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1. MEMÒRIA 

1.0. ANTECEDENTS 

En sessió plenària de 13 de setembre de 2016 l’Ajuntament de Celrà va aprovar inicialment la 
modificació puntual núm 15 del PGOU “Regulació construccions forestals”. El document es va 
sotmetre a informació pública per un mes.  

Durant el període d’informació pública van emetre informe es següents organismes: 

Secretaria General de Transporte Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento 
(RE 598 de 9 de febrer de 2017)

Emet informe favorable, si bé demana que la Modificació incorpori entre els seus plànols 
normatius plànols de les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona del RD 378/1988 i el 
Pla Director Desenvolupament Previsible. Al final de l’informe hi ha dos plànols els quals són 
incorporats en el present document. 

Serveis Territorials a Girona de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (RE 3.913 de 6 d’octubre 
de 2016)

Emet informe amb les següents consideracions: 

Les referides consideracions han estat incloses en la present Modificació Puntual. 
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Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura , Ramaderia , Pesca i 
Alimentació (RE 13.270 de 25 de setembre de 2017)

Informa favorablement amb les següents recomanacions: 

Els tècnics d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat van 
demanar que la modificació no limités l’admissió de construccions forestals a les plantes de 
tractament de biomassa sinó que s’admetessin totes les activitats vinculades als usos forestals 
definits en la Llei d’Urbanisme. La present modificació recull aquesta petició del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i totes les recomanacions de l’informe de la Secció de Boscos i Recursos 
Forestals. 

Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 13.786 de 
19 d’octubre de 2017).

Exposa que no tenen cap consideració a fer en relació al vector medi natural en l’àmbit de les 
seves competències. 

Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació  (RE 5217 de 27 de desembre de 
2016)

Informa favorablement la modificació proposada condicionada a incloure les prescripcions 
següents: 
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La present modificació té per objecte regular l’activitat forestal, proposa modificar la regulació de 
les activitats agrícoles. Afecta a l’article 135 amb l’addicció d’un apartat núm. 3 que regula les 
construccions forestals. Per la qual cosa les observacions referides a l’article 135.1, relatiu a no 
limitar condicions d’edificació en els magatzems agrícoles, no es recullen al no ser objecte de la 
present modificació. Sens perjudici de la correcció del terme “d’horta” en comptes del de 
“regadiu” i el d’especificar a partir de quin element es compta la distància a camins. 

Pel que fa a l’article 3.a del document que es va aprovar inicialment, el present document  recull 
la consideració de construcció forestal definida en els apartats b i c de l’article 48.1 del Decret 
305/2006, Reglament de la Llei d’Urbanisme, o legislació que el substitueixi. 

Pel que fa a l’article 3.c del document que es va aprovar inicialment en el present document 
regula les condicions d’edificació per a les noves construccions no només per les plantes de 
tractament de biomassa. 

El present document manté la determinació de valorar l’impacte paisatgístic i no admetre 
construccions quan comportin impacte negatiu. Les causes de valoració d’impacte negatiu sobre 
el medi natural són molt variades i, en qualsevol cas, aquestes s’hauran de raonar de forma 
objectiva atenent a criteris sobre el sòl, sobre el paisatge, la destrucció d’ecosistemes .... 
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1.1. INTRODUCCIÓ 

La memòria de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Celrà estableix 
com un dels objectius en el sòl no urbanitzable adoptar criteris de sostenibilitat, protecció 
d’elements naturals i paisatgístics i potenciar els usos agrícoles i forestals admissibles. 

La Normativa del Pla General no regula les condicions de les edificacions forestals. De fet el 
rendiment econòmic de l’explotació dels boscos ha estat molt baix. L’ús de biomassa forestal 
com a font d’energia alternativa i sostenible és una nova demanda de fusta que afavoreix el 
manteniment i millora de les masses d’arbres amb aclarides i una reducció del risc d’incendi. 

L’activitat forestal a Celrà és escassa, actualment només hi ha una sola activitat forestal. Es 
tracta d’una activitat dedicada a l’obtenció de fusta trinxada a partir de troncs i branques  per 
produir biomassa forestal per ser utilitzada com a combustible, situada en el sector de sòl 
urbanitzable no delimitat paratge el Pla de Celrà. 

Aquesta finca es troba en sòl classificat com a sòl urbanitzable no programat, el qual té la 
condició de no delimitat (disposició transitòria segona del TRLU). En virtut de l’article 52.2 del 
TRLUC el règim d’ús d’aquest sòl, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al 
règim d’utilització, gaudi i disposició establert pel sòl no urbanitzable. 
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El sòl urbanitzable no programat on es situa la finca referida és un sector de grans dimensions: 
el sector SUNP-1 Sector 1- residencial - terciari de 105.862m2 de superfície. No hi ha previsions 
dels terminis en que es pugui desenvolupar. 

Per donar continuïtat a l’activitat ha estat necessari ampliar les instal·lacions superant els 
llindars, que determinen la subjecció al procediment establert a l’article 48 del TRLU, establerts 
en l’article 68.8.d del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme. En el tràmit 
d’autorització de la llicència la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 17 de 
desembre de 2013, va denegar l’aprovació definitiva de la sol·licitud per a l’ampliació d’un 
cobert. La motivació es basava en que, malgrat que es tractava d’una activitat que podria ser 
admissible en el sòl no urbanitzable, de l’articulat de la normativa del Pla General es desprenia 
que el que més s’assimilava a la sol·licitud era, atès que la normativa no regulava les 
construccions forestals, la d’un cobert agrícola. I la instal·lació no s’ajustava a les condicions de 
volum ni de dimensió màxima que estableix la normativa per les construccions agrícoles. 

Afegia que amb una modificació puntual del planejament general es podria regular de forma més 
concreta l’admissió de les activitats forestals fixant els paràmetres adequats en funció de les 
necessitats d’aquestes activitats en el municipi. Entenent que l’activitat sol·licitada encaixava en 
les construccions definides en l’article 48.1.c del Decret 305/2006, Reglament de la Llei 
d’Urbanisme.

1.2. JUSTIFICACIÓ LEGAL DE LA MODIFICACIÓ 

Aquesta modificació puntual s’efectua en base a l’article 96 Modificació de les figures de 
planejament urbanístic i a l’article 97 Justificació de la modificació de les figures de planejament 
urbanístic del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer (d’ara endavant TRLU). 
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L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament està subjecte a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació. 

L'article 97 estableix que les propostes d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. 

La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 del TRLU i en general als 
articles que siguin d’aplicació tal com determina el Capítol " Formació i tramitació de les figures 
de planejament urbanístic" del TITOL TERCER del mateix text.  

1.2.1. Planejament urbanístic general 
El planejament general vigent de Celrà està recollit en la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana (d’ara endavant PGOU-99) aprovat definitivament per la Comissió Territorial de Girona, 
en data 10 de març de 1999 i publicat al DOGC de 8 de juny de 1999. Posteriorment s’han 
tramitat diverses modificacions puntuals del PGOU què s’identifiquen mitjançant una xifra. El 
present document correspon al número 15. 

1.2.2. Planejament territorial urbanístic  
El planejament territorial d’aplicació és el Pla territorial parcial de les comarques gironines 
aprovat pel Govern de Catalunya en data 14 de setembre de 2010. 

1.2.3. Legislació urbanística vigent 
La legislació urbanístic d’aplicació és la següent: 

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

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme. 

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

- Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

- RDL 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 

- Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei del sòl. 

1.2.4. Legislació sectorial 
Per la naturalesa de la modificació es remarca la següent legislació sectorial: 

- Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitat mínimes de conreu (DOGC 330 de 
20/05/1983)

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC 978, de 15/04/1988) 

- Decret 35/1990, de 23 de desembre, pel qual es fixa la unitat mínima forestal (DOGC 
1260 de 26/02/1990)  

- Pla Especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les 
Gavarres (DOGC núm.4677, de 17/07/2006). 
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1.3. INICIATIVA, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

La present modificació puntual és promou per iniciativa de l’Ajuntament de Celrà. 

La conveniència de la present modificació es justifica en la necessitat de corregir les mancances 
detectades en la regulació de les construccions forestals en la normativa urbanística del PGOU-
99.

Amb la voluntat de corregir aquesta situació i adaptar-la al moment actual, es proposa la present 
modificació. 

1.4. OBJECTIU I ABAST DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

La present modificació puntual proposa reglar de manera unívoca i específica l’ús forestal en el 
sòl no urbanitzable. 

Les Normes Urbanístiques del PGO regulen les "Construccions en sòl no urbanitzable" en la 
secció 2 del Capítol V "Regulació del sòl no urbanitzable". Aquesta secció desenvolupada en 7 
articles disposa condicions pels següents usos: habitatges (art.133), construccions ramaderes
(art.134), magatzems (art.135), construccions d’utilitat pública i d’interès social (art.136) i 
construccions i instal·lacions d’obres públiques (art.137).  

El Capítol VI "Zonificació en sòl urbanitzable" estableix les diferents zones del sòl no 
urbanitzable.  L’ús forestal és un ús admès en les zones següents: la Zona rural protegida (clau 
RP), la Zona forestal protegida (clau FP), la zona de protecció natural i paisatgística. Parc 
Natural (clau PN) i en la zona hidrogràfica protegida (clau HP). 

La present modificació afecta formalment únicament al redactat de l’article 135 "Magatzems" de 
les normes urbanístiques del PGOU-99. 

L’objectiu d’aquesta modificació és la d’establir una normativa específica per a les instal·lacions 
forestals. Distingir les construccions agrícoles de les construccions forestals i determinar, per a 
cadascuna d’elles, les condicions d’edificació. 

En concret la present modificació clarifica que la regulació vigent, relativa a condicions 
d’edificació, és d’aplicació a les construccions agrícoles i fixa per a les instal·lacions forestals 
uns paràmetres específics. 

Si bé la redacció de la present modificació permetrà el desenvolupament d’una activitat forestal 
existent el sòl urbanitzable no delimitat, la normativa afecta a tot el sòl no urbanitzable. 

La classificació de sòl no urbanitzable és per aquells terrenys en els quals no es permeten 
processos d’urbanització amb l’objectiu de garantir un desenvolupament sostenible pel que fa al 
manteniment dels valors ambientals, naturals, agrícoles i paisatgístics. El PGO de Celrà agrupa 
les qualificacions del sòl no urbanitzable en cinc categories segons la funcionalitat i protecció 
dels sòls. 

Zones amb especial valor: 

- la zona agrícola protegida (AP), correspon a la plana agrícola entre el Ter i el sòl urbà. 

- la zona forestal protegida (FP): una petita porció de sòl forestal al peu i fora del límit PEIN 
les Gavarres 

- la zona de protecció natural i paisatgística-Parc Natural (PN). Aquesta última coincideix 
amb l’àmbit de Celrà inclòs en el Pla d’espais d’interès Natural les Gavarres. 

Zones amb funcionalitat ecològica: 
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-  Zona hidrogràfica (HP) que ressegueix el Ter i recull l’àmbit inclòs en el pla d’espais 
d’interès natural Riberes del Baix Ter. 

Zones sense especial valor agrícola: 

- la zona rural protegida (RP) engloba sòls que no tenen un especial valor agrícola, són 
erms o històricament han estat conreats de secà i no es preveu la seva transformació en 
reg (art 140 de les NNUU del PGO). Aquesta qualificació és reserva pel rural més proper 
al teixit urbà. 

La major superfície de sòl no urbanitzable està qualificada de zona de protecció natural i 
paisatgística per la qual cosa la normativa proposada recull algunes determinacions del PEIN 
“Les Gavarres”. 

1.5. NORMATIVA VIGENT 

Art. 135 - Magatzems 

La construcció de magatzems  en SNU, sense perjudici del que aquest Pla general determini per 
a cada zona, han de complir les següents condicions: 

a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de maquinària 
quan estiguin vinculades a una explotació agrícola, lligada a l’habitatge principal i aquest a 
l’activitat agrícola. 

b) Cal acreditar una propietat mínima d'1,5Ha de terres de conreu d’horta o d'4,5 Ha de terres 
de conreu de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà 
inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible. 

c) No es permet la seva ubicació a menys de 100m des de l’eix de carreteres i a 15 m de 
camins existents ni a més de 50m de la vivenda principal. 

d) El màxim volum edificable serà de 400m3. Les construccions seran de planta baixa amb una 
alçada màxima de 9 m, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament 
necessària una major alçada. En planta, cap dimensió serà superior a 30m. 

e) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres 
d’arbres d’una característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de 
longitud, a l’objecte de matisar l'impacte visual de la construcció. 

f) Les barraques per a eines del camp tindran una superfície màxima de quatre metres i 
s’ajustaran al model definit per l'Ajuntament 
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2. ESTUDIS I INFORMES COMPLEMENTÀRIS 

2.1. IMPROCEDÈNCIA DE LA MEMÒRIA SOCIAL 

D’acord amb l’article 69.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la memòria social d’un Pla 
d’ordenació urbanística municipal i les revisions o modificacions que es tramitin és el document 
d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés 
a l’habitatge 

Donades les característiques de la Modificació puntual proposada i atès que no té per finalitat la 
modificació de cap àmbit residencial de nova implantació, es considera que no és preceptiva, en 
aquest cas, la redacció de la esmentada memòria social. 

2.2. IMPROCEDÈNCIA DE L'INFORME AMBIENTAL 

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica regula en la 
disposició addicional Vuitena les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de 
l'Estat 21/2013. 

Segons l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme, no és necessari l’informe de sostenibilitat ambiental en aquelles modificacions 
de planejament general que no s’hagin de sotmetre a avaluació ambiental.  

En aquest sentit els articles 5 a 7 i l’Annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes estableixen els plans i programes que es troben sotmesos a 
avaluació ambiental. En concret, l’article 7 de l’esmentada llei determina les modificacions de 
plans i programes sotmeses a avaluació ambiental. La present Modificació puntual del Pla 
General de Celrà no es troba subjecta al procediment d’avaluació ambiental, atès que la 
Modificació puntual: 1.  No constitueix una modificació substancial de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del PGO vigent, i no produeix diferències apreciables 
en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient (article 7.1.a), 2. No 
estableix el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental (article 7.1.b), 3. La modificació no altera la classificació ni la qualificació del 
sòl. (article 7.1.c).  

D’acord amb l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, les Modificacions de plans 
urbanístics que es sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental han d’incorporar l’informe ambiental corresponent. La present Modificació 
puntual no es troba en cap dels dos supòsits anteriors 

La present modificació no representa cap alteració de la classificació ni qualificació urbanística 
del sòl no urbanitzable. L’ús forestal és un ús admès, en pràcticament totes les zonificacions del 
planejament vigent. La present modificació no introdueix l’admissió de nous usos ja que el que 
proposa és regular paràmetres per a les construccions i instal·lacions de plantes de tractament 
de biomassa. 

Per tot l’exposat, donades les característiques i determinacions que conté el present document, 
s’entén que la present modificació puntual del PGO de Celrà no requereix l’informe ambiental en 
els termes i continguts que determina el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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2.3 IMPROCEDÈNCIA DE L'ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 

Segons l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada en la redacció de figures de planejament general, així com en llurs 
revisions i modificacions, només serà necessari incorporar un estudi de la mobilitat generada en 
el cas que aquelles comportin noves classificacions de sòl urbà o urbanitzable. Tenint en compte 
que la present Modificació no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable (article 
3.1.b) ni suposa projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació 
singular, ni de reforma o ampliació d’instal·lacions existents (article 3.3), concloem que no es 
preceptiva la incorporació d’un estudi de la mobilitat generada a la present modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà. 

2.4 SERVITUDS AERONÀUTIQUES DE L’AEROPORT DE GIRONA 

Bona part del terme municipal de Celrà es troba inclòs en les zones de Servituds Aeronàutiques 
legals corresponents a l’aeroport de Girona. En el següent plànol es representen les línies de 
nivell de les superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l’aeroport de Girona que 
afecten a aquest municipi, les quals determinen les alçades (respecte el nivell del mar) que no 
pot sobrepassar cap construcció (inclòs tots els seus elements com antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, rètols, remats decoratius, etc.., 
modificacions del terreny o objectes fixes (postes, antenes, aerogeneradors inclosos pales, 
rètols, etc...) així com el gàlib de viari o via fèrria. 

Segons la cartografia disponible, les cotes del terreny del municipi de Celrà es troben 
aproximadament entre els 42 metres a la vora del riu Ter i els 385 metres de la muntanya de 
Sant Miquel i les cotes de les servituds aeronàutiques es troben aproximadament a partir de 459 
metres, totes tres sobre el nivell del mar. Hi ha cota suficient per que les servituds aeronàutiques 
no siguin sobrepassades per les construccions o instal·lacions previstes. 

Girona, novembre de 2017 

Josep Mariné  Duran, arquitecte 

Elisabet Pascual Pich, arquitecta 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA 

Art. 135. Edificacions destinades a usos agrícoles o forestals.  

1. La construcció de magatzems agrícoles en SNU, sense perjudici del que aquest Pla general 
determini per a cada zona, han de complir les següents condicions: 
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i de 

maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola, lligada a l’habitatge 
principal i aquest a l’activitat agrícola. 

b) Cal acreditar una propietat mínima d'1,5Ha de terres de conreu de regadiu o d'4,5 Ha 
de terres de conreu de secà en una única extensió. La part de la finca vinculada a 
l’edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible. 

c) No es permet la seva ubicació a menys de 100m des de l’eix de carreteres i a 15 m de 
l’eix de camins existents ni a més de 50m de la vivenda principal. 

d) El màxim volum edificable serà de 400m3. Les construccions seran de planta baixa amb 
una alçada màxima de 9 m, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui 
tècnicament necessària una major alçada. En planta, cap dimensió serà superior a 30m. 

e) En els llocs on sigui freqüent l’arbrat es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions 
fileres d’arbres d’una característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 
m de longitud, a l’objecte de matisar l'impacte visual de la construcció. 

2. Les barraques per a eines del camp tindran una superfície màxima de quatre metres i 
s’ajustaran al model definit per l'Ajuntament. 

3. Les construccions forestals, sens perjudici del que aquest Pla general determini per a cada 
zona, han de complir les següents condicions: 
a) Tenen la consideració de construcció forestal les definides en els apartats b i c de 

l’article 48.1 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei d’Urbanisme, o legislació que el 
substitueixi. 

b) Les noves activitats hauran de justificar l’existència de boscos productors vinculats a 
l’activitat mitjançant les acreditacions establertes per la normativa sectorial forestal. 

c) Únicament s’admeten les construccions i instal·lacions vinculades a les activitats 
esmentades a l’apartat a) i han de complir les següents condicions: 

1. S’han de localitzar en clarianes i zones amb poca vegetació. S’ha de valorar 
l’impacte paisatgístic que comporta la ubicació de construccions, no s’admeten 
quan comportin impactes negatius. La localització haurà d’ajustar-se a algun 
dels següents supòsits: 
- Tenir continuïtat amb sòl urbà o urbanitzable, reunir condicions d’accés i 

serveis que permetin el correcte desenvolupament de l’activitat i no produir 
afectacions greus sobre les explotacions agràries existents en un entorn 
immediat. 

- Terrenys l’estat dels quals hagi estat greument degradat per una activitat 
anterior, sense haver-hi efectuat cap operació de restauració i sense que 
aquesta sigui viable a mitjà termini i en els que la implantació d’una activitat 
forestal representi una millora del seu estat actual. 

- Que continguin edificacions o instal·lacions agrícoles o ramaderes, o altres 
edificacions existents que estiguin en desús i que l’actuació comporti 
l’enderroc o reutilització d'aquestes edificacions.  
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2. L’ocupació màxima, de totes les construccions, serà de 1.300m2. 

3. Ha de separar-se de totes les partions una distància igual a l’alçada i un mínim 
de 15 metres de l’eix de camins. 

4. Els magatzems tancats adoptaran volumetries simples amb cobertes a dues 
aigües, seran de planta baixa i amb una alçada màxima de 9 metres. 

5. Hauran d’atendre els requeriments des del punt de vista de la prevenció 
d’incendis establerts per la Direcció General de Forests.  

6. Com a mesura de prevenció d’incendis caldrà estendre a tots els casos la 
necessitat de sectoritzar el material emmagatzemat a l’aire lliure en piles d’una 
llargada màxima de 50 m separades per una franja de 3 m d’amplada mínima, 
lliure de vegetació. 

d) Aquestes instal·lacions requereixen d’un projecte sotmès al procediment previst a 
l’article 50 de la Llei d’urbanisme o legislació urbanística que el substitueixi si es supera 
una ocupació en planta 500m2, 1.000m2 de sostre total o 10m d’alçària. 

4. Únicament s’admeten noves construccions de magatzems agrícoles o forestals si 
compleixen els requisits de finca mínima següents: 
a) La construcció d’edificacions agrícoles en terrenys forestals, dins o fora de l’espai PEIN 

“Les Gavarres”, resten sotmesos a les condicions que estableix l’article 22.5 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya: 

1. Que l’edificació es faci en una parcel·la coincident, com a mínim, amb la unitat 
mínima de producció forestal de la comarca (fixada en 25 ha pel Decret 35/1990, 
de 235 de desembre). 

2 Que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres 
d’infraestructura complementària. 

b) La construcció de magatzems forestals en terrenys forestals dins l’espai PEIN de les 
Gavarres requereix que es tracti d’actuacions excepcionals amb declaració d’utilitat 
pública o d’interès social. Prèviament a l’autorització administrativa del projecte 
corresponent cal sotmetre’l al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 

c) La construcció de magatzems forestals en terrenys agrícoles dins l’espai del PEIN de 
les Gavarres requereix que l’edificació es faci en una parcel·la coincident, com a mínim, 
amb la unitat mínima de conreu a què fa referència l’article 9 del Pla especial de 
delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 
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