’Ordenança present és d’obligada aplicació en tot l’àmbit del terme municipal de NOM DEL MUNICIPI.

Art. 3.- Vigència.
L’aprovació definitiva de l’ Ordenança present implica la derogació de totes les disposicions de caràcter
municipal que s’hi oposin.

Art. 4.- Interpretació.
L’ Ordenança present s’interpretarà segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el context,
amb subordinació al què disposen les Normes Urbanístiques del Planejament vigent al MUNICIPI.

Art. 5.- Actualització.
L’Ajuntament promourà l’actualització d’aquesta Ordenança per a adaptar-la a la realitat social del temps en
què s’hagi d’aplicar, quan així ho aconsellin les noves disposicions que es promulguin sobre els aspectes que
constitueixen el seu objecte.
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TÍTOL SEGON - INFORMACIÓ URBANÍSTICA:
Art. 6.- Consultes i Informes.
1. Qualsevol administrat té dret a consultar, a les Oficines de l’Ajuntament, el Planejament municipal
vigent i tots els documents urbanístics que el desenvolupen, i a que l’Ajuntament l’informi per escrit del
règim urbanístic aplicable a una finca o sector.
2. Qui es proposi realitzar actes subjectes a llicència i, en particular, els propietaris de les finques i els
tècnics encarregats de la redacció de projectes, podran sol·licitar que l’Ajuntament els informi, per
escrit, sobre qualsevol dubte tècnic que pogués produir-se com a conseqüència de l’aplicació del que
disposen les Normes Urbanístiques en vigor o aquesta Ordenança.
3. Les peticions d’informació s’hauran de presentar al Registre de la Corporació, mitjançant instància, en
la que es consignaran tots els antecedents i la situació real de la finca o sector pels que es sol·liciti la
informació. Les sol·licituds d’informació hauran d’anar acompanyades d’un plànol d’emplaçament de la
finca o sector a escala no menor d’1:2000, en el que s’hi consignaran igualment les circumstàncies
esmentades.

Art. 7.- Cèdula Urbanística.
Les circumstàncies urbanístiques que concorren a les finques s’acreditaran, a efectes de l’atorgament
de llicències, mitjançant la Cèdula Urbanística, quan aquesta estigui implantada
Art. 8.- Assenyalament d’alineacions i rasants.
1. L’administrat podrà sol·licitar de l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les línies i rasants
oficials que corresponguin a una finca determinada.
2. La sol·licitud per l’assenyalament sobre el terreny d’alineacions i rasants haurà d’anar acompanyada
d’un plànol de situació de la finca, per duplicat, a escala no menor d’1:2000, en el qual es reflecteixi la
posició de la finca respecte de les vies i els camins públics que limiten la totalitat de l’illa on es trobi
situada, i en el qual es consignin les cotes corresponents als diferents límits de la finca, així com les
distàncies a les cruïlles dels diferents camins públics existents.
3. Caldrà marcar el sentit d’evacuació de les aigües pluvials, així com el o els punts d’extracció.
4. S’hauran de fixar els criteris de les futures plantacions i del sentit de les plantacions, que en principi
hauran d’ésser perpendiculars a la línia de màxima pendent.
5. I caldrà concretar l’esquema de la secció proposada.
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TÍTOL TERCER - SOBRE LES LLICÈNCIES:
Capítol primer - DISPOSICIONS GENERALS:
Art. 9.- Actes subjectes a llicència.
1. Estan subjectes a llicència municipal prèvia els moviments de terres (buidats, excavacions i desmunts,
terraplens, cates d’exploració, millora de finques agrícoles) i altres modificacions de les característiques
físiques del sòl.
2. S’exceptuen de la prèvia llicència municipal:
a) els treballs únicament de neteja, desbrossada i manteniment de qualsevol vegetació i plantació
a l’interior de la finca.
b) les obres d’urbanització o moviments de terres, quan s’executin en virtut d’ordre municipal i
sota la direcció dels serveis tècnics municipals.
3. En els supòsits de l’apartat 2 d’aquest article, el propietari, promotor, empresari de les obres o tècnic
director d’aquestes, abans d’iniciar els treballs o les obres exceptuades, haurà de posar-ho en
coneixement de l’Ajuntament i, si fa al cas, obtenir l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el
terreny.
4. La comunicació prevista a l’apartat anterior haurà d’anar acompanyada d’un plànol d’emplaçament a
escala 1:2000, d’una succinta memòria descriptiva i del pressupost previst per a la realització de les
obres.
5. La subjecció a prèvia llicència abasta totes les activitats enumerades al paràgraf 1 d’aquest article,
inclusivament quan, sobre l’acte de que es tracti, s’exigeixi autorització d’una altra administració.
6. L’atorgament, d’acord amb aquesta ordenança, d’una llicència d’obres en una finca concreta
impossibilitarà tornar a sol·licitar una altra llicència pel mateix concepte i per la mateixa finca, en un
termini mínim dels tres (3) anys següents. L’inici d’aquest termini es computarà a partir de la data de
l’aprovació municipal de la llicència.
Art. 10.- Contingut de la llicència.
1. Tot el que s’estableixi a les Normes Urbanístiques del Pla General, a les Ordenances Reguladores dels
instruments de planejament que el desenvolupin i a l’Ordenança present, respecte de les condicions
d’execució i d’ús, així com sobre condicions estètiques, higièniques o de qualsevol altra naturalesa,
s’entendran incloses en el contingut de l’acte d’atorgament de la llicència.
2. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les clàusules d’aquestes i, a més, el
contingut implícit que és el definit pel Pla en la seva documentació tècnica i en les seves Normes
Urbanístiques i en les Ordenances, segons la classe i el destí del sòl i les condicions d’execució i d’ús.
3. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals, Normes Urbanístiques o Ordenances
Reguladores en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència. En qualsevol cas, el promotor,
l’empresari o el tècnic director de les obres podran dirigir-se a l’Ajuntament en sol·licitud d’informació al
respecte, que s’haurà de facilitar en el termini d’un mes. La sol·licitud d’informació no interromprà els
terminis de començament i acabament de les obres, establerts a la llicència.
4. Les condicions especials es faran constar en el document al què s’incorpori o mitjançant el qual es
formalitzi o notifiqui la llicència.
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5. A la llicència s’hi unirà, en el seu cas, com a expressió gràfica del seu contingut, un exemplar del
projecte aprovat, amb la signatura del Secretari i el segell de l’Ajuntament que prevaldrà sobre
qualsevol altra descripció de l’obra o instal·lació autoritzada.
Art. 11.- Responsabilitats com a conseqüència de la realització de l’activitat objecte de la llicència.
1. Les llicències s’atorgaran sense perjudici del dret de propietat i del de tercers, i no podran ser
invocades per part dels particulars per tal d’excloure o disminuir les responsabilitats civils o penals en
les quals puguin incórrer com a conseqüència de l’exercici de l’activitat objecte de la llicència.
2. En cap cas, l’atorgament d’una llicència podrà implicar cap tipus de responsabilitat per part de
l’Ajuntament, deguda a danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir com a
conseqüència de l’execució de l’activitat objecte de la llicència.
Art. 12.- Obligacions del titular de la llicència.
1. La llicència d’obres obliga al seu titular, sense perjudici dels altres assenyalats a l’Ordenança i a les
normatives legals vigents, al següent deures:
a. Satisfer les despeses que ocasioni a l’Administració, com a conseqüència de les activitats que
autoritzi la llicència;
b. Construir o reposar els marges i els camins públics, fronterers a la finca dins del termini de
conclusió de l’obra;
c.

Reparar o indemnitzar els danys que es causin en els elements urbanístics del sòl, subsòl i sòl
de la via i els camins públics, tals com voravies, paviments, vorades, fanals, rètols, plaques de
numeració, arbres, plantacions, sots al peu dels arbres, parterres, bancs, marquesines,
baranes, escales, embornals, clavegueres, galeries de serveis, cambres subterrànies, mines
d’aigua, canalitzacions i altres elements anàlegs;

d. Instal·lar i mantenir en bon estat de conservació la tanca de precaució durant el temps
d’execució de les obres si s’escau d’acord amb el criteri municipal, tot atenent les condicions de
l’obra en qüestió.
e. Col·locar i mantenir el rètol preceptuat a l’article 46 d’aquesta ordenança.
2. Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà
fixar en cada cas la quantitat que el sol·licitant haurà de dipositar o de garantir amb els avals bancaris
regulats a l’article 32 d’aquesta Ordenança, prèviament a la concessió de la llicència.

9

ORDENANÇA TIPUS DELS MOVIMENTS DE TERRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER A
LA MILLORA DE FINQUES AGRÍCOLES A L’ALT PENEDÈS.

març 2011

Capítol segon - PROCEDIMENT PER LA RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA:
Art. 13.- Contingut de la sol·licitud de llicència urbanística.
1. Les sol·licituds es formularan, en el seu cas, en l’imprès oficial corresponent, dirigides a l’Alcalde,
President de l’Ajuntament, i subscrites per l’interessat o per la persona que legalment el representi,
amb les indicacions següents:
a) Nom, cognoms, domicili i telèfon, circumstàncies personals i dades del document nacional
d’identitat de l’interessat, quan es tracti de persones físiques; raó social, domicili, dades de la
inscripció al Registre públic corresponent si s’escau, i número d’identificació fiscal, quan el
sol·licitant sigui persona jurídica;
b) Nom, cognoms, domicili i telèfon, circumstàncies personals, dades del document nacional
d’identitat i qualitat en la que obra el signant, quan actuï en representació;
c) Situació, superfície i titularitat de la finca, així com índole de l’activitat, obra per la qual se
sol·licita la llicència;
d) Les altres circumstàncies que, segons l’objecte de la llicència, s’estableixen als articles
següents;
e) Data i lloc.
2. Les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre de l’Ajuntament.
3. Les sol·licituds de llicència s’hi acompanyaran els documents tècnics que continguin com a mínim les
determinacions que es detallen tant als articles com als annexos de la present Ordenança.
Art. 14.- Requisits formals dels Projectes Tècnics.
1. En totes les sol·licituds de llicència que exigeixi la presentació d’un projecte tècnic, aquest anirà signat
per l’interessat, al costat de la signatura, el nom i cognoms del tècnic o facultatiu competent així com, si
s’escau per la normativa vigent, visat pel Col·legi professional corresponent.
2. El projecte tècnic detallarà les obres i instal·lacions amb la correcció de dibuix, exactitud i presentació
indispensables.
3. En tots els supòsits, els plànols del projecte tindran com a mida màxima la d’1,50 per 1,10 metres i es
presentaran plegats a la mida A4 (UNE).
4. Si les característiques del dibuix exigissin excepcionalment la confecció dels plànol en una mida
superior a l’establerta al paràgraf anterior, es podrà ampliar el format sense, però, disminuir l’escala.
5. El Projecte tècnic inclourà un Pressupost desglossat per partides dels treballs a executar, basat en els
preus d’execució material o en el seu defecte el pressupost de referència de les bases de tarifació del
Col·legi o el que cada Ajuntament consideri més adequat.
6. Són tècnics competents per a redactar projectes d’obres de moviments de terres, qualsevol tècnic que
així ho determini la legislació vigent.
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Capítol tercer – REGULACIÓ DELS MOVIMENTS DE TERRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER A LA
MILLORA DE FINCA AGRÍCOLA:
Art. 15.- Definició.
1. Als efectes d’aquesta ordenança es considera moviment de terres tots els desmunts, buidats, les
explanacions, les excavacions o rebaixos, les cates d’exploració, els terraplens o pedrapenats, les
millores de finques agrícoles i altres modificacions de les característiques físiques del sòl
independentment de l’ús final que se’n faci de la finca.
Art. 16.- Condicions de llicència.
1. Com a norma general, d’acord amb el que estableix l’article 187.2.f del DL 1/2010 d’Urbanisme a
Catalunya, tots els projectes de moviments de terres es tramitaran com una llicència urbanística
municipal prèvia, i hauran d’incloure, com a mínim, la documentació relacionada als articles redactats a
continuació.
2. Estarà subjecte a llicència, en general, tots els moviments de terres, així com la construcció
d'instal·lacions i construccions de tota mena, vinculades i/o complementaries amb els moviments de
terres que es facin en totes les finques emplaçades en Sòl No Urbanitzable, sense perjudici d'allò que
disposen les disposicions generals en matèria de llicències urbanístiques.
3. Caldrà tenir en compte el Decret 396//2006 de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental
en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb
aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

4. Caldrà aportar els informes dels diferents organismes afectats d’acord amb allò estipulat per la

legislació d’aplicació vigent; l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada,
Direcció General de Medi Natural, Direcció General de Qualitat Ambiental o, en el seu cas, seguir el
procediment recollit en els articles 47, 48 i 49 Decret Legislatiu 1/2010 Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i els articles 47, 49 i 57 del Reglament de la llei d’Urbanisme (Decret 305/2006).

5. Els projectes contemplaran els mecanismes necessaris per assegurar la qualitat de les terres
(analítiques) i l’absència de residus de la construcció (cales), així com si s’escau la compactació del
terrenys (anàlisi PROCTOR corresponent).

Art. 17.- Prohibicions.
1. Les obres no podran comportar extraccions de terres, ja que aquest cas es regularà amb les condicions
de les activitats extractives.
2. Aquestes obres no podran comportar abocaments de runes de la construcció, ni d’altres materials ni
residus que no siguin admesos. Els abocaments de runes de la construcció s’han ajustar al Decret
1/1997, sobre disposició de rebuig en dipòsits controlats, i en concret l’annex 3; pel que fa al
segellament dels monodipòsits de terres i runes.
Art. 18.- Criteris generals dels projectes d’execució de noves superfícies planes agrícoles.
Els criteris tècnics per a l’execució de noves superfícies planes agrícoles són els definits a l’annex
núm. 1; a la part final d’aquesta ordenança.
Art. 19.- Criteris generals per preservar el paisatge del Penedès.
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Per tal de preservar el paisatge del Penedès, es donarà compliment al Decret 343/2006, de 19 de
setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005 de Paisatge o en qualsevol cas, la legislació que el modifiqui.
Així com a la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès incloent tots els annexos. També es tindran en
compte els criteris de l’Ordenança del Paisatge de l’Alt Penedès promoguda pel Consell Comarcal.
Així doncs, tots els projectes hauran de garantir les condicions paisatgístiques pròpies del paisatge de
la vinya del Penedès i es sempre es donarà compliment als criteris generals definits a l’annex núm. 2;
d’aquesta ordenança:
Art. 20.- Criteris generals dels projectes que continguin l’execució de talussos.
Els criteris tècnics per a l’execució dels talussos són els definits a l’annex núm. 3;
Art. 21.- Criteris generals dels projectes que continguin franges de protecció del Domini Públic
Hidràulic.
1. Totes les sol·licituds de llicencies de moviments de terres grafiaran clarament, en els plànol topogràfics,
els torrents existents d’acord amb els plànols de l’ICC i dels plànols cadastrals.
2. Tots el plànols del projecte establiran una franja, com a mínim 5 metres d’amplada a cada costat del
torrent (amplitud del Domini Públic Hidràulic), on no es podrà fer cap actuació de moviment de terres.
En funció del torrent, l’esmentada franja es pot ampliar fins als 10 metres.
3. Totes les actuacions hauran de presentar, juntament amb la memòria tècnica, l’informe favorable de
l’Organisme Gestor de la policia i control dels torrents existent, es a dir de l’ACA. o l’organisme que
s’escaigui
Així doncs per garantir les condicions de preservació dels espais fluvials es compliran els criteris
tècnics definits a l’annex núm. 4;
En qualsevol cas, correspon a la direcció de l’Agencia Catalana de l’Aigua l’atorgament de les
concessions i de les autoritzacions relatives a l’aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general.
Per tant, qualsevol autorització municipal d’obres en aquest espai requerirà de l’autorització especifica
de l’ACA o qualsevol organisme que el substitueixi.
Art. 22.- Criteris Generals per a la restauració vegetal de la finca:
1. Qualsevol projecte per a moviment de terres en sòl no urbanitzable, o millora de finca agrícola, haurà
de preveure la restauració vegetal i s'hauran de tenir en compte els criteris tècnics que s'exposen a
l’annex núm. 5;

Art. 23.- Criteris Generals per a la preservació dels Camins Rurals, directament afectats per les
llicències de moviments de terres:

1. L’actual xarxa de camins s’entén que ve definida en els plànols d’ordenació del planejament vigent i es
complementa amb tots aquells camins recollits en els plànols de cadastre.
a. Són camins rurals del terme municipal tots aquells, el recorregut dels quals, total o parcial, està
situat dins el terme municipal. És competència de l'Ajuntament la policia de camins rurals, sigui
quina sigui la seva naturalesa i titularitat. La funció de policia de camins comprèn les facultats
necessàries per a mantenir-los nets, expedits i en condicions de servir a la seva finalitat.
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b. Els camins rurals són veïnals quan són d'ús públic, i de fruïts quan només són usats per
propietaris de finques determinades o compreses a un determinat sector. A més, en el plànol
d’ordenació s’estableixen els camins considerats com a bàsics.
2. Qualsevol projecte per a moviment de terres en sòl no urbanitzable, o millora de finca agrícola, haurà
de tenir en compte els criteris tècnics que s'exposen a l’annex núm. 6;
Art. 24.- Criteris Generals per la construcció de tanques de les finques directament afectades per les
llicències de moviments de terres.
1. Per tal de preservar el caràcter rural i, especialment vitivinícola de la comarca de l’Alt Penedès, es
procurarà no fer cap tipus de tancament a les finques situades en Sòl No Urbanitzable.
2. No obstant, quan sigui necessari procedir al seu tancament, i estigui suficientment justificat, aquest es
realitzarà d’acord amb les condicions establertes a l’annex núm. 7;

Art. 25.- Criteris Generals respecte als Estudis d’afectació paisatge o Estudis d’impacte i integració
paisatgística en l’atorgament de les llicències.
1. L’Estudi de l’afectació del Paisatge o Estudi d’impacte i integració paisatgística en l’atorgament de
llicències de moviments de terres, previst a l’apartat 1.h de l’article 29, així com l’apartat 3.j. de l’article
30 de la present ordenança, s’incorporà al projecte tècnic que ha d’acompanyar a la sol·licitud
d’autorització o llicència.
2. L’Estudi d’impacte o d’integració paisatgística tindrà un contingut i finalitats equivalents a l’estudi
d’impacte i integració paisatgística previst a l’article 48.1b del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol.
3. El contingut de l'Estudi d'impacte i integració paisatgística serà l'establert a l'art.21 del Decret 343/2006,
de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i
ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
4. L’Estudi d’Impacte o d’integració paisatgística serà informat, amb caràcter previ i no vinculant, per
l'Oficina Tècnica del Paisatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en els següents casos:
a. Quan així ho exigeixi la normativa autonòmica.
b. Quan ho sol·liciti l’Ajuntament.
c. En els casos previstos expressament en aquesta ordenança, es a dir en els supòsits regulats
als articles 29 i 30.
Art. 26.- Criteris Generals per les fonts, creus de terme, arbres monumentals i qualsevol altre element
del patrimoni directament afectat per les llicències de moviments de terres.
1. Les fonts naturals existents, les creus de terme, els arbres monumentals i qualsevol altre element del
patrimoni cultural i arqueològic i els seus entorns es consideraran zones protegides i hauran de
mantenir la seva estructura original i bon funcionament.
2. Tots aquests elements hauran de figurar correctament identificats en la documentació tècnica que
acompanyi la sol·licitud .
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Capítol quart – REQUISITS MÍNIMS DELS DOCUMENTS TÈCNICS:
Art. 27.- Documentació de la sol·licitud de llicència per a moviments de terres en sòl no urbanitzable per
a la millora de finca agrícola.
1. Pel que fa a la tramitació concreta de cada projecte, aquesta es determinarà per part de l’Ajuntament,
un cop conegudes les característiques del mateix en funció del volum de terres.
a. Sense rebliment de terres o rebliments amb aportacions de terres menors de 1.000 m3.
b. Rebliments amb aportacions de terres entre 1.000 i fins a 10.000 m3.
c.

Rebliments amb aportacions de terres de més de 10.000 m3.

3. Així doncs es diferenciarà la tramitació en funció, bàsicament, del volum de terres d’aportació per
rebliment, donant com a resultat tres casuístiques clarament diferenciades, les quals es descriuen als
articles següents.
Art. 28.- Documentació de la sol·licitud de llicència per a moviment de terres en sòl no urbanitzable per
a la millora de finca agrícola, sense rebliments (o aportacions de terres) o en aquells
3
rebliments amb aportacions de terres menors de 1.000 m .
1. La sol·licitud de llicència haurà de contenir una memòria que inclogui, com a mínim, la següent
documentació:
a. Memòria on es justifiqui la necessitat del rebliment, l'ús posterior del terreny, el tècnic
responsable del rebliment, i una descripció succinta de l'afectació pel que fa a l'arbrat, camins,
circulació d'aigües, autorització del propietari, pressupost, etc.
b. Una justificació dels càlculs dels volums de terres i de les superfícies de l’objecte del projecte.
c.

Plànol d'emplaçament de la finca a escala mínim 1:1.000.

d. Croquis dels accessos a utilitzar, manteniment i reposició dels camins.
e. Croquis acotat del projecte de rebliment, on es reflecteixi l'estat inicial (on constin les
edificacions, camins, arbrat afectat, veïns afectats, torrents i qualsevol del element definits a
l'art.26) i l’estat final del terreny, així com els perfils de l’àmbit de l’actuació, per poder avaluar
el volum del rebliment.
2. En el cas que es prevegi l’execució de nous talussos de més de 3 metres d’alçada total o l’execució
d’un mur de rocalla, caldrà la presentació de projecte tècnic mig o superior visat pel col·legi professional
corresponent, si s’escau.

Art. 29.- Documentació per a la sol·licitud de llicència per a moviment de terres en sòl no urbanitzable
3
per a la millora de finca agrícola amb aportacions de terres entre 1.000 i fins a 10.000 m .
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1. Projecte tècnic signat per tècnic mig o superior i visat pel col·legi professional corresponent, si s’escau,
que contindrà com a mínim els següents documents:
a. Memòria on es justifiqui la necessitat del rebliment i l'ús posterior del terreny, les afectacions a
arbrat, als camins, i a la circulació de les aigües de pluja, de les finques veïnes i les xarxes de
serveis. Així com una descripció acurada de les solucions adoptades respecte el sistema de
compactació de les terres, i un pressupost detallat per partides d’amidament.
b. L’escrit, mitjançant contracte privat, on consti l'autorització del propietari. Així com les
responsabilitats que se’n derivin.
c.

Justificació tant dels volums com de les superfícies de l’actuació. Amb referència a la topografia
i a les seccions topogràfiques, del cubicatges de les terres tant de moviment intern com
d’aportacions alienes a l’obra.

d. Composició dels materials de préstec.
e. Descripció del sistema hídric de la finca i descripció de les incidències i alteracions que es
preveu que provocaran les modificacions; tot incloent la descripció del sistema previst pel
drenatge a la zona un cop s’hagi acabat amb la millora de la finca. Tot justificant el pla
d’accions per minimitzar les erosions.
f.

Justificació geològica de la capacitat de l’estabilització del pendent dels talussos.

g. Metodologia de les tasques a fer, incloent una planificació temporal de les obres.
h. La integració de les obres a l’entorn, amb l’Estudi d’afectació al paisatge previst a l’article 25
d’aquesta ordenança (tant durant l’obra, com a l’estat del paisatge final).
i.

Descripció de l’acondicionament final dels accessos a la finca.

j.

Plànol d'emplaçament de la finca a escala 1:2.000.

k.

Croquis dels accessos a utilitzar, amb detall de les possibles modificacions i del manteniment i
reposició dels camins afectats.

l.

Topografia de l’estat inicial de la parcel·la, a escala no menor de 1:1.000, (on constin les
edificacions, camins, arbrat afectat, veïns afectats, torrents, així com tots els elements definits a
l’article 26 d’aquesta ordenança).

m. Plànol de topografia final, a escala no menor de 1:1.000, tot indicant en els perfils acotats i on
es dibuixi l’alçada i inclinació, dels talussos resultants, el gruix màxim del terraplè
convenientment acotat, i les rocalles, i els pendents finals de la finca.
n. Plànol amb el detall dels talussos resultants a escala no menor 1/500, amb la relació amb els
camins públics i/o les finques veïnes.
o. Projecte de restauració vegetal, amb justificació de les solucions adoptades.
p. Nomenament del tècnic competent responsable de l’execució del projecte designat pel
promotor.
Art. 30.- Documentació per a la sol·licitud de llicència per a moviment de terres en sòl no urbanitzable
3
per la millora de finca agrícola amb aportacions de terres de més de 10.000 m .
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1. En el cas de recepció de terres alienes amb un volum de més de 10.000m , la tramitació de la llicència
s’ajustarà al Decret 396/2006 o a la legislació que el modifiqui.
2. D’acord amb el compliment del Decret 396/2006, la llicència estarà condicionada al compliment dels
objectius agraris.
a. Per aquest motiu caldrà presentar a l’Ajuntament la justificació de la millora, els usos i la
finalitat a la que es vol destinar la finca i el procediment de millora.
b. Prèviament a l’atorgament de la llicència, l’Ajuntament haurà d’obtenir l’informe favorable del
Departament corresponent en la matèria.
3. Projecte tècnic signat per tècnic mig o superior (o facultatiu competent d’acord amb la legislació vigent
en el moment de la tramitació de la llicència) i visat pel Col·legi professional corresponent, si s’escau,
contindrà com a mínim els següents documents:
a. Memòria on es justifiqui la necessitat del rebliment i l'ús posterior del terreny, així com les
afectacions a arbrat, als camins, a la circulació de les aigües de pluja a les finques veïnes i a
les xarxes de serveis preexistent.
b. Memòria tècnica complementària referida als plànols on es justifiqui i es descrigui les solucions
adoptades en cada cas, avaluació del volum del rebliment, el sistema de compactació de les
terres, solució a la circulació de les aigües superficials, detall dels accessos a utilitzar, amb
explicació del manteniment i reposició dels camins afectats, pressupost, i on consti
l’autorització del propietari del terreny, així com el programa i la coordinació dels treballs a
efectuar, planificació temporal de les obres.
c.

Un pressupost detallat per partides d’amidament.

d. L’escrit, mitjançant contracte privat, on consti l'autorització del propietari, així com les
responsabilitats que se’n derivin.
e. Justificació tant dels volums com de les superfícies de l’actuació, amb referència a la topografia
i a les seccions topogràfiques, del cubicatges de les terres tant de moviment intern com
d’aportacions alienes a l’obra.
f.

Composició dels materials de préstec. Tant pel que fa al seu origen com la seva granulometria
(roques, diàmetre de partícules)

g. Descripció del sistema hídric de la finca i descripció de les incidències i alteracions que es
preveu que provocaran les modificacions, tot incloent la descripció del sistema previst pel
drenatge a la zona un cop s’hagi acabat amb la millora de la finca i tot justificant el pla
d’accions per minimitzar les erosions.
h. Justificació geològica de la capacitat de l’estabilització del pendent dels talussos.
i.

Metodologia de les tasques a fer, tot incloent una planificació temporal de les obres.

j.

La integració de les obres a l’entorn, amb l’Estudi d’una afectació al paisatge (tant durant l’obra,
com a l’estat del paisatge final).

k.

Descripció de l’acondicionament final dels accessos a la finca.

l.

Plànol de situació de la finca a escala no menor a 1:5000 on caldrà indicar la geomorfologia de
la zona on es situa la parcel·la receptora, entorn paisatgístic, etc.
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m. Plànol d'emplaçament de la finca a escala no menor a 1:2000, amb la indicació de l’arbrat
existent, així com els camins i torrents, així com tots els elements definits a l’article 26
d’aquesta ordenança, convenientment acotats i també tots els accessos a utilitzar.
n. Plànol topogràfic de l’estat inicial de la parcel·la o parcel·les a que es refereix la sol·licitud, a
escala no menor de 1:1.000, on s'indiquin les cotes d'altimetria, l'edificació i la posició, en
planta i altura, de les construccions i les finques veïnes que puguin resultar afectades. Així com
les rases i/o cunetes d’evacuació de les aigües de pluja i les xarxes de serveis i servituds
existents.
o. Plànol topogràfic final, a escala no menor de 1:1.000, amb perfils acotats per apreciar el volum
de l'obra a realitzar, així com les solucions adoptades per preservar l'arbrat, els camins, la
circulació d'aigües de pluja i les precaucions a adoptar en relació a la pròpia obra, del sistema
de drenatge, de la via pública, les finques o construccions veïnes i les xarxes de serveis i
servituds existents.
p. Plànol dels perfils, a escala no menor de 1:1.000, que es considerin necessaris per a apreciar
el volum i característiques de l’obra a realitzar, el gruix màxim del terraplè, l’alçada de les
esculleres, el pendent màxim de la finca, el pla d’accions per minimitzar les erosions, descripció
dels sistema hídric i del sistema de drenatge, així com els detalls necessaris per a la correcta
comprensió del projecte.
q. Plànols amb el detall dels talussos a escala no menor de 1/500 que indiquin les precaucions a
adoptar en relació a la pròpia obra, via pública i finques o construccions veïnes que puguin ser
afectades i les xarxes de serveis i servituds existents.
r.

Projecte de restauració vegetal, amb la justificació de les solucions adoptades.

s.

Direcció facultativa de l'obra per tècnic competent (full d’assumeix).

t.

Si s’escau, autorització de la Junta de Residus com a Gestor de Residus de la construcció del
promotor o del transportista (terres).

u. Si les terres d’aportació provenen d’alguna obra de construcció, s’haurà d’adjuntar l’ informe
previ de l’OGAU, qui d’acord amb el Decret 396/2006 ha d’emetre un informe amb caràcter
previ a l’autorització de l’Ajuntament.
v.

L’Ajuntament podrà exigir, a més, un anàlisi geotècnic del terreny o solar i la còpia del plànol
oficial acreditatiu d’haver-se efectuat, en el seu cas, l’assenyalament d’alineacions i rasants
sobre el terreny.

Art. 31.- Deficiències esmenables i no esmenables.
1. Si el projecte s’ajusta estrictament als plans, normes urbanístiques, ordenances i altres disposicions
aplicables i si dóna compliment a totes les obligacions imposades per aquesta ordenança, l’Ajuntament
atorgarà la llicència.
2. Quan dels informes dels tècnics en resultessin deficiències, es distingirà entre esmenables i no
esmenables.
3. S’entendran deficiències no esmenables totes aquelles la rectificació de les quals signifiqui la
introducció de modificacions substancials en el projecte, i en qualsevol cas, les següents:
a. Assenyalar erròniament la zonificació que correspon a l’emplaçament de l’obra, quan l’error
comporti la impossibilitat d’adaptació del Projecte a la zona d’emplaçament.
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b. Projectar les obres per a usos no admesos per la zonificació corresponent a llur emplaçament.
c.

No respectar els espais lliures per a zones verdes, vials o camins públics i zones
d’equipaments i d’altres sistemes de protecció previstos al planejament.

d. No respectar les zones de servituds dels torrents, ni de les carreteres existents.
4. Les peticions de llicència amb deficiències no esmenables seran denegades.
5. S’entendran esmenables aquelles deficiències no compreses al paràgraf 3. Aquestes es notificaran a
l’interessat perquè les esmeni en el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació,
amb l’advertiment que transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagués efectuar la
rectificació, es considerarà caducada la sol·licitud.
Capítol cinquè – PLA DE MANTENIMENT I FIANCES:
Art. 32.- Requisits del pla de manteniment i fiances.
1. Caldrà que el projecte garanteixi:
a. Que l’erosió de les terres per efecte de les pluges provoqui les menors alteracions tant dins de
la finca en qüestió, com a les finques veïnes o als camins públics.
b. L’estabilitat dels talussos executats.
c. La supervivència de la plantació, efectuant regs durant tot l’any següent, especialment en les
èpoques de poca pluviositat (hivern i estiu) i la reposició de la hidrosembra, de l'arbrat i els
arbustos morts durant aquest període excepte el % de pèrdues considerat inevitable, i que
caldrà fixar en cada cas entre el 10 i el 20%.
2. Per tal d’assegurar la correcta execució de les obres, així com tots els aspectes detallats a l’apartat
primer d’aquest mateix article, l’Ajuntament fixarà una garantia.
3. L’import de la fiança, per aquelles llicències subjectes a l’article 28 d’aquesta ordenança, serà un import
fix estipulat anualment per l’Ajuntament.
4. L’import de la fiança, per aquelles llicències subjectes als articles 29 i 30 d’aquesta ordenança, es
calcularà en funció de l’import del pressupost d’execució presentat. Com a mínim, la fiança haurà de
cobrir el 100% del cost dels treballs de restauració vegetal, i una part significativa (entre el 25 i el 75%)
del cost del moviment de terres a criteri de l’Ajuntament en qüestió. Pel càlcul de la fiança es tindrà en
compte la solvència demostrada per l’empresa en altres actuacions similars, i un criteri de
proporcionalitat.
5. Les fiances s'hauran de dipositar on estableixi l’òrgan que atorgui la llicència. En qualsevol cas,
l’interessat sempre haurà de satisfer-la prèviament a la retirada del títol d’autorització municipal.
6. Aquells projectes que ja hagin dipositat una fiança a altres administracions, podran quedar-ne exempts
si ho sol·licita l’interessat, d’acord amb un informe favorable dels serveis tècnics municipals si aquests
consideren que l’actuació ha quedat suficientment garantida.
7. El retorn de les fiances dipositades es farà, amb caràcter general i a no ser que es prevegin condicions
especials en l’atorgament de la llicència, de la següent manera:
a. Pel que fa al rebliment, un cop passat un any de la finalització dels treballs. Previ informe dels
tècnics municipals donant per acceptable l’estat final de l’actuació.
b. Pel que fa a la restauració vegetal, un cop acabat el segon estiu desprès de la finalització
completa dels treballs, inclòs les plantacions.
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8. L'import de la fiança previst al punt 4 s'haurà de dipositar en 2 avals diferenciats (un per rebliment i un
per restauració vegetal) sempre que l'interessat prevegi sol·licitar el retorn de les fiances per separat
d'acord amb allò previst al punt 7.

Capítol sisè – TERMINIS, DEFICIÈNCIES I PROCEDIMENT D’URGÈNCIA:
Art. 33.- Termini de lliurament de la informació urbanística per part de l’Administració.
1. El termini que té l’administració per facilitar tota la informació prevista als articles 6 , 7 i 8 de la present
ordenança s’haurà de facilitar en el termini màxim d’un mes, des del moment de la presentació de la
sol·licitud per escrit i pels mecanismes oficials previstos.

Art. 34.- Terminis per l’atorgament de la llicència.
1. Les llicències s’atorgaran o denegaran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la
presentació de la sol·licitud.
2. Transcorregut el termini assenyalat al paràgraf primer d’aquest article sense s’hagués notificat
resolució expressa, s’entendrà atorgada la llicència per silenci administratiu. Tot i així, abans d’iniciar
les obres, caldrà obtenir el certificat de silenci administratiu d’acord amb les normatives vigents.
3. En qualsevol dels casos contemplats als apartats precedents, si la llicència sol·licitada afectés la via
pública o camins, així com béns de domini públic o patrimonials i transcorreguessin els terminis
assenyalats sense notificar-se la resolució, s’entendrà denegada per silenci administratiu.
4. En cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra les prescripcions de la
Llei de Sòl, del Planejament Urbanístic vigent i dels instruments de planejament i gestió que s’aprovin
en desenvolupament del mateix.

Art. 35.- Suspensió del còmput dels terminis d’atorgament de la llicència.
1. El còmput dels terminis a què es refereix l’article anterior quedarà suspès:
a. Durant els dies que tardi l’interessat en atendre el requeriment de completar dades de la
sol·licitud o aportar documents preceptius omesos.
b. Durant el període concedit a l’interessat per a esmenar deficiències del projecte.
c.

Durant els dies que transcorrin entre la notificació de l’import del dipòsit per a garantir el
compliment d’obligacions i la seva efectiva constitució.

Art. 36.- Termini d’inici de les obres.
1. Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les obres no
s’haguessin iniciat en el termini fixat a la llicència corresponent, el qual no pot ser superior a un any. No
obstant, el titular de la llicència podrà sol·licitar pròrroga per al començament de les obres abans de
dos mesos del finiment del termini previst per a començar-les.
2. La caducitat a la qual es refereix el paràgraf anterior es produirà pel transcurs del termini de
començament o de la seva pròrroga, d’acord amb els mecanismes de caducitat previstos per la
Legislació vigent.
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3. Als efectes assenyalats a l’article anterior, només es consideraran iniciades les obres quan s’hagi
emprès la realització dels treballs i existeixi una relació funcional entre aquests i l’obra o instal·lació
projectada, objecte de la llicència.

Art. 37.- Terminis per l’execució de les obres.
1. Les llicències determinaran en cada cas els terminis per a començar-les i per a acabar-les.
2. Els terminis seran els que proposi el sol·licitant sempre que no superin el d’un any per començar i el de
tres per acabar, tot tenint en compte l’apartat 11 de l’article 23 d’aquesta ordenança. En el cas que el
sol·licitant no els proposi, s’assenyalarà el que es consideri suficient segons la naturalesa i importància
de l’obra a executar.
3. El Pla d'execució de l'obra ha de tenir com a màxim una durada de dos anys. En cas que la
disponibilitat del volum de terres a aportar ho exigeixi, s'acceptarà un pla d'execució en dues fases
independents de 2 anys cadascuna. Tres mesos després d'iniciar la segona fase s'haurà de garantir
que la primera ja està integrada al paisatge mitjançant la sembra de la coberta vegetal.
4. El termini per al començament i finiment de les obres o instal·lacions es comptarà a partir del dia
següent a la notificació de l’atorgament de la llicència.
Art. 38.- Finalització del termini d’execució i atorgament de pròrroga.
1. L’incompliment del termini fixat per a l’acabament de les obres comportarà en qualsevol cas:
a) La necessitat de sol·licitar pròrroga del termini d’acabament abans de tres mesos del termini
fixat per a executar les obres o instal·lacions.
b) En el cas que no s’hagués sol·licitat pròrroga però es volgués seguir fent obres, caldrà
sol·licitar una nova llicència municipal i serà obligatòria l’adaptació de les obres o instal·lacions
a les modificacions de la normativa, inclusivament si són d’índole tècnico–constructiva, que
s’hagués aprovat amb posterioritat a la concessió de la primera llicència, amb tot allò que sigui
compatible amb l’estat real de l’obra. Sempre serà necessari, per a continuar les obres,
d’obtenir llicència d’adaptació com si es tractés de nova llicència.

Art. 39.- Disposicions comuns a l’atorgament de pròrrogues.
1. Les pròrrogues d’ambdós terminis, amb sol·licitud prèvia del titular de la llicència abans de dos o de
cinc mesos del finiment dels previstos per al començament i per a l’acabament de les obres,
respectivament, s’entén que són concedides “ope legis” per la meitat del termini del qual es tracti, i serà
vàlida l’ordenació vigent en el moment que la llicència fou atorgada, encara que s’hagués acordat la
suspensió de l’atorgament de llicències en casos de pròrroga del termini de l’acabament de les obres.
2. La pròrroga de les llicències no pot ser vàlidament sol·licitada si no ha passat almenys la meitat del
termini que hagi fixat la llicència.
3. La sol·licitud i la consegüent obtenció de la pròrroga del termini per a començar les obres no
comporten, per elles mateixes, la pròrroga del termini per acabar-les.
Art. 40.- Procediment d’urgència en casos de perill pels béns i les persones.
1. En casos d’urgència derivada de la necessitat d’evitar danys imminents a persones o béns materials,
es podran realitzar obres de consolidació, apuntalament o reparació, sempre que el propietari de la
finca ho comuniqui a l’Ajuntament, 48 hores abans d’iniciar-les, aportant la documentació següent:
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a. Memòria, visada pel Col·legi Oficial corresponent si s’escau per la normativa vigent, en la que
es justifiqui la urgència i es descriguin les obres a realitzar i la seva inclusió o no al Catàleg
històric–artístic o arqueològic si s’escau.
b. Certificació de l’estat de les obres, visada pel Col·legi Oficial corresponent.
c.

Full d’assumpció de la direcció de les obres visat pel Col·legi Professional corresponent, si
s’escau per la normativa vigent.

2. Efectuada la comunicació, el propietari, en el termini màxim de 15 dies, estarà obligat a sol·licitar
llicència per a la realització de les obres.
3. L’òrgan municipal competent, a la vista de la documentació preceptuada a l’apartat 1 d’aquest article,
podrà resoldre en el sentit de declarar innecessària la urgència i d’obligar al propietari a obtenir llicència
d’obres, prèvia a la realització de les mateixes.
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TÍTOL QUART – DE l’ EXECUCIÓ DE LES OBRES:
Capítol primer - DISPOSICIONS GENERALS:
Art. 41.- Règim aplicable a l’execució de les obres o instal·lacions.
1. Les obres hauran d’executar-se d’acord amb el contingut implícit i explícit i condicions especials de la
llicència atorgada a l’efecte, amb estricta subjecció a les disposicions de les normes urbanístiques i
ordenances, sota la direcció facultativa de persona legalment autoritzada i amb la intervenció
obligatòria d’un tècnic competent, de conformitat amb el què preveuen les disposicions que regulen les
facultats i competències dels esmentats professionals.
2. A aquests efectes, es considera tècnics competents per a l’execució d’obres els definits a la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.)
3. En els casos no contemplats en aquest article, s’estarà al què disposi la normativa vigent.
Art. 42.- Direcció facultativa.
1. No es permetrà l’inici de les activitats objecte d’una llicència concedida, quan sigui preceptiva la
direcció facultativa, sense que s’hagi donat compliment als requisits següents:
a. Comunicació a l’Ajuntament del facultatiu designat com a director conforme ha acceptat
efectivament el mandat. Aquesta comunicació anirà visada pel Col·legi professional
corresponent, si s’escau. El duplicat de la comunicació, segellat per l’Ajuntament, serà retornat
al facultatiu director i haurà de custodiar-se permanentment al lloc de l’obra.
b. En els supòsits de l’apartat anterior i en tots els altres casos en què s’exigeix, amb
independència de la direcció facultativa de l’obra, la presència d’un tècnic titulat, es notificarà a
l’Ajuntament el nom, cognom i títol professional del tècnic indicat, mitjançant el corresponent
document de designa, on hi consti la seva acceptació.
c.

La presentació d’una copia de l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat, emès i signat pel tècnic
competent en coordinació de seguretat, juntament amb el seu nomenament convenientment
documentat i visat pel Col·legi, si s’escau.

d. Lliurament a l’Ajuntament d’una còpia, convenientment segellada per l’organisme que la
Generalitat de Catalunya hagi habilitat a tal efecte, de la Comunicació de l’obertura del centre
de treball.
2. Si no s’hagués comunicat en el moment de la sol·licitud de llicència, caldrà comunicar a l’Ajuntament
l’empresa constructora encarregada de la realització de l’obra en el moment de la comunicació del seu
inici, altrament s’entendrà que el responsable de qualsevol incidència és el propi sol·licitant.
Art. 43.- Renúncia i nova designació de tècnics.
1. Qualsevol tècnic d’obligada intervenció en una obra, segons el què preveuen aquestes Ordenances,
que deixi d’actuar a l’obra o instal·lació, haurà de posar-ho en coneixement de l’Ajuntament dins del
termini de setanta-dues hores, mitjançant escrit en el qual expressi els motius de la renúncia
degudament visat pel Col·legi professional corresponent, si s’escau.
2. El promotor de les obres, en el cas indicat a l’apartat anterior, per a poder continuar-les haurà de
nomenar un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajuntament de la mateixa manera prevista per a l’inici, dins del
termini dels sis dies següents al cessament de l’anterior director.
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Art. 44.- Canvi d’empresa constructora.
1. Si canviés l’empresa encarregada de la realització de l’obra, el promotor, dins del termini de sis dies,
haurà de comunicar aquesta circumstància a l’Ajuntament mitjançant escrit on, juntament amb
l’assabentat del facultatiu director, es consigni el nom, domicili i número del DNI o NIF del nou
constructor.
Art. 45.- Modificació del projecte.
1. Quan en el curs d’execució de les obres es modifiqués el projecte aprovat, les obres no seran aturades
durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte si la sol·licitud
corresponent va acompanyada d’un annex comprensiu de la justificació i de la certificació
corresponents del facultatiu director de les obres, que es responsabilitzarà de la legalitat de les
alteracions a introduir-hi.
2. Tanmateix, caldrà dipositar un aval bancari equivalent al 3% del pressupost actualitzat per a garantir
l’execució de les mesures de protecció de la legalitat urbanística, en cas que la modificació no fos
legalment autoritzable.

Art. 46.- Documentació al lloc de l’obra.
1. Al lloc de l’obra s’hi haurà de tenir a disposició de la inspecció municipal:
a. El document acreditatiu de la concessió de llicència, o fotocòpia.
b. Un exemplar del projecte aprovat, amb la diligència del Secretari i segell de l’Ajuntament, o
fotocòpia.
c.

El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’Ajuntament l’efectivitat de la direcció
facultativa, l’inici de l’obra, i, si fa al cas, el que acrediti el nomenament del tècnic a què es
refereix l’article 35.

d. Còpia del plànol lliurat a l’interessat, en el seu cas, acreditativa de l’assenyalament
d’alineacions i rasants, si aquest s’ha exigit prèviament al començament de les obres.
2. En lloc visible des de la via pública, s’hi haurà de col·locar un rètol de dimensions mínimes d’1,0m.
d’amplada per 0,80 m. situat a una alçada màxima de 1,50m. des del nivell de terres, on s’indiqui:
a. Data d’expedició de la llicència i número d’expedient.
b. Nom i cognoms del promotor de l’obra.
c.

Empresa constructora.

d. Tècnic director de les obres.
e. Data de finalització del termini fixat per a l’acabament de les obres.
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Capítol segon – MESURES DE PROTECCIÓ DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA:
Art. 47.- Precaucions a adoptar en l’execució de les obres.
1. Les precaucions a adoptar durant l’execució de les obres seran les següents:
a. Construcció de les mesures de protecció de les voreres, camins o vorals de carreteres quan
l’obra exigeixi el pas de camions, conservant sempre que sigui possible els guals o vorals
existents, així com les voreres corresponents a la finca, si existeixen.
b. Observar les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i replè
de rases, retirada de runa i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicables.

Art. 48.- Tanques de protecció i ocupació de vorera o camí públic.
1. El front de la finca o solar on es practiquin les obres, es tancarà sempre amb la tanca de protecció de 2
metres d’alçada com a mínim, construïda amb materials que ofereixin seguretat i de conservació digna.
La tanca no serà obligatòria quan existeixi tancament i quan els treballs que es realitzin no tinguin
incidència en la seguretat i la lliure circulació per la via pública.
2. En cap cas es permetrà l’ocupació del camí o de la via pública sinó hi ha confrontació amb una vorera.
Així doncs restaran tancades en la seva alineació de façana de la finca.
3. En cas que hi hagi voreres o cunetes de formigó d’ample menor a 1,40 metres, podran ocupar-se en
una superfície màxima de 0,60 metres, sense ultrapassar mai l’amplada total de la vorera.
4. Serà obligatòria la utilització de llums de senyalització, d’intensitat suficient, en cada extrem o angle
sortint de la tanca.
5. La instal·lació de tanques s’entén sempre amb caràcter provisional mentrestant duri l’obra. Per tant,
quan transcorri un mes sense que es comencin les obres, o quan aquestes s’interrompessin per un
període d’igual termini, s’haurà de retirar la tanca i deixar lliure el pas a la vorera, sense perjudici de les
mesures de precaució que correspongui adoptar.
6. En casos especials, quan l’òrgan municipal competent ho consideri indispensable, podrà ordenar-se
l’adopció de mesures de caràcter extraordinari.

Art. 49.- Altres mesures de protecció.
1. En el cas de practicar-se entrades i sortides de camions anàlogues o d’altres de caràcter
circumstancial, en zones on hi pugui haver vianants o ciclistes, s’atallaran els fronts de l’obra amb una
corda o cinta d’avís i, al costat, s’hi mantindrà un peó per donar els avisos oportuns als vianants.
Aquesta precaució s’haurà d’adaptar a les exigències de la circulació d’acord amb les instruccions que
es rebin dels responsables de l’ordre públic i cossos competents en matèria de trànsit, etc.
2. Els materials per a la construcció es col·locaran i prepararan a l’interior de l’obra i, quan això no fos
possible, es farà en el punt o espai que indiquin els responsables de l’ordre públic i cossos competents
en matèria de trànsit, etc.
3. La possible runa generada no es podrà llençar lliurement. En qualsevol cas, s’adoptaran precaucions
per a evitar que es produeixi pols i es procedirà a regar la runa i les terres quan sigui necessari.
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Art. 50.- Protecció de l’arbrat.
1. Quan es realitzin obres en terrenys propers a una plantació d’arbrat, o quan els vehicles o màquines
utilitzades per les empreses constructores hagin de circular o instal·lar-se en aquests espais, previ al
començament dels treballs s’hauran de protegir els arbres a tot el llarg del tronc i fins una alçada no
inferior a 3 metres. Les proteccions es retiraran una vegada acabada l’obra.
2. Quan s’obrin forats o rases en llocs propers a plantacions d’arbrat, l’excavació es podrà acostar al peu
dels arbres, com a màxim, a una distància de cinc vegades el diàmetre de l’arbre, mesurat a l’alçada
d’un metre. En qualsevol cas, aquesta distància sempre serà superior a mig metre. Si per altres
ocupacions del subsòl no fos possible el compliment d’aquesta norma, el Servei Municipal
corresponent, prèvia visita d’inspecció, determinarà, abans d’iniciar l’excavació, la solució a adoptar per
a la protecció de l’arbrat que en resulti afectat.
3. Queda prohibit dipositar qualsevol tipus de materials d’obra en els escocells de l’arbrat, abocar-hi
productes nocius o utilitzar l’arbrat per a clavar rètols, subjectar cables o qualsevol altra operació
anàloga.

Capítol tercer – FINALITZACIÓ DE LES OBRES:
Art. 51.- Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions.
1. Acabades les obres, el titular de la llicència, en el termini màxim de 15 dies, ho posarà en coneixement
de l’Ajuntament mitjançant el corresponent escrit que haurà d’adjuntar la documentació prevista a les
Normes Urbanístiques del Planejament vigent, el Plànol topogràfic de l’estat resultant de l’Execució de
les Obres degudament visat pel Col·legi professional corresponent, si s’escau, i signat pels tècnic
directors de les obres, així com els càlculs de justificació dels volums de terres.
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TÍTOL CINQUÈ – RÈGIM SANCIONADOR:
Capítol primer - DISPOSICIONS GENERALS:
Art. 52.- Mesures de protecció i restauració.
1. Les obres i usos que incompleixin els preceptes d’aquesta ordenança donaran lloc a que l'alcalde o
regidor delegat dicti les mesures necessàries per restablir la legalitat infringida o la realitat física
alterada, d’acord amb els procediments de protecció de la legalitat previstos tant en la legislació
urbanística com en la legislació en matèria de medi ambient.
2. Sens perjudici del que s’ha exposat a l’apartat anterior, d'incompliment de les previsions d’aquesta
ordenança pot implicar també la caducitat o retirada de la llicència, així com la suspensió de les obres i
dels usos corresponents.

Art. 53.- Procediment sancionador.
1. El procediment sancionador és el que estableix la legislació general sobre potestat sancionadora, i en
especial el Decret 278/1993, de 9 de novembre. Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i
les mesures complementàries a les sancions són les que s’estableixen en la legislació sobre habitatge
de Catalunya.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
1. Les llicències que s’atorguin com a conseqüència de peticions presentades al Registre de l’Ajuntament
dos mesos abans de l’entrada en vigor de la present Ordenança, es regiran per les disposicions legals
en vigor en aquell moment.
2. No obstant, les disposicions del Capítol V d’aquestes Ordenances seran d’aplicació a les llicències
atorgades d’acord amb l’apartat precedent, quan la data d’inici de les obres o instal·lacions sigui
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies des de la seva publicació íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril) i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació íntegra.
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Annex 1:
Criteris generals dels projectes d’execució de noves superfícies planes agrícoles. (figura A.1.1)
1. Pels rebliments de terrenys s’utilitzaran només terres netes. És a dir, si es tracta de residus de la
construcció, aquestes únicament seran consistents en terra podent-se utilitzar pedra o altres materials
d’excavació del sòl.
2. No es podrà generar en cap cas una superfície continua superior a 6 Has en els municipis situats a la
Plana, o 4 Has en aquells municipis situats a qualsevol de les Serralades.
3. Es buscarà l’equilibri entre el volum desmuntat i terraplenat en una mateixa parcel·la i actuació.
4. Es garantirà i demostrarà que els moviments de terres no implicaran, en cap cas, modificacions
substancials dels cursos naturals d’aigua. Tot evitant especialment l’abocament d’aigües de pluja fora
de la parcel·la, en punts diferents dels originals, així com la justificació de la capacitat d’evacuació en
cas de majors cabals per la concentració de punts.
5. Els moviments de terres, tant de desmunt com de reblert no modificaran, en cap punt, la cota natural
del terrenys en més de 8 metres.
6. El plans cultivables resultants tindran un pendent màxim del 9%. En qualsevol cas es marcaran, sobre
els plànols, els pendents superiors al 5%, on es procurarà evitar les plantacions de vinyes seguint la
mateixa direcció del pendent dominant.
7. Els paraments verticals de contenció en cap cas superaran els 3m d’alçada total.
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(figura A.1.1) Criteris generals en l’execució de noves superfícies planes agrícoles.
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Annex 2:
Criteris generals per preservar el paisatge del Penedès.
1. Es conservaran els boscos i arbredes existents.
2. Es preservarà l’ambient natural de les rieres i dels torrents. Es respectaran les lleres dels torrents,
evitant en tot moment escanyar-los o obstaculitzar-los.
3. Es conservaran i protegiran les terrasses existents delimitades per murs de pedra de més de 1,5m.
garantint la preservació dels elements existents de contenció del sòl (murs de pedra seca, marges i
vores).
4. Es mantindrà, en tot moment, el traçat de la xarxa pública de camins rurals existents, llevat que es
redacti el corresponent Pla Especial i es tramiti la corresponent desafectació del camí. En qualsevol
cas s’evitarà en tot moment la conversió dels camins en canals de drenatge.
5. Es garantirà que es mantindrà l’alternança de cultius (vinya/presseguers; vinya/oliveres; vinya/cereals).
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Annex 3:
Criteris generals dels projectes que continguin l’execució de talussos. (figures A.3.1 i A.3.2)
1. Tant el cap com el peu del talús, junt al límit d’un camí públic, es situarà en tot moment a una distancia
mínima de 4 metres des de l’eix del camí, sempre i quan no s’hagi procedit a la desqualificació de la
condició de camí públic d’acord amb els procediments legals establerts.
2. El cap de talús resultant, situat a qualsevol límit de propietat, haurà de disposar-se de tal manera que
es garanteixi un camí de manteniment sense haver d’ocupar la finca veïna.
3. El peu del talús resultant, situat al límit de propietat, haurà de disposar-se de tal manera que es
garanteix un camí de manteniment i una rasa o cuneta de canalització de les aigües pluvials sense
haver d’ocupar la finca veïna.
4. Els talussos resultants dins de la mateixa propietat tindran un desnivell màxim total de 6m.
5. Es defineix com a talús ideal, aquella línia imaginària que uneix el punt més baix amb el punt més alt.
El pendent màxim d'aquest talús ideal serà de 18,4 graus, és a dir, de proporció 3:1 (3 horitzontal : 1
vertical). Aquest criteri tant serveix pels talussos de rebliments com pels talussos d'excavació.
6. En funció de l'alçada, aquest talús ideal es podrà composar amb diferents talussos parcials i terrasses,
segons els següents criteris:
a. Pendent del talús parcial: com a màxim 26,4 graus, és a dir de proporció 2:1 (2 horitzontal : 1
vertical).
b. Número de terrasses: les necessàries, tenint en compte que els talussos no poden tenir més de
3m d’alçada.
c. L'amplada de cada terrassa serà, com a mínim, igual a l'alçada del talús immediatament inferior
(3metres).
7. L’alçada màxima per l’execució de murs de rocalla, per la contenció de terres, serà de 3 metres. La
dimensió màxima de les pedres, en la seva cara vista serà de 1,5 metres en el seu costat més llarg.
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(figura A.3.1) criteris generals respecte a la geometria dels talussos.

32

ORDENANÇA TIPUS DELS MOVIMENTS DE TERRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER A
LA MILLORA DE FINQUES AGRÍCOLES A L’ALT PENEDÈS.

març 2011

(figura A.3.2) criteris generals respecte a la geometria dels talussos.
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Annex 4:
Criteris generals dels projectes que continguin franges de protecció del Domini Públic Hidràulic
(figures A.4.1 - A.4.2 – A.4.3 – A.4.4)
1. En el moment de fer els plànols i d’obtenir els informes dels organisme es tindran en compte el torrents
i els següents conceptes (zona inundable, llera, domini públic hidràulic, llit, riba, ribera, etc...) d’acord
amb el gràfic adjunta.

(figura A.4.1) – Zones de Servitud a la legislació d’aigües.
2. Totes les actuacions, on hi hagi i on no hi hagi cap torrent, el projecte tècnic haurà de justificar,
mitjançant memòria i plànols el correcte drenatge i evacuació de les aigües de pluja.

(figura A.4.2) – Drenatges i control de l’erosió de les explanades.

34

ORDENANÇA TIPUS DELS MOVIMENTS DE TERRES EN SÒL NO URBANITZABLE PER A
LA MILLORA DE FINQUES AGRÍCOLES A L’ALT PENEDÈS.

març 2011

3. En tots els casos s’haurà de garantir que es minimitzarà l’erosió, així doncs caldrà potenciar una
correcta execució de les rases les quals aniran en funció de les superfícies i les pendents de les
explanades.

(figura A.4.3) – Drenatges i control de l’erosió de les explanades.
4. Es tindrà especial cura amb els caps dels talussos. Per tal d’evitar els xaragalls, s’executarà en tots els
talussos una xarxa de drenatge superficial, mitjançant una rasa oberta i unes zones especifiques de
baixada, tota la xarxa quedarà grafiada correctament a un plànol específic del projecte que es
presentarà a una escala suficient per a la seva comprensió i s’adjuntaran tots els detalls que els tècnics
considerin convenients.
5. Totes les actuacions hauran de potenciar i mantenir una coberta herbàcia a la vinya (entre carrers, a
les antanes, en rases, marges i vores) per tal d’afavorir la infiltració de l’aigua.

(figura A.4.4) – Drenatges i control de l’erosió de les explanades.
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Annex 5:
Criteris generals per a la restauració vegetal de la finca:
Criteris en general:
En el cas que per executar les obres s’hagi de talar forçosament alguna zona boscosa, s’haurà de fer la
posterior reforestació, com a mínim, en una superfície igual a l’existent.
1. En la revegetació, es proposarà la creació de mosaics vegetals, amb zones forestals i agrícoles.
2. En la reforestació es tendirà a crear boscos segons cada emplaçament.
3. Es tindran en compte aquelles actuacions que redueixin el risc d'incendi forestal o proposin mesures
per combatre aquest problema.
4. En qualsevol cas es tindrà en compte la constitució de boscos mixtes, amb utilització de diferents
espècies d'arbres i d'arbustos, per tal d'introduir la suficient varietat.
5. La densitat mínima de l'arbrat en les reforestacions serà de 800 arbres per hectàrea.
6. Tots els arbres seran de dos anys com a mínim (dues sabes).
7. Un 10% dels arbres a plantar seran arbres adults, amb un perímetre mínim de 20 centímetres i alçada
mínima de 3 metres.
8. Les espècies a utilitzar seran autòctones, segons la vegetació potencial de la zona, com ara;

Arbres

Nom popular
Pi blanc
Pi pinyer
Alzina
Roure martinenc
Roure cerrioide

Nom cientìfic
Pinus halepensis
Pinus pinnea
Quercus ilex
Quercus humilis
Quercus x cerrioides

9. En el cas de zones de ribera, un 50% dels arbres a plantar contindran una representació d’espècies
d’aquest ecosistema.
10. La densitat mínima dels arbustos a plantar serà de 600 arbustos per hectàrea, i tots ells seran de, com
a mínim, dos anys. S'utilitzaran espècies autòctones com ara:

Arbustos

Mates i
arbustos
baixos

Nom popular
Aranyoner
Llentiscle
Fals aladern
Ginesta
Bruc
Arboç
Farigola
Romaní
Gàrric
Marfull
Aladern
Esparraguera

Nom científic
Prunus apinosa
Pistacia lentiscus
Rhamnus alatemus
Spartium junceum
Erica arborea
Arbutus unedo
Thymus vulgaris
Rosmarinus officiaolius
Quercus coccifera
Viburnum tinus
Rhamnus alaternus
Asparagus acutifolius
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Criteris de plantacions a les esplanades:
1. Totes les superfícies planes, obligatòriament, hauran estar delimitades per feixes amb arbrat i
vegetació propis del clima mediterrani o camins flanquejats per vegetació del mateix tipus.
2. A les zones planes o amb destí agrícola, la sembra es pot fer manualment o mecànicament sense
hidrosembra. S'utilitzaran 200 Kgs/Ha. de llavor, amb les mateixes espècies que les especificades pels
talussos, a no ser que es procedeixi al llaurat i sembrat immediat del camp.
3. En la fase d’acabat dels moviments de terres es col·locarà una capa de terres de, com a mínim, 50 cm.
de gruix, capaç de suportar la vegetació. Aquesta capa es col·locarà tant en les terrasses com en els
talussos. Aquest criteri tant serveix pels talussos de rebliments com pels talussos d'excavació quan el
material on s'ha fet l'excavació no és terra (graves, sorres, pedra...).
4. Sobre aquesta capa de terres, caldrà l'aportació d’una cobertura, o capa final de terres vegetals o
adobades de qualitat, per l'acabat final de la capa superficial. (En els talussos el gruix mínim d'aquesta
capa serà de 20 cm, i en les terrasses de 50 cm si l'ús posterior és agrícola i 30 cm si l'ús posterior és
forestal). S'entenen per terres vegetals aquelles que tenen una composició granulomètrica de terres
franques o franc-arenoses, amb còdols de com a màxim 3 cm. de diàmetre i una presència de matèria
orgànica de com a mínim el 3% i una composició química equilibrada.
Criteris de plantacions a tots els talussos i marges; (figures A.5.1)
1. A tots els talussos i marges s’haurà d’executar una plantació d’una línia d’arbrat dins la primera franja
d’1,5m al peu del talús de les espècies d’arbres esmentats en el quadre adjunt.
2. Els arbres s’agruparan en seqüències creant diferents ritmes, tenint en compte de no deixar zones
sense arbrat de més de 20m de distància.
3. Es plantaran espècies arbustives per tal d’accelerar la consolidació amb una densitat mínima de 1
2
planta/m .
4. S'efectuarà una hidrosembra de tots els talussos, amb les característiques generals següents:
a. Projecció mitjançant hidrosembradora sobre la superfície a sembrar d'una barreja homogènia
de:
b. 25.000 l d'aigua per hectàrea Barreja de llavors a raó de 300 Kg per hectàrea, amb una
composició de com a màxim el 15% de cada espècie entre les següents.
i. Gramínies herbàcies.
ii. Lleguminoses herbàcies.
iii. Adob d'alliberament lent d'origen orgànic, o compost.
iv. Estabilitzant inorgànic per retenció d'aigua.
v. Cobertura "MULCH" a base de cel·lulosa, palla, etc.
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Arbres

Arbustos

Mates i
arbustos
baixos

Lianes

Herbàcies

Nom popular
Alzina
Roure martinenc
Atmetller bord
Aranyoner
Llentiscle
Fals aladern
Ginesta
Bruc
Arboç
Farigola
Romaní
Gàrric
Marfull
Aladern
Esparraguera
Heura
Vidiella
Aritjol
Ravenell
Margall
Fenàs de marge
Grama

Nom científic
Quercus ilex
Quercus humilis
Prunus amygdalus
Prunus apinosa
Pistacia lentiscus
Rhamnus alatemus
Spartium junceum
Erica arborea
Arbutus unedo
Thymus vulgaris
Rosmarinus officiaolius
Quercus coccifera
Viburnum tinus
Rhamnus alaternus
Asparagus acutifolius
Hedera helix
Ciemantis fiammula
Smilax aspera
Rapistrum rugosum
Hordeum murinum
Brachypodium phoenicoides
Cynodon caclylon

Criteris de plantacions dins de les franges de protecció en els camins;
1. Els projectes hauran de preveure la protecció i preservació de tot l’arbrat existent als límits dels
camins.
2. Únicament en el cas de impossibilitat de mantenir-los i protegir-los s’haurà de preveure els
tractaments, arranjaments i reposicions més escaients en cada cas.
3. En el cas de camins careners amb entorn forestal, de 25 m a banda i banda del camí, es plantarà
arbrat amb una densitat baixa, de 200 a 300 arbres per hectàrea, i 300 arbusts per hectàrea.
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4. La resta de camins rurals tenen les zones d’afectacions que es detallen a l’apartat 6 de l’annex 6
“criteris de preservació dels camins”. Aquestes zones d’afectacions s’hauran de respectar en tots el
casos.
5. L'establiment, modificació o repoblació dels conreus permanents o la plantació d'espècies arbòries
a les finques confrontants amb els camins veïnals estarà subjecte a llicència. Les llicencies
s’hauran de dibuixar i hauran de tenir especial sensibilitat vers:
a. L’àmbit d’actuació comptat des del centre del camí i convenientment acotat.
b. Els talussos que s’hauran de deixar.
c.

La incidència en el curs de les aigües.

d. La incidència de les plantacions tant les paisatgístiques com les dels conreus.
Criteris de plantacions dins de les franges de protecció dels torrents:
1. Els projectes hauran de preveure la protecció i preservació de tot l’arbrat existent als límits de les
rases, torrents, rius i rieres.
2. Es detallarà la presència de vegetació de ribera i l’estat de conservació de la vegetació existent.
S’indicarà en el projecte el tipus i la mida de les espècies. (aquesta mida es mesurarà en el tronc a
una alçada entre 1 i 1,5m des de la cota del terra).
3. Únicament en el cas de impossibilitat de mantenir-los i protegir-los s’haurà de preveure els
tractaments, arranjaments i reposicions més escaients en cada cas.
4. En funció de l’estat de la vegetació de ribera, es podrà demanar la restauració de la vegetació de
ribera potencial.
5. En el cas de zones de ribera, un 50% dels arbustos a plantar contindran una representació de les
següents espècies: arç blanc (Crataegus monogyna), sanguinyol (Cornus sanguinea), aranyoner
(Prunus spinosa) i la resta del 50% contindran una representació de les següents espècies: jonc
(Scirpus holoschoenus), càrex (Carex pendula), iris (Iris pseudoacorus).
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Annex 6:
Criteris generals per a la preservació dels Camins Rurals, directament afectats per les llicències de
moviments de terres:
1. S'haurà de conservar en la seva integritat i millorar el manteniment de l'actual xarxa de camins
rurals.
a. Els propietaris confrontants als camins rurals tenen l'obligació de mantenir-los en bon estat d'ús
i denunciar qualsevol acte individual o col·lectiu que dificulti el pas normal i pacífic per tots els
seus punts.
b. Entre d'altres accions, queda terminantment prohibit girar dins el camí amb les eines per a
efectuar les labors de conreu.
c. També hauran de comunicar a l'Ajuntament aquells desperfectes, sots i semblants que no
puguin ser reparats per mitjans senzills, a fi que aquest es faci càrrec, si s’escau, de la
reparació.
2. No es podran obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat que
no estigui prevista al Planejament Municipal o en els Plans especials que els desenvolupin.
3. No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la
corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions
negatives de l'entorn natural de la zona afectada.
4. L'amplada dels camins rurals, si no es desprèn altra cosa de documents fefaents, hauran de tendir
a ser de >5 metres pels veïnals i de >4 metres pels de fruïts.
5. En funció de l’ús es preveu la següent amplada dels camins:
Intervals d’amplada en funció del tipus d’ús
Amplada
Capacitat funcional
> 5m.
Creuament de vehicles pesats
Entre 4 i 5m.
Creuament 1 vehicle pesat i un lleuger
Entre 3,5 i 4m.
Creuament de vehicles lleugers.
Entre 2,5 i 3,5m. Circulació de vehicles pesats.
Entre 1,75 i 2,5m. Circulació de vehicles lleugers.
< 1,75
No permet la circulació de vehicles de 4 rodes
6. Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s'estableixen les zones d'afectació següents:
(figura A.6.1)
- 3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps confrontats siguin erms o estiguin
conreats amb conreu anual.
-

6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, és a dir, en
línia perpendicular al camí, o en qualsevol grau d’inclinació. (veure gràfic 1 i 2)

-

5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S'entén
aquesta quan l'alineació de la plantació sigui paral·lela al camí. (veure gràfic 3)
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(figura A.6.1) – Zones d’afectacions als Camins Rurals

7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m. en els camins
de la xarxa bàsica, i de 3,5 m. en la resta, amidats respecte l’eix del camí. En aquesta franja de
protecció no es podrà col·locar cap element fix: tanques, pals d’instal·lacions.
Nogensmenys, si topogràficament no resultés viable, a qualsevol dels costats, la protecció del camí
caldrà garantir-la a la banda oposada, si fos possible.
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Annex 7:
Criteris Generals per la construcció de Tanques de les finques directament afectades per les llicències
de moviments de terres.
1. Per a l’execució de qualsevol tanca de finca caldrà la prèvia autorització municipal que es
sol·licitarà adjuntant l’Estudi d’Impacte Paisatgístic, previst a l’article 25 d’aquesta ordenança.
2. No produirà impacte visual negatiu significatiu i adoptarà l’estructura i traçat que millor s’integri en
el paisatge.
3. Es procurarà no afectar l’arbrat existent. En tot cas queda prohibida l’afectació de l’arbrat catalogat.
4. Restarà prohibida la col·locació de publicitat aprofitant la nova construcció d’una tanca.
5. Es realitzarà exclusivament amb elements vegetals vius. Excepcionalment l’Ajuntament podrà
autoritzar la utilització d’altres materials sempre que s’acrediti la inexistència d’impacte paisatgístic
negatiu i quedi garantida la lliure circulació de la fauna pròpia de la zona.
6. Només en el cas de la inqüestionable justificació de la necessitat d’una tanca d’obra, i únicament
en el cas que les Normes Urbanístiques Municipals no diguin un altre cosa més restrictiva, les
tanques de les finques es construiran de forma que no agredeixin el medi rural on s'emplacen,
seran d’obra massissa fins a 0,50 metres d'alçada (amb acabats de pedra del país o obra de bloc
de formigó arrebossat i pintat amb colors terrosos) i amb materials calats fins a una alçada màxima
de 1,50 m.
7. En cas que la tanca segueixi l'alineació d'un camí públic, qualsevol punt d'aquesta estarà, com a
mínim a les següents distancies de l'eix del camí;
i. a 4 metres en els camins de la xarxa bàsica.
a 3,5 m en la resta de camins.
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Guia per l’ajust de l’ordenança a les necessitats particulars de cada Ajuntament
S’ha d’omplir el nom de l’Ajuntament a l’Article 2.
L’Ajuntament haurà de indicar on i de quina manera pot el sol·licitant dipositar o garantir amb aval
bancari previ a la concessió de la llicència. D’acord amb allò previst a l’apartat 2 de l’article 12.
L’Ajuntament haurà de justificar quin dels criteris de “Pressupost desglossat per partides dels treballs a
executar” vol establir de entre els 3 tipus definits a l’apartat 5 de l’article 14.
L’Ajuntament haurà d’ajustar els tipus, els imports de les fiances a que fa referència l’article 32 de la
manera que consideri més adequada a les seves circumstancies particulars.
Els terminis definits als articles 36 fins al 40 són els que els aconsellats pels redactors de l’ordenança
com els adequats i ajustats a les normatives. En qualsevol cas sembla molt convenient que cada
Ajuntament ajusti els terminis la manera que consideri més adequada a les seves circumstancies
particulars.
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