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EDICTE
de 20 d’abril de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona referents als municipis de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els
Monjos i Olèrdola.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 12
de maig de 2011 i de 26 de gener de 2012, va adoptar, entre altres, els acords
següents:
Exp.: 2009/038773/B
Pla especial del Parc del Foix, als termes municipals de Castellet i la Gornal, Santa
Margarida i els Monjos i Olèrdola
Acord de 26 de gener de 2012
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions
efectuades per aquesta Comissió, s’acorda:
—1 Donar conformitat al Text refós del Pla especial del Parc del Foix, dels municipis de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, promogut per
la Diputació de Barcelona i tramès pels Ajuntaments esmentats, en compliment de
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
de data 12 de maig de 2011, tot incorporant d’ofici la prescripció següent:
Es grafia sobre el plànol d’ordenació núm. 4 de la sèrie O-3 del Text refós, l’afectació de la reserva viària fixada pel POUM vigent a Castellet i la Gornal per a la
modificació del traçat de la carretera BV-2115, d’acord amb l’Informe de la Direcció
General de Carreteres, de 6 de maig de 2011.
—2 Publicar aquest acord, l’acord d’aprovació definitiva de data 12 de maig de
2011 i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata tal com estableix l’article
106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost.
—3 Comunicar-ho als Ajuntaments de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i
els Monjos i Olèrdola.
Acord de 12 de maig de 2011
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions
efectuades per aquesta Comissió s’acorda:
—1 Aprovar definitivament el Pla especial del Parc del Foix, de Castellet i la
Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, promogut per la Diputació de
Barcelona i tramès pels Ajuntaments esmentats, i supeditar-ne la publicació al
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1 Cal donar compliment a les consideracions de l’Informe del Departament
de Cultura, de 20 de gener de 2011 i completar el document amb les consideracions
de l’Informe de la Direcció General d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri
de Foment de data 23 de febrer de 2011, de l’Informe d’ADIF de 28 d’abril de 2011
i de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
de 6 de maig de 2011, pel que fa al terme municipal de Castellet i la Gornal.
1.2 Cal ajustar el límit del Pla especial en la línia de terme entre els municipis
de Castellet i la Gornal i Vilanova i la Geltrú, tot excloent l’àmbit territorial de
Vilanova i la Geltrú.
1.3 Cal incorporar a l’Inventari del patrimoni construït les fitxes relatives als
habitatges inclosos en la relació de l’annex 1 d’aquest document.
1.4 Cal incloure les cases del nucli històric de Santa Margarida a l’Inventari del patrimoni construït i determinar la seva inclusió o no, a la relació de
l’annex 1.
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1.4 Cal excloure de la normativa els articles referents al capítol 7: Usos públics,
apartat 6: Altres disposicions per als vianants i l’article 44.1, atès que el seu contingut
no és pròpiament urbanístic i, si escau, regular-los via ordenança municipal.
1.5 Cal substituir la nomenclatura de cal Viudes per la de cal Cabra a la relació
d’habitatges existents de l’annex 1, per tal de donar compliment a l’al·legació del
Sr. Romeu Huguet. Així mateix, cal que a l’article 15, apartat h, quan es remet al
capítol 6, es refereixi al capítol 7.
—2 Supeditar, així mateix, l’eficàcia de l’aprovació definitiva d’aquest Pla especial,
pel que fa al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, a l’eficàcia de l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal d’aquest municipi
—3 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per
la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic,
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
—4 Comunicar-ho als Ajuntaments de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i
els Monjos i Olèrdola.
Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que
els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent,
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes
següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos
per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l’endemà
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén
rebutjat presumptament.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.
Barcelona, 20 d’abril de 2012
M. TERESA MANTÉ PRATS
Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques del Pla especial del Parc del Foix, de Castellet i la Gornal, Santa Margarida
i els Monjos i Olèrdola

NORMATIVA URBANÍSTICA
PLA ESPECIAL DEL PARC DEL FOIX, DELS MUNICIPIS DE CASTELLET I LA
GORNAL, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I OLÈRDOLA
TÍTOL I – DISPOSICIONS COMUNES
Capítol 1.- Objectius, configuració i altres aspectes bàsics del Pla especial
Article 1
Objecte del Pla especial
1. L'objecte del Pla especial del Parc del Foix (en endavant, Pla especial o Pla) és
l’establiment d’un règim de protecció i millora del medi físic i rural i del paisatge, en
col·laboració amb les administracions públiques competents, la propietat i els altres
usuaris del territori, per tal d’aconseguir la conservació dels valors del Parc d’una manera
compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants.
2. En concret, aquesta protecció es refereix a l’ambient atmosfèric, la gea, els sòls, el
subsòl, les aigües, les espècies biològiques (florístiques, faunístiques, etc) del Parc del
Foix i els seus hàbitats, als ecosistemes que conformen, al seu paisatge i als valors
culturals que conté. Les finalitats protectores del Pla comprenen també les activitats
agràries i forestals, en els termes que expressa el punt següent.
3. En aquest context, són objectius específics del Pla especial:

a) Dotar el Parc d’una ordenació unitària i d’una delimitació territorialment coherent
sobre la base del seu àmbit actual.

b) Assolir una integració, territorialment i ambientalment correcta, amb els altres
instruments de planejament supramunicipal i municipal que conflueixen en l’espai.

c) Protegir i valorar el medi físic amb una atenció especial als seus elements més
rellevants: morfologia, patrimoni geològic, xarxa hídrica, etc.

d) Preservar la diversitat biològica i establir les mesures necessàries per a la
implantació de les obligacions derivades de la inclusió de l’espai a la xarxa Natura
2000.

e) Incorporar els requeriments de la connectivitat ecològica amb l’entorn i, molt
especialment, amb les xarxes d’espais naturals protegits que inclouen el Parc.

f) Implementar els acords i els criteris paisatgístics de la Carta del paisatge de l’Alt
Penedès. En aquest context, conservar i mantenir els elements estructuradors i
les pautes característiques dels diversos tipus de paisatges tot millorant-ne la
qualitat quan resulti necessari.

g) Reforçar el potencial econòmic i de dinamisme del sector agrari i fomentar la
viabilitat dels aprofitaments agrícoles, ramaders extensius i forestals, d’una
manera compatible amb els objectius de protecció del Parc.

h) Atendre les demandes socials d’usos públics ordenant-les adequadament per tal
de compatibilitzar-les amb la condició d’espai natural protegit.

i) Adaptar la regulació dels usos del sòl i de les edificacions a la nova legislació
urbanística.
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j) Promoure la millora de les condicions ambientals en general i, molt especialment,
a l’embassament del Foix i el seu entorn.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. L’àmbit d’aquest Pla especial correspon al del Parc del Foix, establert en el plànol
d’ordenació O-1 i descrit en els punts següents amb caràcter complementari de la
delimitació gràfica esmentada. Comprèn territoris dels municipis de Castellet i la Gornal, de
Santa Margarida i els Monjos, i d’Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès.
2. La delimitació, des del punt més septentrional i en el sentit de les agulles del rellotge,
és la següent: el límit s’inicia en el municipi de Santa Margarida i els Monjos, en el punt
on el traçat ferroviari de l’AVE creua el torrent de Matarrectors. Continua per aquest fins
al camí de Penyafel, que segueix fins a trobar el límit municipal amb Olèrdola. El creua i
segueix 105 m aigües amunt fins a trobar amb un camí carener, i des d'aquest punt puja
cap al NE, fins a trobar el fons de Sant Andreu, pel qual puja fins que es creua amb un
camí d'accés a la urbanització Daltmar. Segueix per aquest camí cap al sud i, quan troba
el terme d'Olèrdola, el segueix fins al límit del Parc d'Olèrdola, continua per aquest fins
deixar-lo i tot seguit continuar pel límit del Parc de Garraf, fins a trobar novament el terme
de Castellet i la Gornal, pel qual continua fins a un turó (cota 207,2) de la muntanya de
Sant Pau. Segueix per la carena fins a trobar el límit de sòl urbanitzable delimitat (SUZD)
de la Creu i els Àngels, continua per la part nord d’aquest límit deixant-lo fora, i segueix
pel camí de la Creu fins a trobar la carretera BV-2116, la qual travessa per prendre el
camí que condueix a les instal·lacions de Clarianacal fins trobar, abans d’arribar-hi, el
límit municipal amb l’Arboç. Ressegueix aquest límit cap el nord fins trobar la riera de
Marmellar per la qual descendeix per confluir en el riu Foix. Continua pel Foix aigües
amunt, tot incloent la seva zona inundable i excloent l’àrea urbana dels Monjos, fins al
punt inicial.
3. Per tal de garantir la coherència d’ordenació de la unitat diferenciada en què es troba el
Parc dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Serres del litoral central”, també s’integra
en el Parc el sector adjacent situat en el municipi d’Olèrdola, el qual ha estat delimitat i
inclòs en la Xarxa Natura 2000 mitjançant l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel
qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta
de llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4735, de 6 d’octubre de 2006).
En aquest àmbit, les competències i funcions assignades per aquestes Normes a l’Òrgan
gestor del Parc del Foix es regiran d’acord amb la disposició transitòria quarta.
4. En qualsevol cas, llevat d’aquells aspectes relatius a l’ordenació dels usos públics i els
altres assenyalats específicament, les determinacions d’aquest Pla no són d’aplicació als
sòls urbans i urbanitzables englobats dins el Parc, els quals es regeixen pels respectius
planejaments urbanístics municipals.
Article 3
Marc jurídic
1. El Pla especial ha estat formulat i tramitat d'acord amb el que estableixen el Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en
endavant, DL 1/2005) i les seves disposicions reglamentàries.
2. Així mateix, el Pla desenvolupa i aplica la legislació ambiental amb incidència en
l’àmbit del Parc del Foix i, molt particularment, les disposicions següents:
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– Directives 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de
les aus silvestres, 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres, i 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997,
que adapta l’anterior al progrés científic i tècnic.

– Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals
– Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (en endavant, PEIN).

– Decisió de la Comissió 2006/613/CE, de 19 de juliol de 2006, per la qual
s’adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la llista de
llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània, per
a l’establiment de la Xarxa Natura 2000.

– Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
3. Finalment, l’ordenació del Pla especial ha estat plantejada en el marc del planejament
territorial de Catalunya i, particularment, del Pla director territorial de l’Alt Penedès.
Article 4
Contingut del Pla especial
1. D’acord amb el que disposa l’article 94.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol), el present Pla especial consta de la documentació següent:
–
–
–
–
–
–
–
–

Memòria informativa i d’ordenació
Normes i annexos normatius
Programa d’actuació i finançament del Pla especial
Informe ambiental
Ordenances de l’ús públic del parc
Inventari del patrimoni edificat
Plànols d’informació
Plànols d'ordenació

2. Tenen caràcter normatiu les Normes, el Programa d’actuació i els plànols d’ordenació.
Així mateix, un cop són aprovades pels consistoris municipals de l’àmbit del Pla especial
també tenen caràcter normatiu les Ordenances de l’ús públic del parc.
Article 5
Vigència, revisió i modificació
1. La vigència d'aquest Pla especial és indefinida, sens perjudici de la revisió en els supòsits
establerts per la legislació urbanística. Tanmateix, es pot procedir a la modificació puntual de
les seves determinacions quan resulti necessari per garantir les finalitats protectores i
d’ordenació del Pla, per adequar-lo a les noves disposicions normatives que hi siguin
d'aplicació, en cas d’alteracions menors del seu àmbit o per altres motivacions anàlogues.
2. Les revisions i les modificacions del Pla especial han de seguir un procediment idèntic al
requerit per a la seva aprovació.
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Article 6
Interpretació
1. Les determinacions del Pla especial s'interpreten basant-se en aquells criteris que, partint
del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents legislatius
en la matèria, tinguin en compte principalment el seu esperit i la seva finalitat protectora. En
qualsevol cas caldrà considerar la congruència amb els objectius generals i específics fixats
respectivament per l’article 1 d’aquestes Normes.
2. En cas de produir-se contradiccions en la regulació del Pla entre els diferents documents
o disposicions, es considera vàlida la determinació que impliqui nivells de protecció més alts
dels valors ecològics i paisatgístics, i que representi un millor assoliment dels objectius
establerts pel Pla especial. Pel que fa a la delimitació de l’espai, en cas de contradicció entre
el plànol d’ordenació O-1 i la descripció escrita, preval el primer. Són també prevalents, en
cas de contradicció, les normes específiques de cada zona respecte de les normes de
caràcter general.
3. Per interpretar correctament el règim jurídic que aquest Pla especial estableix per a un
determinat ús, instal·lació, construcció o activitat s’ha de consultar el règim aplicable a la
zona definida per aquest Pla en la qual se situï o s’hagi de situar o desenvolupar (capítol 8), i
si és el cas, el de l’àmbit de protecció complementària afectat (capítol 9), així com aquelles
determinacions específiques per a l’ús, instal·lació, construcció o activitat de què es tracti en
el títol II d’aquestes Normes.
Article 7
Obligatorietat
1. Tant les administracions públiques com els particulars estan obligats al compliment de les
disposicions que conté el Pla especial. Consegüentment, qualsevol actuació o intervenció en
el Parc del Foix susceptible d'alterar-ne la seva realitat física o l'ús, tingui caràcter definitiu o
provisional, sigui d'iniciativa pública o privada, s’ha d'ajustar a les disposicions esmentades;
en cas d’incompliment, s’aplicarà el que disposa l’article 77 d’aquestes Normes.
2. Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu d’aquest Pla i, per
tant, de compliment obligat, aquelles a què fa referència l’article 4.2 d’aquestes Normes.
Article 8
Desenvolupament del Pla especial
1. Per a l'aplicació de les determinacions del Pla especial, l’Òrgan gestor del Parc del Foix
(en endavant, l’Òrgan gestor) i els ajuntaments podran formular plans, normes i
programes d'actuació de caràcter sectorial i específic.
Igualment es podran formular plans especials urbanístics per a l’ordenació detallada
d’àmbits específics i la reordenació volumètrica i d’usos de conjunts edificats, així com
catàlegs complementaris d’aquest Pla especial sobre espècies d’interès, indrets singulars
d’interès per a la gea, la flora, la fauna, els fongs, etc, els quals contindran les mesures
addicionals de protecció necessàries.
2. Així mateix, es podran promoure normes sectorials complementàries d’aquest Pla i
projectes tècnics, d’acord amb les legislacions específiques aplicables.
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3. Són també instruments de desenvolupament d’aquest Pla especial els successius
pressupostos i programes de gestió anuals de l’Òrgan gestor.
Article 9
Participació pública i institucional
L’Òrgan gestor adoptarà les mesures necessàries, d’acord amb el que disposa el Títol IV
d’aquestes Normes, per tal de possibilitar que els valors, opinions, preocupacions i desigs
de les institucions locals, del públic en general i de la població dels municipis del Parc en
particular, puguin ser incorporats raonadament en les decisions relatives a l’actuació del
Parc, sempre que siguin congruents amb els objectius de conservació legalment
establerts. L’abast d’aquesta participació no s’ha de restringir a la defensa dels interessos
individuals i col·lectius legítims, sinó que tindrà com a objectiu darrer el foment de la
implicació i la corresponsabilització dels actors institucionals, socials i econòmics en la
gestió del Parc.
Article 10
Beneficis
1. Suport a les explotacions agràries i forestals. Són d’aplicació en l’àmbit del Pla especial
les línies de finançament establertes per l’Òrgan gestor. En aquest context:

a) L’Òrgan gestor a què fa referència l’article 67 preveurà l’atorgament de suport
tècnic i econòmic als titulars de les explotacions agràries situades totalment o
parcial dins l’àmbit del Pla, sempre que les explotacions estiguin legalment
establertes i conforme a aquest Pla especial. Els ajuts aniran destinats a la
millora de la qualitat de vida i de les condicions tècniques i productives de
l’explotació, així com de la infraestructura rural del Parc que la serveix.
Als efectes d’aplicació d’aquest article s’entén com a explotació agrària, el
conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular en l’exercici
de l’activitat agrícola i/o ramadera, primordialment, amb finalitats de mercat i
que constitueixi en sí mateixa una unitat tecnicoeconòmica.

b) També es podrà sol·licitar aquesta col·laboració quan les adequacions de les
edificacions a les condicions de disseny del present Pla especial representin
un increment excepcional respecte del cost ordinari de l’obra projectada o
incloguin actuacions addicionals de millora ecològica o paisatgística de l’entorn
de les edificacions.

c) En cas que, tot i els incentius establerts per l’Òrgan gestor, el titular d’una
explotació agrària abandoni aquesta activitat durant un període de cinc anys,
l’Òrgan gestor podrà buscar fórmules alternatives de col·laboració per tal
d’assegurar el manteniment de l’activitat.

d) Així mateix, l’Òrgan gestor preveurà l’atorgament de suport tècnic i econòmic
als titulars de les explotacions forestals situades totalment o parcial dins l’àmbit
del Pla especial. Aquest suport anirà destinat a fomentar un millor tractament
silvícola de les masses forestals, a afavorir les tasques de repoblació i millora
dels terrenys forestals i a racionalitzar-ne l’aprofitament, així com a incentivar
l’activitat econòmica, d’acord amb aquestes Normes.
2. En l’àmbit inclòs en el Pla d’espais d’interès natural són també d’aplicació els beneficis
derivats del que disposa l’article 10 del Decret 328/1992, i els que estableixi la normativa
aplicable.
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3. L’Òrgan gestor fomentarà l’accés als recursos comunitaris d’aplicació als espais integrats
a la xarxa comunitària Natura 2000, tant pel que fa a les actuacions pròpies com a les dels
ens locals i dels particulars.
4. D’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, de modernització de les explotacions agràries, en les transmissions mortis causa i en
les donacions inter vivos equiparables de superfícies rústiques de dedicació forestal, s’ha de
practicar una reducció del 90% de la base imposable de l’impost corresponent.
5. Així mateix, són d’aplicació les reduccions de drets notarials i d’honoraris registrals
establertes pel Reial decret 2484/1996, de 5 de desembre.
6. Podran ser també objecte d’ajuts específics aquelles empreses de serveis i associacions
que desenvolupin activitats relacionades amb la gestió del Parc.

TÍTOL II – NORMES GENERALS D’ORDENACIÓ
Capítol 2.- Règim del sòl
Article 11
Règim urbanístic
1. A l’àmbit del Pla li és d’aplicació el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació
aplicable en matèria de règim del sòl i per la legislació urbanística vigent a Catalunya,
amb l’excepció dels supòsits especificats a l’article 2.4 d’aquestes Normes.
2. Consegüentment, sens perjudici de l’excepció esmentada, els propietaris tenen dret
d’ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels
terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels
recursos naturals, i dins dels límits establerts per la legislació urbanística, per la legislació
sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l’exercici de
les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl.
3. Així mateix, d’acord amb l’article 46.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els
propietaris de sòl urbanitzable per al qual s’autoritzi la implantació dels usos,
construccions i obres admesos tenen el deure de pagar i d’executar les obres i actuacions
necessàries per donar compliment a les mesures correctores que s’estableixin en el Pla
especial o en l’aprovació del projecte, així com el de complir les condicions de caràcter
urbanístic que estableixi la llicència municipal.
4. En els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla que el planejament urbanístic hagi qualificat
com a sistemes en sòl no urbanitzable, s’hi podran admetre els usos propis de la seva
qualificació quan siguin compatibles amb els objectius de protecció i d’acord amb la
regulació establerta per aquest Pla especial.
5. En qualsevol cas, l’autorització dels usos i de les construccions restarà supeditada al
compliment de les condicions establertes per l’article 46.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
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Article 12
Articulació amb el planejament municipal
1. La zonificació i els altres àmbits específics d’ordenació a què fa referència el Títol III
d’aquestes Normes, així com les seves respectives regulacions i les delimitacions
contingudes en els plànols d’ordenació corresponents, constitueixen una base comuna de
l’ordenació del sòl no urbanitzable del Parc en els diversos municipis.
2. En cas de produir-se una duplicitat entre el Pla especial i els plans d’ordenació
urbanística municipal, pel que fa a regulacions específiques dels usos, els aprofitaments,
les construccions i les instal·lacions, sobre la base del principi de precaució prevaldran
aquelles que comportin nivells de protecció més alts dels valors a què fa referència
l’article 1 d’aquestes Normes.
3. En qualsevol cas, els plans urbanístics l'àmbit d'ordenació dels quals afecti el d’aquest
Pla especial han de justificar degudament la seva congruència amb les determinacions
d’aquell.
Article 13
Transferències, segregacions i divisions de terrenys
1. Les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics no es
poden efectuar en contra del que disposen la legislació agrària i forestal.
Consegüentment, i d’acord amb el que estableix la legislació urbanística, no es permeten
les parcel·lacions urbanístiques en l’àmbit del Pla especial. Per tant, resten prohibides en
l’àmbit del Parc les operacions a què fa referència l’article 183.1 del DL 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant, DL 1/2005) i es
considera il·legal tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la
construcció d’edificacions o la implantació de usos que no estiguin permesos en sòl no
urbanitzable.
2. D’acord amb l’article 188 del DL 1/2005, són indivisibles les finques la dimensió de les
quals sigui inferior al doble de la unitat mínima de conreu o de producció forestal
aplicable, sens perjudici de les excepcions indicades als paràgrafs b) i c) de l’article
esmentat, si escau.
3. Les finques segregades han de tenir accés directe i immediat, o bé mitjançant servitud
de pas legalment constituïda, a la vialitat existent de domini públic, d’acord amb els
plànols cadastrals o amb el plànol corresponent d’aquest Pla especial.
4. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions expressades en els paràgrafs
precedents, no es permetrà l’edificació en aquelles parcel·les que en resultin, sens
perjudici de la realització de les actuacions disciplinàries que escaigui.

Capítol 3.- Regulació general d’usos i activitats
Article 14
Usos i activitats compatibles
1. S'admeten a cada zona els usos i les activitats permeses d’acord amb la seva
regulació específica (capítol 8) i, si és el cas, amb la dels àmbits de proteccions
complementàries que inclogui (capítol 9), d’acord amb les especificacions de caràcter
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general establertes per aquest Pla especial i amb la legislació sectorial aplicable, i sens
perjudici de les determinacions més restrictives contingudes en el planejament urbanístic o
aquelles que es puguin fixar en el marc del procediment d'autorització d'edificacions o
instal·lacions en el sòl no urbanitzable i altres que resultin d’aplicació. No s’admeten els
usos i les activitats a què fa referència l’article següent, llevat dels supòsits contemplats a
l’article 2.4 d’aquestes Normes en els quals regiran les disposicions del planejament
urbanístic municipal.
2. Pel que fa a l’ús d’habitatge, s’admet en els habitatges familiars preexistents en el
moment de l’aprovació d’aquest Pla inclosos en la relació que conté l’annex 1 d’aquestes
Normes, i en els supòsits contemplats a l’article 18. També s’admetrà en aquells edificis
destinats a habitatge, preexistents en el moment de l’aprovació d’aquest Pla, que disposin
de la llicència municipal corresponent, s’ajustin a les seves condicions i hagin obtingut la
cèdula d’habitabilitat d’acord amb la legislació en matèria d’habitatge.
3. Els usos vinculats als equipaments i serveis d’ús públic a què fa referència l’article 46
d’aquestes Normes, s’entendran com a compatibles quan aquests usos i les edificacions i
instal·lacions associades s’ajustin a les disposicions del Pla.
4. En qualsevol cas, les edificacions i instal·lacions vinculades als usos i activitats
admesos per aquest Pla s'han d'adequar a les condicions establertes al capítol 3
d’aquestes Normes.
Article 15
Usos i activitats incompatibles
S'entenen com a incompatibles i no admesos en el Parc del Foix (sens perjudici de
l’excepció establerta a l’article anterior en relació als espais urbans) tots els usos i activitats
següents:
a) Habitatge, en aquells supòsits no contemplats a l’article anterior.
b) Activitats industrials, excepte aquelles estrictament vinculades a la primera
transformació dels productes agraris del Parc, quan la naturalesa de l’activitat
n’exigeixi l’emplaçament en el medi rural a peu d’explotació. Només es podran
desenvolupar aquestes activitats si són complementaries de l’activitat agrària
principal.
c) Activitats extractives, llevat d’extraccions puntuals en cursos d’aigua justificades
per raons de gestió de la dinàmica fluvial que hagin estat autoritzades per
l’Agència Catalana de l’Aigua. Així mateix, queden excloses d’aquesta prohibició
les activitats i instal·lacions de la indústria cimentera, adjacents a les existents i
contemplades en els plans d’explotació aprovats, condicionades a evitar causar
perjudici a les integritat de l’espai, i als hàbitats i espècies objecte de conservació.
En cas de manca d’alternatives, es podran autoritzar adoptant les mesures
preventives, correctores i compensatòries i a, un cop finalitzada la fase
d’explotació, la restauració de la superfície afectada, de manera òptima per als
objectius de conservació esmentats.
d) Activitats comercials, llevat de les de tipus agropecuari i artesanal,
complementàries a l’explotació agrària de la finca on es localitzen, i d’aquelles
relacionades amb la venda de productes i/o serveis vinculats a l’àmbit del Parc, en
la xarxa d’equipaments definida pel Pla especial, sempre que compleixin les
condicions específiques fixades per aquest.
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e) Activitats d’abocament, abandonament o emmagatzematge de qualsevol tipus de
residu o deixalla, llevat que tinguin relació amb la naturalesa, el destí o la producció
agrícola, ramadera i forestal de la finca on es localitzen, o es facin en els indrets
expressament assenyalats i condicionats per l’Òrgan gestor per a l’ús dels residents
i/o dels visitants.
f)

Tractament o eliminació de qualsevol tipus de residu o deixalla. S’entén exclosa
d’aquesta prohibició la utilització de fems, purins, restes vegetals agrícoles i forestals
o altres restes orgàniques en les activitats agràries, les quals es regulen d’acord amb
la legislació sectorial aplicable. S’entenen també excloses d'aquesta prohibició les
instal·lacions degudament legalitzades de tractament de les aigües residuals.

g) Usos esportius o de lleure que no s’ajustin a les disposicions de l’article 47 i aquells
altres que resultin d’aplicació en cada cas i, en general, quan siguin susceptibles de
provocar alteracions significatives en els sistemes naturals i la biodiversitat, nivells
sonors alts, erosió del sòl o molèsties a la fauna silvestre protegida, com per
exemple les instal·lacions, permanents o temporals, de tir i similars. Quan es pugui
donar aquest supòsit serà d’aplicació als projectes corresponents el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa el Decret 328/1992, de
14 de desembre.
h) Complexos hotelers, recreatius i esportius (parcs recreatius, parcs aquàtics,
zoològics, establiments d’equitació, golfs i similars, establiments de càmping, centres
de vacances, caravànings, parcs temàtics i d'atraccions etc) i, en general, aquells
usos públics no admesos en el capítol 7 d’aquestes Normes.
i)

Equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, llevat dels
preexistents i d’aquells que resultin indispensables per als nuclis urbans situats a
l’interior del Parc els quals, en cap cas, no podran afectar els àmbits de proteccions
complementàries objecte del capítol 9 d’aquestes Normes. En aquests casos, caldrà
aplicar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental per tal de garantir la seva
compatibilitat amb els objectius assenyalats a l’article 1.3.

j)

Infraestructures i serveis d’abast general. Únicament es podran admetre, amb
caràcter excepcional en supòsits declarats d’interès públic i amb l’aplicació prèvia del
procediment d’avaluació d’impacte ambiental. La declaració d’impacte corresponent
haurà de constatar la compatibilitat amb els objectius assenyalats a l’article 1.3 i la
impossibilitat d’altres alternatives d’emplaçament o de traçat viables. En cap cas
podran afectar els àmbits de proteccions complementàries objecte del capítol 9
d’aquestes Normes.

k) Estacions de servei de combustibles i tallers mecànics.
l)

Parcs eòlics.

m) En general, tots aquells altres no contemplats expressament en l’article 47 del DL
1/2005.
Capítol 4.- Normes generals d’edificació
Article 16
Disposicions generals
1. En general, s'admeten les obres de conservació, millora i rehabilitació de les
edificacions existents en la data d’aprovació d’aquest Pla especial que comptin amb la
corresponent llicència municipal, siguin destinades al desenvolupament dels usos i
activitats admeses per aquest i s’ajustin a les condicions establertes a tal efecte pel
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planejament urbanístic municipal. Es podran admetre també les altres construccions i
edificacions permeses per la legislació urbanística en sòl no urbanitzable, sempre que se
subjectin a les seves disposicions, a les d’aquestes Normes i a les del planejament
urbanístic municipal.
2. En aquells indrets on l’edificació és permesa per aquest Pla, les condicions
específiques, pel que fa a la volumetria, tractament exterior, etc són les establertes pel
planejament municipal, sens perjudici de les mesures contingudes en aquest capítol i de
les altres disposicions d’aquestes Normes que resultin d’aplicació.
3. En qualsevol cas, les edificacions s’han d’adequar a l’ambient que les envolta,
especialment pel que fa a la situació, la volumetria i el tractament exterior, respectant,
tant com sigui possible, les invariants tipològiques de l’arquitectura pròpia de la zona. Les
noves construccions contigües a masos i altres edificacions tradicionals han d’adoptar la
implantació topogràfica més adequada per tal de garantir la integritat paisatgística del
conjunt i de no interferir en les perspectives dominants sobre l’edificació principal. Es
respectarà l’estructuració tradicional d’aquests conjunts d’edificacions mantenint lliures de
construccions les eres i altres espais similars. L’alçada de les noves edificacions en
relació a la cota preexistent del terreny serà, com a màxim, l’equivalent a la d’un habitatge
d’una planta i un pis.
4. Els projectes d’edificació han de justificar expressament el compliment de les
condicions determinades per aquest Pla i preveure mesures adients d’estalvi d’aigua,
sistemes de depuració adequats i, sempre que resulti possible, de reutilització d’aigües
residuals i justificar-ne la idoneïtat, així com el tractament o la previsió de recollida de
deixalles quan l’activitat a desenvolupar ho requereixi. Així mateix, en la mesura que
pugui, s’han d’adoptar mesures destinades a dotar l’edifici de la màxima autonomia
energètica: disseny solar passiu; materials, aïllaments i solucions constructives
adequades per a l’estalvi energètic, calderes i bombes de calor d’alt rendiment, utilització
d’energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària i calefacció, etc.
La implantació d’instal·lacions de producció o emmagatzematge d’energia a petita escala
a partir de fonts renovables, –amb l’objectiu de satisfer les necessitats energètiques d’una
edificació—, seran admissibles sempre que no desvirtuïn ni el paisatge que les envolta ni
l’edificació a la que donen servei. En qualsevol cas, han de complir les disposicions de
l’article 43 d’aquestes Normes, a més dels requeriments d’ecoeficiència establerts per la
legislació específica.
5. Així mateix, els projectes han d’incorporar estudis paisatgístics en els supòsits a què fa
referència l’article 30.4.
6. En general, els projectes de noves edificacions i de reformes i ampliacions de les
existents han de preveure actuacions d’adequació paisatgística de les edificacions
preexistents i de millora del seu entorn. Els informes de l’Òrgan gestor efectuats d’acord
amb l’article 71 definiran, quan resulti necessari, les mesures addicionals que caldrà
adoptar amb aquesta finalitat, per a la seva incorporació a les condicions que estableixi la
llicència corresponent.
7. En qualsevol cas, resta prohibida la instal·lació de construccions prefabricades, cases
mòbils, carpes o altres elements de característiques anàlogues, llevat d’hivernacles vinculats
als usos agrícoles i d’instal·lacions temporals expressament autoritzades per l’Òrgan gestor,
vinculades a la gestió o als usos públics propis del Parc. Tampoc no s’admet la instal·lació
permanent de caravanes de càmping i altres modalitats similars.
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Article 17
Espais exteriors vinculats a l’edificació
1. Els projectes arquitectònics han d’incloure totes aquelles actuacions addicionals que
s’hagin de desenvolupar en els espais exteriors: obertura de camins, tanques, moviments
de terres, jardineria, piscines, etc.
2. El tractament d’aquests espais ha d’alterar el mínim possible l’orografia i la vegetació
natural preexistents, sens perjudici d’allò que estableix aquest article.
3. L’ordenació de la jardineria i la vegetació facilitarà la integració de les construccions i
altres elements artificials en el seu entorn natural. A tal efecte, els projectes
corresponents han de contenir les previsions tècniques i econòmiques necessàries. Les
plantes utilitzades seran majoritàriament pròpies de la vegetació natural de la zona.
L’Òrgan gestor, en els seus informes preceptius, establirà les condicions i mesures al
respecte quan els projectes no continguin les previsions oportunes.
4. La superfície pavimentada contigua a l’edificació no podrà ser superior a la superfície
ocupada en planta per aquella.
5. Les instal·lacions esportives sols es permetran en qualitat de serveis a l’aire lliure
vinculats a l’habitatge o bé amb caràcter complementari, d’instal·lacions destinades a
usos turístics, culturals i recreatius que siguin congruents amb la naturalesa rural i el
caràcter protegit de l’espai. En qualsevol cas, les obres i instal·lacions han de ser les
mínimes per a l’ús de què es tracti, d’acord amb el que disposa l’article 47.4 a) del DL
1/2005.
6. Els moviments de terres en aquests espais no podran representar en cap punt la
creació de desnivells de més de dos metres d’alçada en relació a la cota natural del
terreny.
7. L’enllumenat d’aquests espais evitarà la generació de contaminació lumínica i de
consum energètic innecessari. Amb aquesta finalitat, s’aplicaran les mesures establertes
per l’article 23 d’aquestes Normes, sens perjudici d’aquelles altres determinades per la
legislació específica.
8. En aquelles parcel·les parcialment incloses en sòls urbans, no s’admetrà en l’àmbit
situat dins del Parc cap nova edificació, ni tampoc la construcció de les instal·lacions i els
serveis a què fa referència el punt 5.
Article 18
Edificacions destinades a habitatges
1. S’admetrà la creació de nous habitatges quan resultin de la reconstrucció o la
rehabilitació de masies i cases rurals, d’acord amb els catàlegs municipals corresponents
i les disposicions de l’article 20 d’aquestes Normes.
2. Excepcionalment, es podran autoritzar també noves construccions destinades a
habitatge familiar quan estiguin directament i justificadament associades a una activitat
agrícola, ramadera o, en general, rústica, amb les condicions i els requisits establerts per
la legislació urbanística i el planejament municipal. En qualsevol cas, les construccions
han de constituir un conjunt integrat amb les preexistents, adequat al medi rural, i no
afectar terrenys forestals. En aquest supòsit, per a l’atorgament de les llicències
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municipals corresponents caldrà acreditar la concurrència dels requisits establerts per
l’article 50.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Article 19
Altres edificacions
1. Per a les altres edificacions distintes dels habitatges són d’aplicació les altres
disposicions d’aquest capítol. En el cas concret de les granges i dels equipaments per a
usos públics regeixen, a més, les disposicions dels articles 33 i 46, respectivament.
2. En qualsevol cas, caldrà l’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic en tots aquells
casos establerts per la legislació urbanística i, en general, quan es tracti d’edificacions o
instal·lacions de nova planta destinades a usos no agraris ni estrictament vinculats amb la
gestió del Parc.
Article 20
Catàlegs de masies i cases rurals
En l’àmbit del Parc, els catàlegs municipals de masies i de cases rurals s’han d’ajustar a
les condicions següents:

a) Atès el que disposa l’article 50.3 del DL 1/2005, s’hi poden incloure exclusivament
aquelles masies i cases rurals degudament legalitzades en què l’estat de les
edificacions o la disponibilitat de proves documentals fefaents permetin determinar
el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original.
Així mateix, les finques han de disposar prèviament d’accés directe des dels
camins públics aptes per a tot tipus de vehicles motoritzats, admetent la
recuperació de camins objecte antigament d’accés rodat, sens perjudici dels altres
serveis necessaris. Han de complir també les condicions establertes pel
planejament municipal i les altres disposicions que resultin aplicables per raó dels
usos assignats a les edificacions catalogades. En qualsevol cas, caldrà considerar
l’impacte de l’adequació dels accessos i la dotació de serveis, així com la seva
ampliació o millora.

b) Les condicions d’ús i d’edificació que aquests catàlegs determinin han ser
congruents amb les disposicions de la legislació urbanística i les d’aquest Pla
especial. Consegüentment, la reconstrucció o la rehabilitació de les construccions
catalogades han de respectar el volum edificat preexistent i la composició
volumètrica original, d’acord amb el que disposa l’article 50.3 del DL 1/2005. No
podran comportar l’enderrocament de parts construïdes, llevat que es tracti
d’addicions arquitectònicament desfiguradores o per altres motius fonamentats en
les raons que en cada cas n’hagin determinat la preservació o la restauració.
Les possibles ampliacions han també de restar justificades per les raons que
hagin determinat la reconstrucció o la rehabilitació de l’edificació. Les ampliacions
d’edificacions en què s’admeti l’ús d’habitatge es limitaran a aquells supòsits
expressament admesos pels plans o pels catàlegs municipals corresponents.
c) La divisió horitzontal de la propietat en aquestes construccions únicament es
podrà admetre si no s’alteren les característiques originals de l’edificació (d’acord
amb l’article 50.3 del DL 1/2005), i amb un màxim de tres divisions per finca.
Caldrà mantenir el caràcter unitari del conjunt i l’accés a un edifici serà comú per
als diversos habitatges que inclogui.
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Les altres edificacions auxiliars o complementàries han de ser destinades a usos
comuns. No s’admetrà la compartimentació dels espais exteriors, ni la instal·lació
a l’interior de la finca de tanques ni de cap altre element divisori destinats a
independitzar espais d’ús exclusiu.

d) En tots els supòsits es prendrà com a referència les condicions existents en el
moment de l’elaboració del catàleg original.

e) En qualsevol cas, caldrà que es compleixin les altres determinacions d’aquestes
Normes que resultin d’aplicació.
Article 21
Tancament de finques i de terrenys
1. S’admeten les tanques dels tipus següents:
a) Les de caràcter vegetal amb espècies pròpies de la zona.
b) Les tanques diàfanes formades amb elements verticals i/o longitudinals flexibles o
rígids estesos entre aquells i que siguin compatibles amb la circulació de la fauna
silvestre.
c) Amb caràcter excepcional i localitzat, es podrà admetre la construcció de tanques
amb condicions diferents a les indicades anteriorment quan sigui necessari per
motius de protecció o seguretat de determinats elements funcionals, edificacions o
instal·lacions que així ho requereixin. En qualsevol cas, s’ha de minimitzar el seu
impacte sobre l’ambient rural i natural circumdant i mantenir una distància no
superior a 10 m en relació a l’element o instal·lació que envolti.
3. En cap cas, no s’admeten els tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les
característiques pròpies de les tanques urbanes.
4. El que estableixen els punts anteriors s’entén sens perjudici de les facultats que atorga
als propietaris l’article 388 del Codi civil.

Capítol 5.- Disposicions generals de protecció dels sistemes naturals i del paisatge
Article 22
Protecció del patrimoni geològic i dels sòls
D’acord amb el que disposa l’article 1 d’aquestes Normes, és finalitat del present Pla
especial la protecció de la gea del Parc del Foix. A aquest efecte, a més de la resta de
determinacions que el Pla estableix al respecte, són d’aplicació les disposicions següents:

a) Les activitats que s’admetin no han de ser susceptibles de provocar o accelerar
els processos erosius o augmentar la inestabilitat del substrat rocós.

b) Els àmbits d’especial interès geològic o geomorfològic i els d’especial vulnerabilitat
en relació als despreniments són objecte de proteccions complementàries i es
regeixen per les disposicions específiques del capítol 9 d’aquestes Normes.

c) Les obres de condicionament dels vials existents o d’obertura de nous, els
moviments de terres i en general totes aquelles activitats susceptibles d’originar
talussos i terraplens, han d’adoptar mesures per a la protecció del sòl, la
minimització de l’erosió i l'estabilitat dels marges i talussos, coherents amb la
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naturalesa geològica del substrat. Aquestes mesures s’han d’especificar en
l’autorització corresponent.

d) D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i
disposicions concordants, la realització d’intervencions paleontològiques requereix
l’autorització del Departament de Cultura, per a la qual és preceptiu l’informe de
l’Òrgan gestor.
Article 23
Protecció de l’ambient atmosfèric
1. Protecció contra la contaminació acústica.
Tot l’àmbit del Parc té la condició de zona de sensibilitat acústica alta a l’efecte que
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Consegüentment, no s’admetran activitats susceptibles d’ultrapassar els valors límits
d’immissió fixats per a aquestes zones, llevat d’activitats esporàdiques d’aprofitament
dels recursos naturals compatibles amb el règim específic d’ordenació establert pel Pla.
2. Protecció contra la contaminació lluminosa.
a) D’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, correspon a l’àmbit del Parc
la qualificació de zona E1, de màxima protecció a la contaminació lluminosa.
Consegüentment, són d’aplicació les mesures específiques establertes per
aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament.
b) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament s’han de dissenyar i instal·lar de
manera que es previngui la contaminació lluminosa i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús
adequat i l’aprofitament de l’energia, i han de comptar amb els components
necessaris per a aquest fi.
c) Els aparells d’enllumenament exterior han de complir els requisits exigits per la
legislació i, si escau, pels instruments de desplegament del Pla especial pel que fa
als components, el disseny, la instal·lació, l’angle d’implantació respecte de
l’horitzontal, l’eficiència energètica, etc. S’utilitzaran preferentment làmpades de
vapor de sodi, sense que s’admetin en cap cas les de vapor de mercuri.
3. Protecció contra la contaminació per substàncies. A més del compliment de la
legislació específica, és d’aplicació als projectes de noves edificacions el que disposa
l’article 16.4 d’aquestes Normes. Així mateix, en l’aplicació de les disposicions
d’ordenació dels usos públics objecte del capítol 6 es fomentaran el transport col·lectiu i
l’ús de mitjans no motoritzats.
Article 24
Protecció dels recursos hídrics, dels cursos d’aigua i de les riberes
1. Les actuacions que s’autoritzin no han de poder produir una alteració significativa de la
qualitat i la quantitat dels recursos hídrics del Parc. En qualsevol cas, l’aprofitament dels
recursos hídrics s’ha de compatibilitzar amb la capacitat de recuperació del sistema
hidrològic i el manteniment dels sistemes naturals. Així mateix, l'abocament d'aigües
residuals en llera pública només es pot autoritzar prèvia depuració.
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2. A l'àmbit definit per la legislació d'aigües com de domini públic hidràulic i zona de
servitud, hi són d'aplicació les normes següents:
a) S'admeten exclusivament les obres i els moviments de terres destinats a la
construcció d'aforaments i altres instal·lacions vinculades a la gestió pública del
domini públic hidràulic i aquelles intervencions destinades a la conservació i la
restauració dels seus valors naturals, al desenvolupament dels usos públics
d’acord amb les regulacions d’aquest Pla, a la conservació de les infraestructures i
construccions ja existents o a la construcció de guals o ponts per a la xarxa viària
que travessa aquests àmbits
b) No s'admeten obres de canalització i regularització dels cursos d'aigua, ni la
construcció de suports d'infraestructures de subministrament elèctric, serveis
telefònics o similars, tret de les indicades en el paràgraf anterior.
3. L'ocupació o construcció en terrenys que integren les zones inundables de les lleres
s’ajustarà al que estableix l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
4. Les fonts i surgències naturals existents a l’àmbit del Pla no poden ser modificades de
manera que en disminueixi la qualitat i quantitat de les aigües, s’alteri el seu aflorament a
l’exterior, es modifiquin les seves característiques quan suposi la pèrdua d’hàbitats
d’interès per a la flora i la fauna autòctones pròpies de l’espai o, quan siguin d’ús públic,
s’impedeixi el seu aprofitament tradicional.
5. Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb els procediments
administratius establerts al Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret
849/1986, d'11 d'abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, l'atorgament de les autoritzacions i o concessions
administratives per a l'ús de l'aigua, així com l'autorització o l'informe i la imposició dels
límits dels abocaments d'aigües residuals i l'autorització per l'ocupació, modificació del
relleu o construcció en les franges de terreny de 100 m d'amplada al costat de les lleres
públiques, que constitueixen la zona de policia del domini públic hidràulic.
6. L’Òrgan gestor ha d’informar preceptivament qualsevol expedient d‘autorització o de
concessió relacionat amb l’ús de l’aigua o amb autoritzacions d’abocaments a tot l’àmbit del
Parc, inclosos els sòls urbans o urbanitzables englobats dins el seu perímetre.
7. Als àmbits qualificats per aquest Pla com a espai lacustre (clau 1) o espai fluvial (clau 2),
hi són també d’aplicació les mesures específiques contingudes al capítol 8 d’aquestes
Normes.
8. En qualsevol cas, caldrà garantir en tot l’àmbit del Parc la preservació dels torrents. En
els terrenys agrícoles és d’aplicació, a més, l’article 32.3.
Article 25
Protecció de la flora i la vegetació
1. Atès el que estableixen els articles 4 i 10 de la Llei 12/1985, les determinacions
d’aquest Pla s’han subjectat als principis bàsics següents, els quals han d’orientar les
actuacions que es desenvolupin i la seva autorització:
a) Protecció dels sòls de les intervencions que puguin comportar l’increment de
l’erosió i la pèrdua de la seva qualitat.
b) Preservació de la diversitat de les espècies vegetals.

15

%JTQPTJDJPOT
IUUQXXXHFODBUDBUEPHD

*44/9
%-#

Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6117 – 27.4.2012

21717
$7&%0($"

c) Manteniment i millora de la diversitat i les característiques de les comunitats
vegetals.
d) Conservació de les superfícies forestals mantenint les espècies autòctones i
l’estructura de la vegetació.
e) Manteniment del grau de presència de les comunitats forestals d’àrea reduïda
dins el territori de Catalunya que es troben dins l’àmbit d’ordenació i de la
qualitat de les comunitats vegetals on són presents.
f) Prevenció de la introducció d’espècies al·lòctones que puguin afectar
negativament les espècies, les comunitats vegetals i el paisatge i minimitzar la
presència i competència sobre les espècies autòctones de les ja existents. Això
inclou també les varietats i subespècies no autòctones i/o cultivars de les
espècies autòctones.
2. En qualsevol cas, les actuacions que es desenvolupin en el Parc han de mantenir o
restablir en un estat de conservació favorable les poblacions de les espècies de flora i les
comunitats vegetals autòctones pròpies del seu territori.
3. En l’àmbit inclòs en el PEIN, d’acord amb el que disposa la normativa d’aquest (Decret
328/1992, de 14 de desembre), s’evitaran aquelles actuacions que impliquin modificacions o
canvis substancials en la vegetació de ribera. A més, pel que fa a la vegetació de ribera, és
d’aplicació el que disposen els articles 36.6, 53, 54 i concordants.
4. A l’efecte del que disposa l’apartat 1e), i d’acord amb el PEIN, tenen la consideració de
comunitats
forestals
d’àrea
reduïda
els
murterars
(Calicotomo-Myrtetum).
Conseqüentment, s’impediran aquelles actuacions amb un impacte potencial negatiu.
5. L’annex 3 recull les espècies de flora protegides de les quals se n’ha constatat la
presència a l’àmbit del present Pla especial o, aplicant el principi jurídic ambiental de
precaució, són de presència probable. El primer punt relaciona els tàxons protegits
(encara que sigui de manera parcial) per la legislació sectorial vigent, mentre el segon
incorpora aquells tàxons que per la seva situació d’excepcionalitat, vulnerabilitat o risc
d’extinció local són protegits de manera específica per aquestes Normes. Per a totes
aquestes espècies la protecció comporta que no s’admetrà cap actuació que afecti
desfavorablement llur estat de conservació, i en concret, la prohibició de la destrucció, del
desarrelament i, si escau, també de la collita i la comercialització de les espècies i de llurs
llavors, així com la protecció del medi natural en què viu aquesta flora.
6. Els àmbits d’especial interès botànic identificats pel Pla són objecte de proteccions
complementàries mitjançant les mesures específiques contingudes al capítol 9 d’aquestes
Normes.
7. S’evitarà la introducció d’espècies vegetals al·lòctones que puguin afectar negativament
la flora, les comunitats vegetals i el paisatge.
8. Es prohibeix la recol·lecció massiva d’elements vegetals llevat del cas de les activitats
agrícoles i forestals regulades al capítol 5.
9. Les actuacions de restauració i revegetació que es portin a terme dins l’àmbit del Pla
especial s’han d’efectuar principalment amb varietats locals de les espècies pròpies
d’aquest sector de la serralada litoral.
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10. D’acord amb l’article 8, l’Òrgan gestor podrà establir, prèvia consulta als seus òrgans
rector i consultiu, i en concordança amb les directrius de l’administració competent, altres
mesures addicionals de protecció que estimi convenients per tal de preservar i afavorir el
patrimoni biològic de l’àmbit del Pla especial, incloent la restricció i el condicionament
temporal de les activitats regulades al present text normatiu, fins arribar per raons d’ordre
excepcional a la seva prohibició temporal, d’acord amb la legislació sectorial vigent. Així
mateix, mitjançant el mateix procediment, també podrà ampliar o reduir la relació
d’espècies de l’annex 3.2 davant l’aparició de nova informació sobre la presència o l’estatus
de conservació de tàxons amenaçats.
Article 26
Protecció dels hàbitats
1. Els hàbitats d'interès comunitari presents en l'àmbit del Pla especial s'han de mantenir
globalment en un estat de conservació favorable, d'acord amb la legislació aplicable.

a) A aquest efecte, tenen la consideració de principals hàbitats d’interès comunitari
en el Parc els següents:

– Pinedes mediterrànies (codi Directiva 97/62/CE: 9540)
– Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi: 5330)
– Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi: 92A0)
– Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi:
6220, Prioritari)

– Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (codi: 8210)
– Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del PaspaloAgrostidion (codi: 3290)
Els polígons on es localitzen aquests hàbitats són cartografiats al plànol informatiu a
escala 1:25.000 inclòs en la memòria del Pla especial. L’annex 2 d’aquestes Normes
estableix uns criteris bàsics d’actuació, de caràcter imperatiu, per a cada un
d’aquests hàbitats.

b) Tanmateix, tenen la consideració d’hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit del
Pla especial els següents hàbitats de distribució molt reduïda i que, en
conseqüència, no han estat cartografiats en la memòria del Pla:

– Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o
poblaments submersos d’espigues d’aigua (Potamion) (codi: 3150)

– Rius amb vores llotoses i herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i
del Bidention p.p. (codi: 3270)

– Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi (codi: 3250)
– Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos (codi: 5110)
– Màquies amb Juniperus spp. Arborescents, no dunars (codi: 5210)
– Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del MolinioHoloschoenion (codi: 6420)

– Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta muntanya
(codi: 6430)
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– Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) (codi:
7220, Prioritari)

– Tarteres de l’Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila (codi:
8130)

– Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea) (codi: 92D0)

– Alzinars i carrascars(codi: 9340)
El Pla de gestió integral, definit a l’article 72 d’aquestes normes, haurà de
cartografiar en detall i avaluar l’estat de conservació d’aquests hàbitats de
distribució molt reduïda, i definir els criteris de gestió per assegurar la seva
conservació i millora. L’annex 2 d’aquestes Normes estableix la prioritat en la
conservació d’aquests hàbitats.
2. Així mateix, són objecte d’especial protecció els hàbitats següents, amb una presència
molt reduïda en l’àmbit del Pla i que no estan recollits per la Directiva 97/62/CE (en
aquest cas la codificació de referència ha estat la de la Llista d’hàbitats a Catalunya,
elaborada d’acord amb els criteris establerts pel CORINE Biotopes Manual of the
European Community, editat per la Comissió Europea):
 Murterars (garrigues de Myrtus communis), de les contrades mediterrànies
càlides (codi CORINE: 32.218)
 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o
gairebé, d’indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i l’estatge submontà
(codi CORINE: 32.41)
 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata,
Galium lucidum (espunyidella blanca), xeromesòfils, de sòls profunds de
terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània (codi CORINE: 34.36)
 Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de
les contrades marítimes (codi CORINE: 34.634)
 Canyissars de sòls rarament inundats (codi CORINE: 53.112), i sempre
inundats (codi CORINE: 53.111)
En aquests hàbitats s’evitaran actuacions que en puguin ocasionar la recessió i/o la
degradació i se’n fomentarà la recuperació.
3. Els instruments de desenvolupament a què fa referència l’article 8 han de formular,
d’acord amb el Programa d’actuació, les directrius de gestió d’aquests hàbitats i, si és el
cas normes de caràcter complementari per tal de donar compliment al que disposa el punt
anterior.
En qualsevol cas, regeixen les directrius de l’annex 8 de l’Acord GOV/112/2006, de 5 de
desembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) i les seves disposicions
d’aplicació.
4. Qualsevol pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió del Parc o sense
ser necessari per a la mateixa, pugui afectar de manera apreciable aquests hàbitats, ja
sigui individualment o en combinació amb altres plans o projectes, s’ha de subjectar al
que disposen els punts 3 i 4 de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE. Consegüentment,
s’ha de sotmetre a una avaluació prèvia de les seves repercussions en el lloc, en la qual
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es tindran en compte els objectius de conservació establerts pel Pla, sens perjudici de les
altres disposicions contingudes als articles esmentats.
5. En el cas concret dels prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia), hàbitat d’interès comunitari qualificat com a prioritari per la Directiva
92/43/CEE, el Pla especial assigna al seu àmbit d’ocupació una qualificació específica
(clau 5.1). Consegüentment li són d’aplicació, a més de les disposicions dels punts
anteriors, les de caràcter específic establertes al capítol 8 d’aquestes Normes. Els plànols
d’ordenació O-2 i O-3 contenen les delimitacions corresponents.
6. Les activitats ramaderes en els hàbitats d’interès comunitari se subjectaran al que
disposa l’article 33.2 c) d’aquestes normes.
Article 27
Protecció de la fauna
1. Amb l’objecte de protegir la fauna silvestre del Parc del Foix, el Pla conté les
determinacions oportunes per evitar la destrucció o el deteriorament del seu hàbitat.
2. L’annex 4 recull les espècies de fauna protegides de les quals s’ha constatat: la seva
presència a l’àmbit del present Pla especial, la seva extinció en temps recents, o, aplicant
el principi jurídic ambiental de precaució, són de presència probable. El primer punt
relaciona els tàxons protegits (encara que sigui de manera parcial) per la legislació
sectorial vigent, el segon incorpora aquells tàxons que per la seva situació
d’excepcionalitat, vulnerabilitat o risc d’extinció local són protegits de manera específica
per aquestes Normes, i el tercer, les espècies de fauna cinegètica d’interès per la situació
regressiva de llurs poblacions. No s’admetrà cap actuació que afecti desfavorablement
l’estat de conservació d’aquestes espècies.
Tant per aquelles espècies faunístiques declarades per les administracions competents
com a protegides en diferent grau que es troben al parc (annex 4.1), com per les
designades pel present Pla especial (annex 4.2), la protecció comporta la prohibició de la
caça, la captura, la tinença, el tràfic o la comercialització, tant dels exemplars adults com
dels ous, les cries o de llurs despulles o fragments i la protecció, si escau, del seu hàbitat,
tal com estableixen els articles 32 i 33 del Decret legislatiu 2/2008. Per a les espècies de
fauna cinegètica d’interès (annex 4.3), l’article 41 en regula la seva gestió.
3. Les poblacions d’espècies de fauna d’interès comunitari presents a l’àmbit del Pla
especial s’han de mantenir globalment en un estat de conservació favorable, d’acord amb
la legislació aplicable. En concret, en el cas de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata), és
crea un àmbit de protecció complementària al sector de Roques Boveres i la Pòpia on
regeixen les disposicions específiques de l’article 64 d’aquestes Normes.
En qualsevol cas, són d’aplicació les directrius de l’annex 8 de l’Acord GOV/112/2006, de
5 de desembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) i les seves disposicions
d’aplicació.
4. En aquells casos en què resulti necessari, l’Òrgan gestor instarà l’administració competent
que limiti, ja sigui temporalment i/o en determinades localitats, aquelles activitats que
suposin una amenaça, en raó de l'època en què s'efectuen o de la seva localització, per a
les espècies protegides segons la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, el
Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i
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esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge i totes les ordres posteriors
que amplien el nombre d'espècies protegides a Catalunya.
5. L’alliberament d’espècies silvestres pròpies del medi natural de la zona requereix
l’autorització expressa de l’administració competent, previ informe de l’Òrgan gestor del
parc. També caldrà aquesta autorització en el cas de projectes i actuacions adreçades a
l’eradicació d’espècies foranes amb presència en el parc. Està prohibida terminantment la
introducció de fauna al·lòctona.
6. Els projectes de reintroducció d'espècies en l’àmbit del Parc han de comptar també amb
l’autorització de l’Òrgan gestor, prèvia presentació de l’estudi de viabilitat corresponent. A
aquest efecte, s’han de tenir en consideració:

a) La idoneïtat dels hàbitats actuals per garantir la supervivència de l'espècie.
b) L'acceptació social de la reintroducció a efectuar, així com els possibles danys
econòmics que pot ocasionar l'espècie en qüestió.

c) L'estat actual de les causes que motivaren l'extinció de l'espècie a la zona.
d) Les repercussions de la reintroducció sobre altres elements del medi natural.
e) La idoneïtat genètica de la població donant i la garantia que aquesta no es veurà
afectada per l'extracció de part dels seus efectius.

f) Les garanties sanitàries dels individus utilitzats en la reintroducció.
g) La conveniència del seguiment de la reintroducció efectuada i dels resultats
obtinguts.
7. En relació amb la pràctica de la falconeria, en cap cas no es poden autoritzar en l’àmbit
del Pla captures d’individus de les espècies d’ocells rapinyaires utilitzades per a aquesta
pràctica.
8. S’impedirà qualsevol actuació que pugui incidir negativament en l’estat dels punts d’aigua
d’interès per als amfibis catalogats d’acord amb el que disposa el Programa d’actuació
d’aquest Pla especial.
9. D’acord amb l’article 8, l’Òrgan gestor podrà establir, prèvia consulta als seus òrgans
rector i consultiu, i en concordança amb les directrius de l’administració competent, altres
mesures addicionals de protecció que estimi convenients per tal de preservar i afavorir el
patrimoni biològic de l’àmbit del Pla especial, incloent la restricció i el condicionament
temporal de les activitats regulades al present text normatiu, fins arribar per raons d’ordre
excepcional a la seva prohibició temporal, d’acord amb la legislació sectorial vigent. Així
mateix, mitjançant el mateix procediment, també es podrà ampliar o reduir la relació
d’espècies dels annexos 4.2 i 4.3 davant l’aparició de nova informació sobre la presència o
l’estatus de conservació de tàxons amenaçats i d’interès.
Article 28
Protecció de la connectivitat ecològica
1. L’ordenació del Pla especial respon a l’objectiu establert a l’article 1 d’aquestes
Normes d’incorporar els requeriments de la connectivitat ecològica interna i amb l’entorn,
especialment amb les xarxes d’espais naturals protegits que inclouen el parc.
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2. Les actuacions d’aplicació i desplegament del Pla han garantir de manera general la
permeabilitat territorial, des del punt de vista de la connectivitat ecològica, tant a l’interior
del parc com entre aquest i el seu entorn, en particular amb els altres espais integrats en
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i el PEIN, i especialment en els
àmbits delimitats al plànol d’ordenació O-1.
Consegüentment, per tal de facilitar els fluxos naturals, les intervencions han d’anar
adreçades a assegurar el manteniment de les pautes de continuïtat de l’ús del sòl i dels
hàbitats, evitar la formació de barreres artificials i la fragmentació i conservar, o bé
recuperar, si és el cas, els trams de riu i altres elements d’interès connector que s’hi
localitzin.
3. Els plans i els projectes d’infraestructures a què fa referència el punt següent i tots els
que es desenvolupin dins del parc estan subjectes al que disposen els articles 48 i altres
concordants d’aquestes Normes.
4. Els informes de l’Òrgan gestor tindran cura del compliment del que disposen els punts
anteriors i, en general, de prevenir la compartimentació i la fragmentació i fomentar la
recuperació dels hàbitats de tipus natural que permeten la connectivitat ecològica dels
ecosistemes del parc.
5. En els camins ramaders i les seves franges de servitud és d’aplicació el que disposen
els articles 33.2 e) i 45.7.
Article 29
Protecció del patrimoni cultural
1. L’actuació del parc ha de complementar l’actuació de les administracions competents en
la protecció del patrimoni cultural.
2. Els plànols d’ordenació O-2 i O-3 localitzen els principals béns que integren el patrimoni
arquitectònic del parc. El règim d’aplicació és el següent:

a) Els elements declarats com a bé cultural d’interès nacional o local es regulen d’acord
amb les normes de protecció que estableix la seva declaració. Els elements inclosos
en els catàlegs de béns protegits dels municipis del parc és regiran pel que
estableixin els propis catàlegs i el planejament urbanístic municipal.

b) En absència de regulacions específiques, la intervenció en els elements del
patrimoni històric i arquitectònic que fa referència el punt 2 ha de seguir:

– S’ha de mantenir l’estructura arquitectònica del conjunt i les característiques
generals de l’entorn relacionat amb l’element.

– La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus
aeri o adossat, i les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones o
altres dispositius particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no perjudiquin
la percepció paisatgística del conjunt.

– Qualsevol autorització d’obres o de nous usos ha d’anar condicionada a la
protecció estricta i, si és el cas la millora, de l’entorn paisatgístic dels béns
protegits. En el cas de les línies elèctriques és d’aplicació l’article 51.1 d).
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3. Protecció dels jaciments arqueològics.

a) D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i
disposicions concordants, la realització d’intervencions arqueològiques requereix
l’autorització prèvia del Departament de Cultura, prèvia a la qual cal requerir
preceptivament l’informe de l’Òrgan gestor. En aquest informe s’han d’indicar les
mesures a adoptar per tal que les intervencions arqueològiques i paleontològiques
siguin compatibles amb la conservació dels valors naturals i paisatgístics de l’espai.
En especial, si són necessaris moviments de terres, s’ha d’indicar la forma
d’abocament o evacuació amb l’objecte de minimitzar el seu impacte.

b) Els plànols d’ordenació O-2 i O-3 localitzen els entorns de protecció del patrimoni
arqueològic en el parc, en els quals no s’admetran noves construccions o
instal·lacions ni moviments de terres, excepte en el cas de les intervencions a què fa
referència el punt anterior, ni qualsevol altra activitat susceptible d’afectar
negativament els valors i les restes protegides. En cas que no existeixi una
delimitació precisa dels àmbits protegits aprovada pels organismes competents,
aquesta mesura serà d’aplicació en un entorn de 50 m al voltant de la coordenada
que s’indica en els plànols d’ordenació esmentats.
4. Així mateix, l’Òrgan gestor ha de promoure la sensibilització pel que fa al reconeixement
del patrimoni cultural immaterial. A aquest efecte, d’acord amb la Convenció sobre patrimoni
cultural immaterial de la UNESCO (2003), integren el patrimoni cultural immaterial en l’àmbit
del Pla els usos, les representacions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els
instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que són
reconeguts per la població com a integrants d’aquest patrimoni. Als efectes del Pla especial,
només es té en compte el patrimoni immaterial que sigui compatible amb els objectius de
conservació adoptats.
Article 30
Protecció del paisatge
1. D’acord amb l’article 1.3 f) d’aquestes Normes, el Pla persegueix la conservació de la
qualitat dels diversos paisatges existents en el seu àmbit d’aplicació, garantir–ne el
manteniment i harmonitzar la seva evolució, tot implementant les directrius i mesures definits
pels instruments que desenvolupen la legislació específica en la matèria.
2. Consegüentment, qualsevol obra, activitat o implantació d’usos s’ha d’autoritzar i realitzar
d’acord amb els objectius de qualitat ambiental i paisatgística i les determinacions fixats pels
catàlegs i les directrius del paisatge derivats de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge, i la seva aplicació en els instruments de planejament
territorial, molt particularment el Pla director territorial de l’Alt Penedès.
Així mateix, caldrà tenir en compte els criteris d’ordenació i de regulació de la Carta del
paisatge de l’Alt Penedès, particularment els criteris paisatgístics en relació als usos agraris i
a la xarxa d’espais oberts.
3. A l’efecte que preveu l’article 7.1 de la Llei 12/1985, l’àmbit d’ordenació d’aquest Pla
especial té la consideració d’espai obert. En conseqüència, queda prohibida la instal·lació de
cartells i tanques de propaganda i altres elements similars, excepte petits indicadors
d’activitats, establiments i indrets que per les dimensions, disseny i col·locació s’adaptin a
l’ambient on es trobin situats. Amb aquest objecte, l’article 49 conté les determinacions
específiques sobre la senyalització en el parc.
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4. Per a l’emissió dels informes preceptius a què fa referència l’article 71, l’Òrgan gestor
exigirà la incorporació als projectes, d’un estudi paisatgístic quan les característiques de
l’actuació projectada o la fragilitat del paisatge en l’àrea afectada ho requereixin. En
qualsevol cas, caldrà presentar un estudi d’impacte paisatgístic en aquells supòsits
establerts per la legislació urbanística.
5. Els estudis a què fa referència el punt anterior han de justificar la idoneïtat de les
solucions, pel que fa al seu tractament exterior i l’ordenació dels espais exteriors, la
vialitat, etc, amb l’objecte d’aconseguir la millor adequació paisatgística en relació amb
les característiques pròpies del terreny i les del seu entorn. Així mateix, han d’identificar
els àmbits de risc de percepció d’aquests impactes i, en el cas de les infraestructures i els
serveis tècnics, justificar el compliment de les condicions de l’article 48 i concordants
d’aquestes Normes.
6. Així mateix, els projectes han de preveure actuacions de millora i adequació paisatgística
dels àmbits afectats i del seu entorn en aquells casos que determinen aquestes Normes.
Article 31
Abocament d’objectes, residus i altres deixalles
1. D’acord amb el que disposa l’article 7.2 de la Llei 12/1985, tothom té el deure de
mantenir la netedat dels espais naturals i evitar l’abocament o l’abandó d’objectes, de
residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
2. Les Normes estableixen la incompatibilitat d’aquestes activitats en l’àmbit del parc.
Consegüentment, queda prohibit l’abocament de residus sòlids i d’efluents contaminants,
sens perjudici de les excepcions contemplades a l’article 15 e).
3. L’acció o l’omissió d’aquests preceptes té la consideració d’infracció administrativa,
atès el que estableix l’article 37 de la Llei 12/1985.

Capítol 6.- Ordenació dels recursos naturals
Secció 1. Aprofitaments agrícoles i ramaders
Article 32
Aprofitaments agrícoles
1. Els usos i les activitats agrícoles s’han portar a terme de manera que siguin compatibles
amb la conservació global del parc, i d’acord amb la regulació de cada zona establerta al
capítol 8, les altres determinacions d’aquest Pla i la legislació ambiental.
2. És objectiu del Pla especial assolir la integració ambiental de l’activitat agrària i coadjuvar
a la millora de la qualitat dels processos productius agraris del parc, tot impulsant la
producció integrada i la producció ecològica. A aquest efecte, són d’aplicació els beneficis a
què fa referència l’article 10.
3. A les zones on aquest Pla permet l’ús agrícola o en les àrees de nova creació destinades
a aquests ús d’acord amb l’article 34.3, s’admeten els moviments de terres i les actuacions
d’afeixament, amb finalitats agrícoles, sempre que es compleixin les condicions següents:
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a) Es mantinguin les dimensions i la geometria característiques dels conreus de la
zona.

b) Es respectin els elements naturals de la xarxa de drenatge i es garanteixi la
funcionalitat i la continuïtat dels elements artificials (rases, claveguerons, etc).

c) No comportin la creació de desnivells d'alçada superior a dos metres.
d) Els marges, les vores i els desnivells en general han de tenir el pendent adequat per
permetre la seva revegetació natural, sense que es permeti la construcció de murs
de contenció, excepció feta de les parets de pedra seca.

e) Es garanteixi el manteniment de les bosquines existents i, en general, el grau
d’ocupació i la continuïtat física de la vegetació natural i seminatural.
En qualsevol cas, són actes sotmesos a llicència municipal, i requereixen l’informe preceptiu
de l’Òrgan gestor.
4. Es permeten en la xarxa viària agrària aquelles actuacions destinades a garantir el servei i
a adequar-la a les necessitats funcionals de les activitats agràries, d’acord amb el que
disposa l’article 50.
5. Les construccions i instal·lacions agrícoles (coberts, magatzems, etc) es regulen
d’acord amb el capítol 3 d’aquestes Normes i les disposicions de cada zona. Les
instal·lacions ramaderes es regulen també per l’article següent.
6. En relació a la prohibició de cremar rostolls i altres restes vegetals, és d’aplicació el
que especifiquen la legislació de prevenció d’incendis forestals i altra normativa vigent
aplicable. La crema de marges només podrà ser autoritzada quan no existeixi cap altra
tècnica o mètode de manteniment d’aplicació possible.
Article 33
Aprofitaments ramaders
1. Els usos i les activitats ramaderes s’han de portar a terme de manera que siguin
compatibles amb la conservació global del parc, d’acord amb la regulació de cada zona, les
altres determinacions d’aquest Pla especial i la legislació ambiental.
2. Activitats ramaderes extensives.
S’admeten amb caràcter general en el parc els usos ramaders en règim de pasturatge sense
instal·lacions d’estabulació temporal o permanent, amb les condicions que s’estableixen a
continuació, en el marc de les quals són d’aplicació els beneficis a què fa referència l’article
10.

a) Aquests usos es realitzaran de manera que siguin compatibles amb la
conservació i millora dels sistemes naturals del parc, de manera que permetin el
manteniment del nombre adequat de caps de bestiar dins la capacitat de càrrega
del medi. A tal efecte, l’Òrgan gestor promourà els estudis necessaris per a la
determinació objectiva de les càrregues ramaderes òptimes i altres
característiques de les activitats ramaderes per als diferents tipus de pastures.

b) Així mateix, en cas que resulti necessari per motius de protecció, de reforestació, de
regeneració després d'aprofitament forestal o, en general, per assolir els objectius
d’aquest Pla especial o per altres motius justificats, l’Òrgan gestor pot instar
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l’administració competent perquè adopti les mesures oportunes per tal de limitar la
pastura en indrets especialment vulnerables.

c) Particularment, quan les activitats ramaderes extensives es desenvolupin sobre
terrenys que tinguin la condició d’hàbitats d’interès comunitari o d’hàbitats
d’espècies d’interès comunitari, caldrà garantir-ne la compatibilitat amb el
manteniment o la recuperació d’un estat de conservació favorable dels esmentats
hàbitats i espècies.

d) En el cas d’àrees forestals incendiades és d’aplicació l’article 39.3 d’aquestes
Normes.

e) Camins ramaders tradicionals. Els camins ramaders assenyalats en el plànol
d’informació I-5, del Pla especial, són objecte de protecció d’acord amb el que
estableix l’article 45.7.
3. Activitats ramaderes intensives i semiintensives

a) A l’efecte d’aquestes Normes, s’entenen per activitats ramaderes intensives aquelles
que es desenvolupen en règim d’estabulació permanent i per activitats ramaderes
semiintensives aquelles en pasturatge que requereixen instal·lacions per a
l’allotjament temporal del bestiar.

b) El desenvolupament i les autoritzacions de les instal·lacions per a aquestes
activitats estaran vinculats, en qualsevol cas, a la seva integració amb les
explotacions agrícoles de les finques respectives i a la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes que s’haurà d’acreditar mitjançant l’aprovació dels
corresponents plans de gestió o altres instruments que es puguin establir que, en
tot cas, han de comptar amb l'informe de les existents, si no ofereixen les
garanties suficients per a l’adequat tractament d'eliminació dels residus que
produeixin.

c) Amb caràcter general, l’ampliació i el canvi d’orientació productiva de les activitats
existents en el moment de l’aprovació del Pla especial no podrá sobrepassar el
nombre màxim de caps fixat per l’annex 2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental. Tanmateix, en el supòsit de les
explotacions ovines i cabrunes, el nombre màxims de caps de bestiar es restringirá
als admesos a l’annex 3 de la Llei esmentada. En qualsevol cas, les autoritzacions
restaran condicionades a l’adopció de mesures d’adaptació de les edificacions i dels
espais exteriors a aquest Pla especial i a les altres disposicions ambientals que
resultin d’aplicació.

d) Les noves activitats ramaderes intensives i les instal·lacions corresponents
únicament es podran ubicar en terrenys qualificats com a espai agrícola (clau 3) que
no constitueixin enclavaments a l’interior de l’espai forestal. A més de complir el que
disposa el paràgraf b) s’han d’ajustar a l’annex 3 de la Llei 3/1998, sense que
s’admeti en cap cas la implantació de granges porcines. Així mateix, han de
mantenir una distància mínima de 250 m en relació als cursos hídrics i a altres
granges, edificis residencials o equipaments situats en finques veïnes.

e) Condicions d’edificació. Per a les noves implantacions destinades als usos
esmentats regiran les condicions generals d'edificació expressades al capítol 3
d'aquestes Normes, així com les prescripcions d’aquest article. En qualsevol cas,
els projectes han de justificar la idoneïtat paisatgística de les solucions adoptades,
tant pel que es refereix a l’emplaçament, com a la volumetria, els materials, el
tractament dels espais exteriors, etc.
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f) En cas de trasllat o de cessament d’activitats ramaderes intensives, qualsevol
reinstal·lació o represa en les instal·lacions d’origen es considerarà com a nova
explotació als efectes d’aquestes Normes.

g) Condicions higienicosanitàries. Regeixen les condicions establertes per la Llei
3/1998, de 27 de febrer.

Secció 2. Aprofitaments forestals i prevenció d’incendis
Article 34
Disposicions generals
1. És objectiu del Pla especial assolir un aprofitament sostenible dels recursos forestals
que compatibilitzi la seva explotació racional i el desenvolupament de les múltiples
funcions dels boscos i dels altres terrenys forestals amb la conservació de la biodiversitat
forestal i la preservació estricta de les comunitats més madures i altres comunitats
forestals d’especial interès. A aquest efecte, són d’aplicació els beneficis a què fa referència
l’article 10. En general, són admissibles la conservació i el tractament silvícola per a la
reestructuració i millora del bosc, la repoblació i els treballs complementaris que tinguin per
objecte la restauració hidrologicoforestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els
erms i els degradats per altres causes, sempre que presentin característiques adients per a
la seva reforestació.
2. Els usos, les activitats i els aprofitaments en els terrenys forestals s’han de
desenvolupar, sens perjudici del que estableix la legislació específica, d'acord amb el que
disposen aquestes Normes.
3. Els usos, les activitats i els aprofitaments forestals han de mantenir la coberta vegetal
de caràcter forestal en l’àmbit del Pla. Únicament es poden autoritzar rompudes de
terrenys forestals quan concorrin les condicions següents:
a) Es trobin situats en terrenys qualificats com a espai agroforestal (clau 4) o com a
altres terrenys forestals (clau 5.3) per aquest Pla especial.
b) No afectin els àmbits de proteccions complementàries establerts pel capítol 9
d’aquestes Normes.
c) Siguin fetes amb la finalitat de desenvolupar-hi una activitat agrícola, ramadera
extensiva, o una actuació de prevenció d’incendis forestals contemplada en el Pla de
prevenció d’incendis del parc.
d) Es localitzin en terrenys de pendent inferior al 15% o que, en la data d’aprovació
d’aquest Pla, es trobin afeixats convenientment per minimitzar el risc d’erosió.
e) No comportin la destrucció de les parets de pedra seca i altres elements tradicionals
de la construcció rural existents a l’àrea d’actuació.
4. El desarrelament d’arbres i arbusts amb finalitats comercials en cap cas no es
considerarà com a tractament silvícola i s’ha ajustar al que estableix la legislació
específica.
Article 35
Instruments d’ordenació
1. L’Òrgan gestor fomentarà la redacció de plans simples de gestió forestal i de plans
tècnics de gestió i millora forestal per tal garantir una gestió forestal basada en els
principis generals i la resta de determinacions d’aquestes Normes. Els plans s’han de
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subjectar a les determinacions de Pla especial i a les del Pla de prevenció i extinció
d'incendis a què fa referència l’article 38, i requereixen l’informe preceptiu de l’Òrgan gestor
abans de la seva aprovació definitiva.
2. Les activitats d’aforestació o reforestació (activitats que tenen com a objectiu la creació o
restauració de masses forestals) han de ser projectades en les finques privades en el marc
d’un pla tècnic de gestió i millora forestal i requereixen l’informe preceptiu de l’Òrgan gestor.
En qualsevol cas, s’admet exclusivament la utilització de les espècies pròpies del medi
natural de la zona.
Article 36
Aprofitaments forestals
1. L’Òrgan gestor ha d'emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions
necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra o aprofitament vinculats a l'explotació
dels recursos forestals.
2. Els aprofitaments s’efectuaran tenint en compte les premisses de multifuncionalitat del
bosc, d’acord amb el que estableixen aquestes Normes i les especificacions dels
instruments d’ordenació a què fa referència l’article anterior.
3. Tanmateix, en els boscos situats en les àrees d’especial interès botànic delimitades als
plànols d’ordenació O-2 i O-3 i aquells altres que es determinin a través dels instruments
de desenvolupament descrits a l’article 8, la gestió s’adreçarà a assolir masses més
madures i les intervencions aniran encaminades a assegurar l’estabilitat del bosc enfront
pertorbacions naturals, la regeneració i la conservació i millora de la diversitat biològica.
En qualsevol cas, caldrà evitar actuacions susceptibles de produir canvis o modificacions
negatives en la composició i estructura actuals de la vegetació.
4. En terrenys que pel seu pendent, per les característiques del sòl o pel tipus de
vegetació siguin susceptibles de patir processos erosius severs, els aprofitaments
consistiran bàsicament en les tallades de selecció, sense que en puguin resultar clarianes
llevat dels casos necessaris per a la regeneració del bosc. Quan es presentin processos
d'erosió actius s'haurà de mantenir una franja de protecció de l'estrat arbori a l'entorn de
les àrees que aquests afectin.
5. En el cas concret de les riberes fluvials, es tindrà especial cura en la conservació i, si
escau, en la restauració de les comunitats autòctones de bosc de ribera. Tanmateix es
podran efectuar tractaments silvícoles de regeneració, tècnicament justificats tendents a
la formació de boscos millor estructurats i més madurs. No es permetran les tallades
arreu de comunitats naturals de ribera, sens perjudici de tallades selectives de millora per
estabilitzar la massa. Les plantacions immediates als cursos d’aigua utilitzaran sempre
espècies adequades, d’acord amb l’estructura característica dels boscos de ribera
existents a la zona.
6. En els supòsits de repoblacions o de substitució d'espècies principals es tendirà al
restabliment de la vegetació potencial, amb la utilització d’espècies pròpies de la zona.
7. Les tallades arreu es podran autoritzar exclusivament en els supòsits següents:

a) Les rompudes a què fa referència l’article 34.
b) Les plantacions a què fa referència l’article següent.
c) Per mesures extraordinàries per raons de protecció fitosanitària.
d) Tallafocs o bandes de protecció d'esteses elèctriques.
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e) Quan ho prevegi el pla tècnic de gestió i millora forestal amb la finalitat d'assolir la
millora i/o la regeneració de la vegetació potencial de la zona.
8. Els sistemes de desembosc utilitzats seran aquells que produeixin la mínima erosió.
L’obertura de pistes, a més d’ajustar-se al que estableix l’article 50 d’aquestes Normes, ha
de seguir les directrius següents:
a) No s'admet l'obertura de noves pistes en els àmbits de proteccions complementàries,
objecte del capítol 9 de les Normes.
b) Quan es tracti de pistes de caràcter temporal, cal prendre les mesures oportunes per
a la posterior restauració de les vies obertes. Les pistes de desembosc han de ser
tancades a la circulació motoritzada general en el moment que s'acabin les tasques
d'extracció.
Article 37
Plantacions forestals
1. Les plantacions d’espècies arbòries i arbustives de creixement ràpid amb caràcter de
terrenys forestals temporals d’acord amb la legislació forestal, s’admeten únicament a la
zona d’espai fluvial (clau 2), exclusivament amb espècies d’ús tradicional a la comarca.
2. Quan es desenvolupin de manera adjacent amb els torrents i rieres de l’espai, en cap cas
no poden suposar la substitució, eliminació o degradació de les comunitats autòctones de
ribera. En qualsevol cas, s’ha de deixar un espai lliure de plantació que permeti el
desenvolupament de la vegetació de ribera.
Article 38
Prevenció d'incendis forestals
1. La prevenció i l’extinció d’incendis forestals en l’àmbit del Pla s’ha de portar a terme
d’acord amb el Pla de prevenció i extinció d’incendis forestals del parc, les normes
d’aquest Pla especial i la legislació vigent en la matèria. L’aprovació del Pla de prevenció
d’incendis forestals requereix l’informe previ de l’Òrgan gestor.
2. Manteniment de les línies aèries de conducció elèctrica.

a) Les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de
les línies aèries de conducció elèctrica es regeixen pel Decret 268/1996, de 23 de
juliol, i normativa concordant, sense perjudici del que estableix l’article 19 d’aquestes
Normes.

b) Els plans triennals d’actuacions que els titulars de línies aèries de conducció elèctrica
estan obligats a presentar han de ser informats preceptivament per l’Òrgan gestor,
que pot proposar mesures addicionals a les previstes a la normativa específica, i que
han de ser aprovades per la Direcció General de Medi Natural amb l’informe previ de
l’Òrgan gestor. Així mateix, l’inici dels treballs ha de ser comunicat 10 dies abans a
l’Òrgan gestor per part del titular de la línia.

c) En els treballs que s’especifiquen en els apartats anteriors, no és permesa la
utilització de productes químics hormonals per al retard del creixement de massa
arbustiva o estrat herbaci.
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3. L'obertura de nous camins de caràcter permanent per facilitar la prevenció i l'extinció dels
incendis forestals s'ha de preveure en el Pla de prevenció i extinció d'incendis forestals del
parc. En cap cas, no es podran obrir nous camins de caràcter permanent amb aquesta
finalitat en els àmbits de proteccions complementàries, objecte del capítol 9 de les Normes.
Article 39
Directrius per a la recuperació d’àrees afectades per incendis forestals
1. Les actuacions de recuperació de les àrees afectades per incendis forestals han de tenir
com a objectius bàsics la recuperació de la coberta vegetal i la diversitat florística i faunística
i garantir la protecció de la capa edàfica.
2. Les repoblacions s’ajustaran al que disposen els articles 36 i 37.
3. Durant un període de protecció de deu anys, les àrees afectades per incendis forestals
estan subjectes a les determinacions següents:
a) No s’admet cap ús ramader extensiu sense l’autorització expressa de l’òrgan de
l’administració de la Generalitat competent per a la qual es requereix l’informe previ
de l’Òrgan gestor.
b) Les administracions competents, d’ofici o a instàncies de l’Òrgan gestor, pot regular
l'accés a aquestes zones i pot tancar a la circulació pistes o vials.
c) Les activitats de regeneració no poden suposar ni l'afeixament ni la rompuda amb
maquinària pesada ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent.
d) En cas de ser necessària una revegetació, s’ha de realitzar amb espècies pròpies de
l’espai.
e) Les actuacions de protecció del sòl s’han d’efectuar de manera que no es produeixi
arrossegament de les cendres i evitant augmentar l’estat d’alteració del sòl.
f)

S’admet la construcció manual de barreres físiques de protecció contra els
escolaments.

Secció 3. Altres aprofitaments
Article 40
Aprofitaments hídrics
1. Els aprofitaments d'aigua es regulen per la legislació sectorial aplicable i per les
determinacions d’aquest Pla, en particular per les establertes a l’article 24 d’aquestes
Normes.
2. Les noves extraccions, a més de complir tots els tràmits legals pertinents, han d’adequarse a les condicions següents:

a) Que no s’excedeixi la capacitat de càrrega de l'aqüífer de la zona.
b) La permanència dels cabals superficials aigües avall de l'extracció.
c) La permanència dels cabals de les fonts i surgències properes.
d) La permanència del règim hídric natural de les zones humides existents a l'àmbit del
Pla.
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e) Les instal·lacions de captació situades prop de torrents i cursos d’aigua no poden
limitar la secció de la llera ni malmetre les comunitats naturals adjacents amb les
obres de construcció i manteniment de la captació.

f) Els camins d'accés a la captació han de seguir, sempre que sigui possible, vials ja
existents. En cas de construcció de nous vials, la seva autorització requereix
l’informe previ de l’Òrgan gestor.
3. L’Òrgan gestor ha d’informar preceptivament qualsevol expedient relacionat amb
autoritzacions o concessions d’aprofitament de recursos hídrics a l’àmbit del parc.
4. Així mateix, l’Òrgan gestor ha de promoure en col·laboració amb l’Agència Catalana de
l’Aigua l’inventari actualitzat de captacions i concessions existents a l’àmbit del parc, per tal
de procedir, si és el cas, a la seva regularització, revocació o clausura.
Article 41
Aprofitaments cinegètics
1. S'admeten els usos i les activitats cinegètiques en les àrees de caça declarades com a
tals pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb els objectius i les
determinacions d’aquest Pla, llevat d’aquelles àrees assenyalades al punt 2d) d’aquest
article.
2. En aquests supòsits, la caça al parc es desenvoluparà d’acord amb les disposicions
següents:
a) És preceptiu l’informe previ de l’Òrgan gestor per a l’aprovació dels plans tècnics de
gestió cinegètica corresponents a les àrees privades de caça que tinguin tota o part
de la seva superfície dins el parc.
b) Els aprofitaments cinegètics es portaran a terme dins dels períodes hàbils de caça
determinats per la legislació específica, preservant la tranquil·litat dels hàbitats del
parc la resta de mesos, en els quals es concentren els períodes de nidificació i cria
de moltes espècies cinegètiques. Fora del període hàbil de caça només es portaran
a terme actuacions destinades a controlar l’excessiva proliferació d’una determinada
espècie que causi perjudicis a les persones o a les activitats agrícoles, ramaderes o
forestals, degudament autoritzades per l’òrgan competent de l’administració de la
Generalitat, previ informe de l’òrgan gestor del parc.
c) Les autoritzacions excepcionals per a caça d’espècies que causin perjudicis i per a la
captura de mamífers depredadors requerirà l’autorització de l’òrgan competent de
l’administració de la Generalitat, amb l’informe previ de l’Òrgan gestor.
d) No es permet la caça en la zona qualificada com a espai lacustre (clau 1).
e) En l’entorn de protecció de Roques Boveres i la Pòpia, els plans d’aprofitament
cinegètic s’hauran d’ajustar als objectius específics de conservació d’aquest sector
(article 64).
3. Els plans tècnics de gestió cinegètica tindran preferentment caràcter plurianual i
contindran, entre altres, els aspectes següents:
a) Mesures per tal d’exercir una pressió de caça adequada a les característiques de
l'espai i de les poblacions de les espècies cinegètiques objecte d’aprofitament, per tal
de garantir-ne un aprofitament sostenible.
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b) Mesures per garantir la conservació de les poblacions d'espècies cinegètiques
autòctones.
c) Mesures per garantir la viabilitat i l'èxit de les repoblacions cinegètiques que
s’efectuïn.
d) Mesures per promoure l’establiment d’àrees de refugi i guarets de fauna salvatge
temporals i rotatoris, en les finques privades, i les àrees aprovades i autoritzades de
l'àmbit del parc, amb l’objectiu de contribuir a la conservació de les poblacions de les
espècies cinegètiques.
Es potenciarà, d’acord amb les societats cinegètiques, que els plans tècnics de gestió
cinegètica estableixin àrees de refugi, amb criteris globalment comuns, que comprenguin els
àmbits a què fa referència el punt 2d) i aquelles altres àrees de més alt interès faunístic.
4. La repoblació amb espècies de fauna cinegètica està subjecte al que disposen els punts 5
i 6 de l’article 27 d’aquestes Normes. En qualsevol cas, han d’anar dirigides al manteniment
o reforçament de les poblacions naturals i és necessària l’autorització de l’òrgan competent
de l’administració de la Generalitat, previ informe de l’òrgan gestor del parc.
5. D’acord amb el que disposa la legislació específica, no s’admetrà l’establiment d’àrees de
caça amb reglamentació especial.
6. La regulació de la caça establerta per la legislació vigent dins l’àmbit del Parc del Foix es
complementa amb les Ordenances de l’ús públic del parc, les quals constitueixen un dels
documents del present Pla especial.
Article 42
Activitats de pesca
1. La pesca fluvial en el parc es desenvoluparà d’acord amb la legislació específica i les
disposicions següents:

a) És preceptiu l’informe favorable de l’Òrgan gestor en els procediments per a la
creació o modificació de zones de pesca controlada i l’aprovació dels plans tècnics
de gestió piscícola corresponents, i de refugis de pesca.

b) Per a la repoblació i introducció d’espècies és necessària l’autorització de l’òrgan
competent de l’administració de la Generalitat, previ informe de l’Òrgan gestor.
2. En cas que els aprofitaments piscícoles impliquin la construcció de noves instal·lacions
fixes, els projectes corresponents han de ser objecte d’informe de l’Òrgan gestor i s’han
de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. Aquestes instal·lacions sols
podran ser admeses en l’àmbit a què fa referència el punt següent.
3. En particular, en la zona qualificada per aquest Pla com a espai lacustre (clau 1),
aquestes activitats es desenvoluparan d’acord amb el Pla de gestió de la pesca de
l’embassament del Foix.
Article 43
Aprofitaments energètics
1. Com a criteri general, no s’admetran en l’àmbit del Pla especial les instal·lacions de
producció industrial d’energia a partir de fons renovables o no renovables, per la qual cosa
no seran admissibles els parcs eòlics, ni les centrals d’energia electrosolar, ni les hortes
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solars o instal·lacions equivalents, ni les centrals de biomassa a partir de residus
agropecuaris o de cultius energètics. Tampoc seran admissibles les noves instal·lacions de
generació d’energia a partir de salts d’aigua.
2. No obstant això, es potenciarà la implantació de sistemes autònoms de generació
d’energies renovables per als edificis i les instal·lacions, amb l’objecte d’aconseguir en cada
cas la màxima autosuficiència energètica d’una manera compatible amb els valors ecològics
i paisatgístics. Quan es tracti de projectes d’edificació caldrà donar compliment a allò que
estableix l’article 16.4.
3. Consegüentment, s’admeten les instal·lacions de petit abast per a la producció
d’energia elèctrica –és a dir exclusivament per a l’autoconsum d’una edificació— amb
captadors solars fotovoltaics fins una potència màxima instal·lada de 10 kilowatts. Les
instal·lacions se situaran preferentment sobre els edificis, procurant d’adaptar-se, en la
mesura que pugui, a la seva volumetria.
Amb la mateixa finalitat, també s’admeten les instal·lacions de producció d’energia amb
petits generadors eòlics –d’eix horitzontal amb cua o d’eix vertical—, fins una potència
màxima instal·lada de 4 kilowatts.
4. En les edificacions que disposin d’una instal·lació de captadors solars fotovoltaics,
s’admet la producció d’energia elèctrica en règim especial, d’acord amb la legislació
sectorial vigent, sempre que es compleixin les condicions següents:

a) Que el seu titular no realitzi activitats de producció en règim ordinari.
b) Que la potencia instal·lada no superi els límits esmentats al punt anterior.
c) Que la connexió amb la xarxa elèctrica de baixa tensió existent, discorri soterrada
en tota la seva llargada.
5. No seran admissibles les instal·lacions de captació d’energia solar fotovoltaica amb
connexió a la xarxa elèctrica instal·lades directament al terra amb la única finalitat de
generar energia elèctrica. Tanmateix, excepcionalment, en aquells casos que raons
d’índole tècnica –les quals caldrà justificar— o d’impacte paisatgístic desaconsellin la
instal·lació sobre els edificis del conjunt de captadors i/o col·lectors solars, es podran
cercar solucions d’emplaçament a l’entorn de l’edificació que caldrà analitzar i avaluar cas
per cas, abans de ser autoritzades.
6. Podran ser autoritzats els sistemes d’aprofitament geotèrmic –bombes de calor
geotèrmic— per a la climatització i obtenció d’aigua calenta sanitària a les edificacions.
8. S’admet la utilització de biomassa llenyosa –residus forestals i agrícoles—, per a la
producció d’aigua calenta sanitària i/o calefacció.
9. La instal·lació d’altres sistemes de producció d’energia a partir de fonts renovables, no
contemplats en aquest article, requerirà d’un anàlisi del seu impacte ambiental i dels
beneficis que pugui reportar i d’una autorització especial.
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Capítol 7.- Usos públics
Article 44
Disposicions generals
1. Als efectes d’aquestes Normes, s’entén per ús públic el desenvolupament d’aquelles
activitats no directament productives que tradicionalment s’han dut a terme al medi natural i
rural, així com la prestació de serveis als visitants de l’espai.
2. Els usos públics a l’àmbit del Pla especial s’han de desenvolupar amb ple respecte als
béns públics i privats, els drets i les propietats existents, congruentment amb els objectius de
protecció de l’espai i d’acord amb les regulacions d’aquest Pla, i en cap cas no poden
representar efectes negatius sobre els valors protegits ni pertorbar les activitats productives.
3. Les activitats d’educació ambiental i les de coneixement i estudi de l’entorn tenen caràcter
preferent.
4. Es potenciarà la circulació no motoritzada, especialment el senderisme, amb el
desenvolupament d’una xarxa de senders adequadament arranjada i senyalitzada, a partir
de la xarxa rural tradicional i d’acord amb els plànols d’ordenació O-2 i O-3.
5. En general, no s’admetran aquells usos públics susceptibles de provocar alteracions
significatives en els sistemes naturals, nivells sonors alts, erosió del sòl o molèsties a la
fauna protegida.
6. Les administracions públiques i l’Òrgan gestor han de garantir l'ús públic de les fonts
existents en l'àmbit del Pla, així com el seu manteniment, neteja i conservació. Les
actuacions de condicionament que s’hi realitzin han de comptar amb l’informe preceptiu de
l’Òrgan gestor.
En qualsevol cas, les actuacions de condicionament han de garantir la conservació dels
valors naturals i paisatgístics de les fonts, d’acord amb l’article 24.4 d’aquestes Normes
7. L’Òrgan gestor i els ajuntaments del Parc, a través dels instruments de desenvolupament
a què fa referència l’article 8, poden establir altres mesures complementàries, permanents o
temporals, d’ordenació o limitació de l’ús i l’accés públic a algun sector del Parc, per garantir
la conservació de la gea, la fauna, la flora, la vegetació i el paisatge, així com per raons de
compatibilitat amb la seguretat de les persones, la tranquil·litat de la població local i el
desenvolupament de les activitats productives. Aquestes mesures podran ser adoptades
directament per l’Òrgan gestor, amb caràcter temporal i efectes immediats, quan resulti
necessari per raons d’urgència.
Article 45
Ús de la xarxa viària i circulació amb mitjans motoritzats
1. La circulació motoritzada es regeix pel que estableixen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la
desplega, i les presents Normes.
2. Amb caràcter general, s’autoritza l’accés i la circulació motoritzada a l’àmbit del Pla
exclusivament per vials del sistema viari bàsic definit per aquest Pla especial, constituït per
les carreteres i els camins rurals grafiats als plànols d’ordenació O-2 i O-3.
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3. Fora dels vials que no formen part del sistema viari bàsic només s’admet la circulació
motoritzada en els supòsits següents:

a) Desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal o ramader.
b) Accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a llurs finques.
c) Gestió de les àrees de caça autoritzades.
d) Quan resulti imprescindible per al desenvolupament d’altres activitats autoritzades
d’acord amb aquest Pla especial.

e) Prevenció, extinció d’incendis i altres emergències i, en general, la prestació de
serveis de naturalesa pública.

f) Vigilància, control, conservació i millora del parc realitzades per les administracions
competents.
La circulació motoritzada en aquests casos s’ha de desenvolupar sempre que sigui possible
per la xarxa viària existent.
4. Els vials que no formen part del sistema viari bàsic han d'estar dotats de senyalització i
mesures que restringeixin l'accés motoritzat d'acord amb el que estableixen la Llei 9/1995,
de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i aquestes Normes.
5. Congruentment amb el que disposa el punt 8 de l’article anterior, l’Òrgan gestor i els
ajuntaments, a banda de la mateixa Generalitat de Catalunya en virtut de les seves
competències, poden limitar temporalment la circulació motoritzada en els camins interiors
del parc, en aplicació de mesures preventives en èpoques de risc elevat d'incendis forestals,
de prevenció d’altres riscos ecològics o per garantir la seguretat dels béns i les persones.
6. No s’admeten en l'àmbit del Pla la realització de proves ni competicions esportives amb
vehicles motoritzats ni l’establiment d'àrees de circulació motoritzada per al lleure i l'esport,
itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya, circuits permanents no tancats i
circuits permanents tancats, tal com es defineixen al Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació de l'accés motoritzat al medi natural. La circulació motoritzada en grups organitzats
per altres finalitats requerirà l’autorització l’Òrgan gestor.
7. No s’ha d’admetre cap ús o activitat que interrompi de manera permanent el lliure pas pels
camins tradicionals, els senders excursionistes, els camins veïnals i els camins ramaders.
8. Igualment, resta prohibida la circulació motoritzada camps a través i fora de les carreteres
i pistes destinades a aquesta fi, excepte quan resulti necessària per al desenvolupament de
les activitats agràries i forestals i de les obres i serveis públics.
9. En tot allò no regulat per aquestes Normes, és d'aplicació el Decret 166/1998 i la
normativa concordant.
Article 46
Edificacions i instal·lacions per a equipaments i serveis relacionats amb els usos
públics
1. Les edificacions i instal·lacions destinades a equipaments i serveis d’ús públic que es
poden admetre en l’àmbit del Pla, sens perjudici del que estableix la regulació de cada
zona, són les següents:
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a) Equipaments i serveis de titularitat pública destinats a la gestió de l’espai protegit,
expressament assenyalats en els plànols d’ordenació O-2 i O-3 o previstos en el
Programa d’actuació del Pla especial: centres i/o punts d’informació, equipaments
culturals, centres de recerca, documentació i d’educació ambiental, àrees de lleure i
d’aparcament, miradors, observatoris, etc.
b) Compatibles amb el medi natural, culturals i altres d’interès social congruents amb el
caràcter d’espai natural protegit, en finques amb accés directe des de vials del
sistema viari bàsic del Pla. Aquests equipaments i serveis es desenvoluparan en
edificacions i instal·lacions preexistents; en cas que, complementàriament, resultin
necessàries noves construccions i instal·lacions, aquestes seran les mínimes
imprescindibles per a l’ús que es tracti.
c) Establiments de turisme rural, d’acord amb el que disposa la legislació específica
(cases de pagès o equipaments d’agroturisme i allotjaments rurals) i d’educació
ambiental degudament acreditats, els quals s’ubicaran preferentment en
edificacions incloses en els catàlegs municipals de masies i cases rurals. En cas
de noves construccions destinades a aquests usos, caldrà la tramitació prèvia d’un
pla especial urbanístic, d’acord amb el que disposa la legislació urbanística.
d) Altres establiments especialment previstos en els catàlegs municipals de masies i
cases rurals, d’acord amb la legislació urbanística.
e) Senders senyalitzats i adequats per a mobilitat sense mitjans motoritzats i dotacions
complementàries.
2. Les zones d’aparcament annexes als equipaments i serveis esmentats als punts
anteriors han de ser proporcionades a la seva capacitat i trobar-se integrades en el
conjunt i clarament delimitades.
3. En qualsevol cas, els equipaments i serveis s’han d’ajustar al que disposa la legislació
urbanística i als objectius de protecció i les disposicions d'aquest Pla especial, i no poden
representar efectes negatius sobre els valors protegits.
4. Així mateix, els espais i els edificis objecte d’aquest article i, en general, tots els de
concurrència pública, han de complir les condicions d’accessibilitat següents:

a) Caldrà que els espais lliures de concurrència pública s’adeqüin als paràmetres
d’accessibilitat i normes d’accessibilitat urbanística que estableix el Decret
135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 i ’aprovació del Codi
d’accessibilitat de Catalunya.

b) Es consideren espais lliures de concurrència pública als efectes de barreres
arquitectòniques urbanístiques:

– els que formen part del domini públic i són destinats a l’ús o al servei
públic,

– els que formen part de béns de propietat privada, susceptibles de ser
utilitzats pel públic en general amb motiu de les funcions que hi
desenvolupa algun ens públic, directament o indirecta,

– els que formen part de béns de propietat privada afectes a alguna servitud
a l’ús públic, i,

– aquells susceptibles de ser utilitzats pel públic en general, sigui o no sigui
mitjançant el pagament d’un preu, quota o similar.
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c) La planificació i la urbanització dels espais lliures de concurrència pública s’ha
d’efectuar de manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat
reduïda.

d) L’accessibilitat exigible als edificis amb concurrència pública, s’ha d’atenir a les
disposicions sobre barreres arquitectòniques a l’edificació que estableix el
Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Article 47
Regulació específica de les activitats esportives i de lleure
1. Les proves o activitats esportives i recreatives terrestres que necessitin del concurs
d’algun artefacte amb motor es regulen mitjançant l’article 45.6 d’aquestes Normes.
2. Les proves i competicions esportives sense vehicles motoritzats que hagin de discórrer
totalment o parcial per l’àmbit del parc, i l’establiment de circuits permanents o itineraris
senyalitzats eqüestres, de bicicleta de muntanya o d’altres vehicles sense motor,
requereixen per al seu desenvolupament l'autorització de l’Òrgan gestor. En qualsevol
cas, no podran afectar els àmbits de proteccions complementàries a què fan referència
els articles 60 al 64, inclusivament.
Igualment, és necessària l’autorització de l’Òrgan gestor per a la celebració de pràctiques
esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades la qual, en cas d’atorgar-se, pot establir
limitacions d’acord amb els objectius de protecció del Pla i aquestes Normes.
3. La circulació en bicicleta, animal de sella o qualsevol altra mitjà de locomoció similar s’ha
de desenvolupar pels camins i vials de més de tres metres d’amplada, i preferentment per la
xarxa viària bàsica del parc i pels itineraris habilitats i senyalitzats a tal efecte. Es permetrà
l’organització d’actes populars tals com caminades, passejades, pedalades, entre d’altres,
que discorrin dins de l’àmbit del Pla especial i que no posin en perill els objectius de
conservació i protecció del medi natural. En aquests casos, els itineraris per on discorrin
aquests actes populars hauran de ser consensuats amb els ajuntaments implicats i
l’Òrgan gestor.
4. No s’admet en l’àmbit del parc l’aterratge i enlairament d’aparells de navegació aèria amb
motor a excepció dels casos d’emergència, i per motiu de servei i/o interès públic, ni que
sobrevolin l’espai natural a menys de 300 metres sobre el seu punt més alt. Així mateix,
es prohibeix l’enlairament i aterratge d’aparells d’aviació, tripulats o no, inclosos els
ultralleugers, a excepció dels casos d’emergència i d’aquells justificats per a la gestió del
Parc o expressament autoritzats pel seu Òrgan gestor.
5. La pràctica de l’escalada és admesa amb caràcter general dins l’àmbit del Pla especial, a
excepció feta de l’entorn de protecció de Roques Boveres i la Pòpia, d’acord amb les
determinacions de l’article 64. L’Òrgan gestor podrà regular-ne la seva pràctica en
determinats sectors per raons d’ordenació de l’ús públic o per tal de fer-la compatible amb
els objectius i criteris de conservació.
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Capítol 8.- Xarxa viària, serveis tècnics i altres infraestructures
Article 48
Disposicions generals
1. Les obres d’infraestructura públiques o privades, incloses les referides a serveis tècnics o
urbanístics, han de limitar en la mesura possible els efectes sobre la integritat de la natura,
minimitzar l’impacte paisatgístic i prendre, quan escaigui, mesures per a la restauració o el
condicionament de les àrees alterades.
2. En general, les obres d’infraestructura han de considerar degudament la permeabilitat
ecològica, la integritat dels hàbitats naturals i els seus efectes sobre elles. En el cas d’obres
de caràcter lineal, cal garantir el manteniment de la connectivitat ecològica a banda i banda
de l’estructura pel que es refereix a les possibilitats de dispersió de totes les espècies
silvestres que en puguin resultar afectades i, molt particularment, d’aquelles declarades
protegides per la legislació en matèria de conservació de la natura i per aquest Pla especial.
Així mateix, a les franges de protecció administrativa contigües a les infraestructures lineals i
de domini públic, es potenciarà la seva funció de corredor biològic mitjançant un tractament
adequat de les comunitats vegetals.
3. Els nous sistemes territorials de comunicació i els serveis tècnics que s’hagin
d’implantar necessàriament dins l’àmbit del Parc del Foix, i que afectin àmbits de
protecció complementària o hàbitats d’especial protecció (Art. 26) requeriran, sens
perjudici del que estableixi la legislació sectorial vigent, la formulació i tramitació d’un pla
especial urbanístic que haurà d’incorporar la justificació de l’interès general i la necessitat
d’implantar-se dins l’àmbit del parc, els corresponents estudis informatius, d’impacte
ambiental i projectes constructius, segons les legislacions vigents, així com les mesures
d’integració que assegurin la màxima coherència amb els objectius i les determinacions
del present Pla especial.
4. Els projectes tècnics corresponents s’han d’adequar al que estableixen aquestes Normes
i adoptar les mesures tècniques i econòmiques adequades per minimitzar l’impacte
paisatgístic i restaurar o condicionar les àrees alterades, sempre que com a conseqüència
de les obres es trenqui l’harmonia del paisatge, se’n desfigurin les perspectives, puguin
originar-se processos erosius o s’afectin masses forestals.
5. Els criteris definits als punts anteriors s’han d’incorporar a les bases i clàusules de
contractació de les administracions públiques, les quals han de preveure períodes de
garantia especials quan resultin necessaris tractaments de revegetació, així com
penalitzacions i l’obligació de restaurar els espais afectats en el cas que, per una execució
poc acurada, es produeixin efectes negatius addicionals.
6. Són d’aplicació, sens perjudici de les regulacions establertes per aquest Pla especial, les
regulacions específiques de les legislacions sectorials en matèria d’infraestructures i les
franges de protecció per elles establertes.
7. L’Òrgan gestor, ha d’informar preceptivament els plans i els projectes corresponents als
vials, les infraestructures i els serveis tècnics que afectin l’àmbit del parc, pel que fa a la seva
adequació a aquest Pla, d’acord amb el que disposa l’article 71 d’aquestes Normes.
8. S’admeten específicament la cinta transportadora de la pedrera i la resta
d’infraestructures i serveis tècnics associats a les activitats extractives autoritzades,
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ubicades actualment dins l’àmbit del parc, d’acord amb les mesures preventives i
correctores establertes en cada cas.
Article 49
Senyalització
1. S'admet la instal·lació en la xarxa viària del parc dels senyals de caràcter informatiu,
indicador o pedagògic que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament de les
activitats admeses en l’àmbit del Pla. S'exclou d'aquest supòsit qualsevol senyal o cartell de
caràcter publicitari.
2. La senyalització ha de ser conforme als criteris de disseny i de localització establerts per
la Diputació de Barcelona sens perjudici dels models específics adoptats per les
administracions competents en l’àmbit del Parc que no puguin ser adaptats als criteris
indicats.
3. És expressament prohibit pintar rètols o indicacions sobre roques o altres elements
naturals, a excepció dels senyals indicatius dels senders excursionistes reconeguts per
l’Òrgan gestor.
4. En qualsevol cas, és d’aplicació el que estableix l’article 30 d’aquestes Normes.
Article 50
Regulació específica de la xarxa viària
1. L’ús de la xarxa viària és regulat a l’article 45 d’aquestes Normes.
2. Únicament s'admet l'obertura de nous trams de la xarxa viària o la modificació dels
existents en els supòsits següents:

a) Desenvolupament d’activitats agrícoles i forestals admeses en l'àmbit del Pla,
d'acord amb l'ordenació de cada zona i les altres disposicions d’aquestes Normes.
No poden superar els 4 m d’amplada mitjana, sens perjudici de les dimensions
inferiors establertes al punt següent per a la vialitat interna de les finques forestals.

b) Prevenció, extinció d’incendis i altres emergències. En el cas de prevenció i extinció
d'incendis, s'ha de preveure la seva obertura en el Pla de prevenció i extinció
d'incendis, tal com disposa l'article 38 d'aquestes Normes.

c) Accés als serveis i equipaments d'ús públic previstos al Programa d'actuació
d'aquest Pla especial, d'acord amb l'ordenació de cada zona.

d) Accessos particulars a finques, d'acord amb l'ordenació de cada zona.
e) Actuacions de gestió del parc, de millora ambiental o de restauració dels sistemes
naturals i del paisatge.

f) Ampliació de la xarxa de senders, d’acord amb els plànols d’ordenació O-2 i O-3 els
quals no superaran els 2 m d’amplada mitjana llevat d’aquells trams on coincideixin
amb altres tipus de vials.

g) Quan formin part del sistema viari bàsic definit per aquest Pla especial en els plànols
d’ordenació O-2 i O-3.

h) Altres projectes que es justifiquin adequadament a raó del seu interès general, i
d’acord amb les regulacions que s’estableixen en l’article 48.3
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3. En qualsevol cas l’obertura i la modificació de camins de caràcter permanent requereix
l’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic, amb les excepcions a què fa referència el
punt 4 d’aquest article. Els plans i projectes corresponents han de seguir les directrius
següents, a més de les derivades de les disposicions de l’article 48:

a) S’ha d’adoptar el criteri de mínima obertura de nous camins. S’han d'habilitar pistes
antigues recognoscibles abans d’obrir-ne de noves, sempre que això no suposi un
impacte més gran sobre els sòls i la coberta vegetal.

b) S’ha d’evitar, sempre que sigui possible, l’afectació sobre les àrees d’interès especial
i de vulnerabilitat especial assenyalades en els plànols informatius d’aquest Pla.

c) Les noves pistes i camins no han de circular per la llera de rieres i torrents, ni produir
alteracions a la seva morfologia o a les comunitats vegetals.

d) Cal prendre les mesures oportunes per evitar l’erosió, especialment en els marges i
talussos resultants.

e) Les pistes forestals i les pistes de desembosc tindran com a amplada mitjana
màxima 3 m i 2,5 m respectivament, i han de ser expressament previstos en un pla
tècnic de gestió i millora forestal o un pla simple de gestió forestal. A les pistes de
desembosc els és també d’aplicació l’article 36.8 d’aquestes Normes.
4. En la part del parc inclosa en el PEIN s’han de sotmetre al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental els projectes de camins de més de 5 m d’amplada, i en tot cas
sempre que el terreny sobrepassi el 40% de pendent transversal, amb l’exclusió dels
camins de desembosc de caràcter temporal quan l’autorització per a la seva obertura
comporti garanties per a la restauració de les àrees afectades una vegada hagi finalitzat
la seva utilització.
També podran quedar exempts del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental els projectes
de camins forestals promoguts per particulars en finques que disposin d’un pla tècnic de
gestió i millora forestal aprovat, amb la resolució favorable de la Direcció General de Medi
Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
5. L’obertura, l’eixamplament, la modificació del traçat i la pavimentació de camins i de pistes
requereixen l’informe preceptiu de l’Òrgan gestor.
6. La legislació de carreteres vigent (en l’actualitat el Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i Reglament general de carreteres,
aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació a tots els efectes en les
qüestions relatives a aquest tipus de vialitat. De produir-se contradicció entre la normativa
i/o els plànols d’ordenació del present Pla especial i la legislació de carreteres
esmentada, prevaldrà el que determina aquesta legislació, d’acord amb el seu rang legal.
Article 51
Regulació específica de la xarxa de transport d’energia elèctrica
1. No s’admet en l’àmbit del Pla especial la implantació de nous traçats de línies de transport
i de repartiment d’energia elèctrica d’alta tensió. Es podran autoritzar únicament les de
distribució i abastament directe a edificis i instal·lacions.
2. Els projectes tècnics per a l'estesa de noves línies elèctriques, s’han de subjectar a les
directrius següents:
a) Adequar-se a les disposicions de l’article 48.
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b) S’han d’aprofitar, preferentment, els recorreguts de les xarxes elèctrica i viària
existents i evitar, en la mesura que pugui, el pas per carenes, cingles i punts
culminants.
c) En l'execució del projecte s’ha d’evitar al màxim l'obertura de camins. En qualsevol
cas, s'han d’adoptar mesures de control de l'erosió i de prevenció del risc d'incendi i
s'ha de presentar un projecte de restauració del conjunt d’àrees afectades.
d) S’han d’adoptar models de suports que minimitzin el risc d'electrocució per a les aus i
altres mesures per evitar-ne la col·lisió amb els cables.
e) Quan afectin els elements del patrimoni cultural objecte de protecció, és d’aplicació el
que disposa l’article 29. En qualsevol cas, s’evitaran actuacions en l’entorn visual
dels elements del patrimoni arquitectònic que puguin representar-ne degradacions
de caràcter paisatgístic.
3. En les instal·lacions elèctriques existents, incloses les edificacions i instal·lacions
complementàries, els treballs de manteniment, millora i conservació es duran a terme de
manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi natural i el paisatge. En qualsevol cas,
són d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis establertes a l’article 38.2 d’aquestes
Normes.

TÍTOL III – ÀMBITS D’ORDENACIÓ ESPECÍFICA
Capítol 9. Zones
Article 52
Zonificació del parc
1. El Pla divideix el territori del Parc del Foix en sis zones, mútuament excloents i en alguns
casos subdividides en subzones, establertes d'acord amb els objectius específics que
s’assenyalen per a cadascun d’aquests àmbits. La relació de zones i de subzones és la
següent:

a) Espai lacustre (clau 1)
– Protecció especial (clau 1.1)
– Usos múltiples (clau 1.2)
b) Espai fluvial (clau 2)
c) Espai agrícola (clau 3)
d) Espai agroforestal (clau 4)
e) Espai forestal (clau 5)
– Hàbitat d’interès comunitari (clau 5.1)
– Boscos (clau 5.2)
– Altres terrenys forestals (clau 5.3)
f) Espai urbà (clau 6)
2. L’objecte d’aquesta zonificació és la definició en cada cas del destí dels terrenys i
l’assignació de les condicions específiques d’ús, d’edificació i de construcció en general. La
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delimitació de les diverses zones, amb les claus anteriorment indicades, és efectuada als
plànols d’ordenació O-2 i O-3.
3. En cada zona són d'aplicació les normes específiques establertes als articles següents, a
més de les normes de caràcter general del Pla especial i, si és el cas, de les contingudes al
capítol 9 per als àmbits de proteccions complementàries que s’hi trobin inclosos.
4. Els usos i les activitats incompatibles a cada zona són els enumerats a l’article 15
d’aquestes Normes, així com els que s’indiquen a la regulació zonal específica d’usos, i en
general les que no s’hi admeten expressament. En casos extraordinaris i justificats podran
aplicar-se en qualsevol zona les excepcions a què fan referència els paràgrafs i) i j) de
l’article 15, sense afectar els àmbits de proteccions complementàries objecte del capítol 9, i
amb les condicions establertes als paràgrafs esmentats.
Article 53
Espai lacustre (clau 1)
1. Correspon a l’embassament del Foix i el seu entorn immediat. L’objectiu és la preservació
estricta dels ecosistemes lacustres i del seu paisatge, en aquells aspectes que depenen dels
usos i les activitats a l’interior de la zona, i, en aquest context, l’establiment d’un règim
d’ordenació per als usos públics.
2. Tot l’àmbit de la zona té la condició de no edificable. Únicament s’hi permetran aquelles
instal·lacions públiques expressament previstes en aquest Pla.
3. No són admeses en aquesta zona les activitats cinegètiques.
4. Disposicions específiques per a les subzones:

a) Protecció especial (clau 1.1). Tenen caràcter prioritari les activitats d’estudi,
protecció, millora i gestió dels hàbitats i de les espècies aquàtiques. L’accés i els
usos públics restaran restringits als senders condicionats a tal efecte i als punts
d’observació habilitats, sense que s’admetin altres usos d’activitats diferents dels
esmentats. No es permeten la pesca, excepte en la part compresa a la zona de
pesca controlada grafiada als plànols d’ordenació O-2 i O-3, la qual es regirà pel que
disposen el paràgraf següent i l’article 42.2, ni cap altre tipus d’aprofitament.

b) Usos múltiples (clau 1.2). S’admet, a més, en aquesta subzona la pesca,
condicionada a les condicions sanitàries de les aigües i l’accés públic a l’ámbit
terrestre i els usos públics propis dels equipaments i instal·lacions del parc.

c) Es podran admetre també a partir del moment que les condicions de la qualitat
d’aigua ho permetin a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, aquells altres usos
públics vinculats a la presència de l’aigua (pesca, bany, navegació sense motor, etc)
i les instal·lacions complementàries necessàries, quan resultin compatibles amb els
objectius generals de protecció del Pla.
A part d’aquests supòsits, sols es podran autoritzar les obres tolerades per la
legislació urbanística a les zones inundables
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Article 54
Espai fluvial (clau 2)
1. Inclou els principals cursos hídrics del parc i els seus àmbits d’inundació adjacents,
amb l’objectiu de protegir i, si és el cas recuperar, les lleres i les riberes, la qualitat de les
aigües, les espècies i els hàbitats associats i els seus valors paisatgístics, així com de
preservar les zones d’inundació d’usos incompatibles.
2. Usos i activitats compatibles

a) Agrícoles, ramaders extensius i forestals, sempre que resultin compatibles amb la
conservació i la recuperació de la vegetació de ribera.

b) Cinegètics i piscícoles, aquests darrers sempre que resultin compatibles amb la
conservació de les espècies autòctones i de l’hàbitat fluvial.

c) Activitats relacionades amb els usos públics objecte de l’article 46 que es
desenvolupin a l’aire lliure.

d) En general, activitats, obres i instal·lacions de promoció pública relacionades amb
la gestió del parc com a espai natural protegit, i les destinades a l’estudi, la
conservació i la restauració dels sistemes naturals, del patrimoni cultural i del
paisatge, a la recuperació de la fauna, i altres d’anàlogues.
3. Usos i activitats incompatibles. Els establerts a l’article 15 d’aquestes Normes i, en
general, aquells no assenyalats en el punt anterior.
4. En aquesta zona són d’aplicació les mesures específiques establertes als articles 24,
33.3, 36.5 i 40 d’aquestes Normes. Les plantacions forestals s’ajustaran al que disposa
l’article 37.
5. Condicions per a les edificacions i altres construccions. Aquest espai té la condició de no
edificable, amb les excepcions aplicables d’acord amb la legislació urbanística. No
s’admetran actuacions que comportin l’artificialització dels cursos fluvials, la degradació dels
sistemes de ribera o en dificultin la regeneració.
Article 55
Espai agrícola (clau 3)
1. Correspon bàsicament als vinyets situats a la plana de l’Alt Penedès, així com a
enclavaments agrícoles existents en els espais forestals del parc. L’objectiu és el
manteniment de l’activitat agrària d’una manera compatible amb la conservació i millora de
les condicions ambientals i del paisatge característic de la vinya, i el foment de la qualitat
dels processos productius agraris.
2. Usos i activitats compatibles. En aquesta zona s'admeten els usos i activitats següents:
a) Usos i activitats agrícoles, amb caràcter principal i predominant, amb les
especificacions de l’article 32 d’aquestes Normes
b) Usos i activitats ramaderes, d'acord amb l’article 33, i forestals, amb caràcter
complementari dels usos i de les activitats agrícoles.
c) Usos i activitats cinegètiques, d'acord amb les especificacions de l’article 41
d'aquestes Normes.

42

%JTQPTJDJPOT
IUUQXXXHFODBUDBUEPHD

*44/9
%-#

Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6117 – 27.4.2012

21744
$7&%0($"

d) Usos i activitats comercials de tipus agropecuari i artesanal, complementàries a les
activitats agràries de la finca on es localitzen, sempre que es desenvolupin en
edificacions preexistents o que formin amb aquelles un conjunt unitari i integrat.
e) Habitatge familiar en els supòsits a què fan referència els articles 14.2 i 18.
f)

Turisme rural, d’acord amb el que disposa l’article 46.

g) Altres usos públics a què fa referència l’article 46.1.
h) En general, activitats, obres i instal·lacions de promoció pública relacionades amb
la gestió del Parc com a espai natural protegit, i les destinades a l’estudi, la
conservació i la restauració dels sistemes naturals, del patrimoni cultural i del
paisatge, a la recuperació de la fauna, i d’altres anàlogues.
3. Usos i activitats incompatibles. Els establerts a l’article 15 d’aquestes Normes.
4. Condicions per a l’edificació i altres construccions. S’admeten les obres, infraestructures i
instal·lacions necessàries per al funcionament dels usos admesos en aquesta zona,
d’acord amb les condicions establertes per aquest Pla i pel planejament urbanístic
municipal. No obstant això, tenen la condició de no edificables els enclavaments agrícoles
actuals envoltats de terrenys forestals i aquells que es generin en funció del que disposa
l’article 34.3.
5. Les autoritzacions d’usos, construccions, moviments de terres i altres obres es
condicionaran al manteniment i la restauració dels elements naturals i construïts
tradicionals del paisatge agrícola a què fa referència l’article 32.3 i, si és el cas, a la
millora paisatgística i arquitectònica de les edificacions i del seu entorn.
Article 56
Espai agroforestal (clau 4)
1. Comprèn els mosaics agroforestals situats normalment en la transició entre la plana
vitivinícola i els espais muntanyosos, on s’alternen conreus, actius o abandonats, amb
boscos, bosquines i brolles. L’objectiu és el manteniment d’aquesta diversitat i de l’equilibri
dinàmic d’aquests paisatges.
2. Usos compatibles.
a) Usos i activitats agrícoles i ramaders extensius, amb caràcter principal, amb les
especificacions dels articles 32 i 33 d’aquestes Normes.
b) Usos i activitats i forestals, també amb caràcter principal. Es podrà autoritzar la
rompuda de terrenys forestals quan es donin les condicions de l’article 34.3 i es
compleixi el que disposa l’article 32.3. En qualsevol cas, són d’aplicació als terrenys
forestals les disposicions dels articles 34 al 39 d’aquestes Normes.
c) Usos i activitats cinegètiques, d'acord amb les especificacions de l’article 41
d'aquestes Normes.
d) Activitats relacionades amb els usos públics objecte de l’article 46.
e) En general, activitats, obres i instal·lacions de promoció pública relacionades amb
la gestió del parc com a espai natural protegit, i les destinades a l’estudi, la
conservació i la restauració dels sistemes naturals, del patrimoni cultural i del
paisatge, a la recuperació de la fauna, i altres anàlogues.
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3. Usos incompatibles. Els establerts a l’article 15 d’aquestes Normes i, en general, aquells
no assenyalats en el punt anterior.
4. Condicions d’edificació. Únicament es podrà admetre la reforma o l’ampliació de les
edificacions existents en el moment de l’aprovació d’aquest Pla, amb les condicions
establertes al capítol 3.
Article 57
Espai forestal (clau 5)
1. S’aplica als terrenys que d’acord amb la legislació forestal tenen la condició de terrenys
forestals i no han estat inclosos en cap de les categories anteriors, per als quals el Pla
especial disposa uns règims específics adreçats a la conservació i la millora dels
ecosistemes forestals, en funció, especialment, dels objectius de protecció expressats als
articles 25, 26 i 27 d’aquestes Normes.
2. Usos i activitats compatibles. Sens perjudici de les limitacions addicionals que
s’estableixen al punt 5 per a algunes de les subzones, són compatibles:

a) Usos i activitats i forestals, amb caràcter principal.
b) Usos i activitats ramaders extensius que s’ajustin al que disposa l’article 33.2.
c) Usos i activitats cinegètiques, d'acord amb les especificacions de l’article 41
d'aquestes Normes.

d) Activitats relacionades amb els usos públics objecte de l’article 46.
e) En general, activitats, obres i instal·lacions de promoció pública relacionades amb
la gestió del parc com a espai natural protegit, i les destinades a l’estudi, la
conservació i la restauració dels sistemes naturals, del patrimoni cultural i del
paisatge, a la recuperació de la fauna, i d’altres anàlogues.
3. Usos i activitats incompatibles. Els establerts a l’article 15 d’aquestes Normes i, en
general, aquells no assenyalats en el punt anterior.
4. Condicions d’edificació. Únicament es podrà admetre la reforma o l’ampliació de les
edificacions existents en el moment de l’aprovació d’aquest Pla, amb les condicions
establertes al capítol 3.
5. Disposicions específiques per a les subzones.

a) Hàbitat d’interès comunitari prioritari (clau 5.1). Correspon als àmbits amb presència
de l’hàbitat a què fa referència l’article 26.5 d’aquestes Normes.

– No s’admeten les reforestacions ni qualsevol altra activitat susceptible
d’impedir el manteniment o la recuperació de la cobertura i d’un estat de
conservació favorable d’aquest hàbitat.

– Es fomentaran activitats destinades al control de la vegetació arbustiva
– Es procurarà assolir la continuïtat en la cobertura territorial de l’hàbitat.
b) Boscos (clau 5.2). Terrenys destinats pel Pla a mantenir o recuperar la massa
arbòria, sense que s’admeti cap actuació contraria a l’objectiu esmentat. Se’ls
apliquen particularment les disposicions dels articles 34, 35, 36 i 38 i 39, llevat de les
possibilitats de rompuda a què fa referència l’article 34.3. i d’obertura de nous camins
forestals.
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c) Altres terrenys forestals (clau 5.3). Terrenys amb cobertures forestals variades. Els
són d’aplicació els punts anteriors d’aquest article i, en general, les disposicions dels
articles 34, 35, 36, 38 i 39.
Article 58
Espai urbà
Correspon als enclavaments de sòl urbà de Castellet i de sòl urbà i urbanitzable de
Torrelletes. Tal com assenyala l’article 2.4 d’aquestes Normes, llevat d’aquells aspectes
relatius a l’ordenació dels usos públics i altres assenyalats específicament, les
determinacions d’aquest Pla no són d’aplicació als sòls urbans i urbanitzables englobats dins
del seu àmbit, els quals es regeixen pels respectius planejaments urbanístics municipals.

Capítol 10. Àmbits de proteccions complementàries
Article 59
Àmbits de proteccions complementàries
1. El Pla especial estableix vincles addicionals per a determinats àmbits i elements que
requereixen proteccions complementàries de caràcter puntual. En aquests casos, a
l’ordenació derivada de les zones corresponents s’hi afegeixen les disposicions
específiques a què fan referència els articles següents.
2. La localització i delimitació d’aquests àmbits són grafiats en els plànols informatius i en
els plànols d’ordenació O-2 i O-3.
La relació d’aquests àmbits és la següent:
–
–
–
–
–
–
–

Especial interès geològic.
Especial interès geomorfològic.
Especial vulnerabilitat geològica.
Especial interès botànic.
Entorn de protecció de Roques Boveres i la Pòpia.
Entorns de protecció del patrimoni arqueològic.
Entorns de protecció del patrimoni arquitectònic.

Article 60
Especial interès geològic
A l’interior i a l’entorn immediat dels afloraments de la Marina, de Castellet, del Fondo de
la Bovera i del camí Santa Margarida- Mas Albornar regeix el règim següent:
a) Tenen la condició de no edificables.
b) No es permetrà cap actuació susceptible d’originar la degradació, el
deteriorament i, en general, l’alteració dels elements geològics o de dificultar-ne
la contemplació i l’estudi. En concret, resten prohibides en aquests indrets les
excavacions o altres moviments de terres, excepte quan tinguin per objecte el
condicionament i la millora per raons científiques, didàctiques o paisatgístiques,
amb l’aprovació prèvia de l’Òrgan gestor.
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c)

L’Òrgan gestor prioritzarà la gestió activa d’aquests àmbits, per a la qual cosa
promourà acords i convenis de col·laboració amb els propietaris per tal d’assolirne una gestió òptima i facilitar el coneixement i la divulgació dels seus valors.

Article 61
Especial interès geomorfològic
S’apliquen als àmbits de les penyes de Mas Carlús i de les coves de la Bovera les
disposicions següents:
a) Tenen la condició de no edificables.
b) No es permetrà cap actuació susceptible d’originar la degradació i el
deteriorament dels valors protegits ni la seva visualització. En concret, resten
prohibides en aquests indrets les excavacions o altres moviments de terres, el pas
de tot tipus de conduccions aèries i soterrades i l’escalada o d’altres activitats
similars.
c) Qualsevol activitat espeleològica requereix l’autorització de l’Òrgan gestor.
Article 62
Especial vulnerabilitat geològica
En aquests àmbits s’impedirà qualsevol actuació que pugui incrementar el risc de
despreniments.
Article 63
Especial interès botànic
1. No s’admeten les actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació
significativa dels elements característics d’aquests àmbits, d’acord amb els valors descrits
per a cada un d’ells en la Memòria del Pla.
2. La gestió d’aquests àmbits anirà adreçada, a més, a millorar la seva composició
florística. En el cas dels boscos, és d’aplicació el que disposa l’article 36.3.
3. Es distingeixen quatre grups d’especial interès botànic.

a) Alzinars i rouredes purs i mixtes del sud del parc. En aquest cas, es d’aplicació el
que disposa l’article 57.5 b).

b) Vegetació associada a cursos d’aigua: Bosc de ribera, murterar i vegetació
hidròfila. En aquest cas, es d’aplicació el que disposen els articles 53 i 54.

c) Alzinars i rouredes associats a torrents i fondalades. En les zones delimitades
com a tals es potenciarà el manteniment i la recuperació de la massa arbòria,
sense que s’admeti cap actuació contrària a l’objectiu esmentat. Es d’aplicació
l’article 57.5 c).

d) Prats rics en plantes anuals i bulboses. En el cas de necessitat de gestió les
actuacions aniran encaminades al manteniment de l’escassa cobertura arbòria i
arbustiva pròpia d’aquests hàbitats, i a la protecció del sòl. Tanmateix, és
d’aplicació l’article 22.
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4. L’Òrgan gestor podrà establir altres mesures de protecció d’espècies vegetals, o de
sectors territorials concrets on es trobin aquestes espècies, per tal de preservar-ne i
afavorir-ne les poblacions, després d’efectuar els estudis corresponents.
Article 64
Entorn de protecció de Roques Boveres i la Pòpia
Són d’aplicació les disposicions següents:
a) Aquest àmbit té la consideració de sector crític de conservació als efectes de
l’Acord GOV/112/2006, de 5 de desembre, pel qual es designen zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs
d’importància comunitària (LIC) i les seves disposicions d’aplicació.
b) Consegüentment, s’evitaran tot tipus d’obres i d’intervencions susceptibles de
produir impacte negatiu sobre l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) i les altres
espècies de fauna protegida presents en aquest àmbit i sobre el seu hàbitat.
c) A més de regir les limitacions al trànsit motoritzat de l’article 45, es restringiran
de manera permanent o temporal altres tipus d’accés.
d) No s’autoritzaran activitats esportives ni recreatives que puguin originar
pertorbacions negatives. En particular, s’hi prohibeix l’escalada.
e) Els plans d’aprofitament cinegètic que afectin aquest entorn han d’incorporar
els objectius específics de conservació indicats en els punts anteriors.
Article 65
Entorns de protecció del patrimoni arqueològic
És d’aplicació el que disposa l’article 29.3 d’aquestes Normes.
Article 66
Entorns de protecció del patrimoni arquitectònic
És d’aplicació el que disposa l’article 29.2 d’aquestes Normes.

TÍTOL IV – DISPOSICIONS PER A L’APLICACIÓ, GESTIÓ I PROTECCIÓ DE
L’ORDENACIÓ DEL PLA ESPECIAL
Capítol 10.- La gestió del Parc del Foix
Article 67
L’Òrgan gestor
L’Òrgan gestor del Parc del Foix garantirà el compliment de les determinacions i objectius
generals d’aquest Pla especial, impulsarà el desenvolupament de les seves prescripcions
i garantirà i fomentarà la informació i la participació de la ciutadania en el seu
desplegament.
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Article 68
Funcions de l’Òrgan gestor
1. L’Òrgan gestor del Parc del Foix assumeix tant la gestió administrativa i pressupostària
com el desenvolupament de les tasques tècniques de caràcter urbanístic i de protecció
del medi natural que es deriven de les disposicions del present Pla especial.
2. Les funcions de l’Òrgan gestor, ultra les facultats i competències que legalment li
puguin ser atribuïdes, seran les següents:
a) Emetre informe preceptiu previ sobre qualsevol instrument urbanístic, projecte
tècnic, llicència, autorització, actuació específica o activitat a desenvolupar a
l'àmbit del present Pla especial, en els aspectes específics que aquest regula,
així com les seves modificacions i revisions.
b) Emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les autoritzacions
necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra o actuació a l’exterior del
Parc del Foix i que poden afectar-lo.
c) Desenvolupar les actuacions directes, sobre el territori o les edificacions, que
siguin necessàries per a dur a terme les determinacions i els objectius
d'aquest Pla especial.
d) Fomentar l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions
de vida de la població permanent que resideix dins el Parc del Foix, en la
mesura que ho permetin les seves disponibilitats.
e) Ordenar l'ús públic dins l'àmbit del Parc del Foix d'acord amb els documents
que el desenvolupin.
f)

Dotar-se dels instruments de vigilància que garanteixin el compliment de les
determinacions del present Pla especial.

g) Aprovar i executar el desenvolupament i aplicació del Pla de gestió integral i
dels documents que l’integren, segons indica l’article 72 d’aquesta normativa.
h) Promoure, executar i aprovar, si escau, els instruments de desenvolupament
del Pla especial a què fa referència l’article 8.
i)

Avaluar de manera permanent la gestió del Pla especial, mitjançant els Plans
i/o Programes de seguiment i avaluació.

j)

Portar a terme la gestió ordinària del present Pla especial.

k) Dur a terme els actes administratius, legals i jurídics necessaris per tal de
garantir el compliment de les determinacions i objectius generals d’aquest Pla
especial.
Article 69
Òrgan assessor
L’Òrgan gestor podrà constituir un Òrgan assessor on podran tenir representació les
Universitats Catalanes, l'Institut d'Estudis Penedesencs i els museus comarcals del Gran
Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf), així com qualsevol altra entitat la
incorporació de la qual es consideri convenient, per la seva vinculació temàtica o
territorial amb el parc i els valors objecte de la protecció d’aquest Pla especial.
La seva funció serà assessorar l’Òrgan gestor en tots els aspectes específics que regula
aquest Pla especial així com en la redacció dels successius plans de gestió.
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Article 70
Òrgan consultiu
L’Òrgan gestor podrà constituir un Òrgan consultiu en la qual podran tenir representació
les organitzacions professionals o els sectors econòmics i socials interessats en la gestió
de l'espai natural. Aquesta comissió tindrà una funció únicament consultiva, en tots els
aspectes específics que regula aquest Pla.

Capítol 11.- Disposicions per a l’aplicació i gestió del Pla
Article 71
Informes preceptius en l’àmbit del Parc
1. L’Òrgan gestor ha d’emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les aprovacions o
autoritzacions administratives necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra,
moviment de terres transformació de l’ús del sòl o explotació dels recursos naturals, que
afectin l’àmbit del parc, inclosos aquells supòsits expressament previstos en aquestes
Normes.
Així mateix quan aquests actes hagin de tenir lloc fora de l’espai protegit però signifiquin
un risc potencial per als objectius i els valors a què fa referència l’article 1, han de
comptar també preceptivament amb l'informe previ de l’Òrgan gestor.
2. Els informes preceptius a què fa referència aquest article han de ser requerits pels
organismes corresponents abans de l’adopció de la resolució, per tal d’incorporar-lo a
l’expedient administratiu. Els informes han de ser emesos per l’Òrgan gestor dins dels
terminis fixats per la legislació de procediment administratiu o, si escau, les legislacions
específicament aplicables.
Article 72
Execució del Pla especial: El Pla de gestió integral
1. L’execució del Pla es durà a terme d’acord amb les determinacions i prioritats dels
Programa d’actuació i els altres instruments de desplegament a què fa referència l’article 8,
sens perjudici de les actuacions i mesures d’aplicació directa que resultin oportunes i
coherents amb els objectius i pautes establerts pel Pla especial.
2. El Pla de gestió integral del Parc del Foix serà el document marc del conjunt
d’actuacions de gestió que tenen per finalitat la conservació i millora dels sistemes
naturals.
3. El Pla de gestió integral haurà de ser aprovat per l’Òrgan gestor del parc, sens perjudici
de les competències d’altres administracions. La seva aprovació s’haurà de produir dins
l’any següent a l’entrada en vigor del present Pla especial, i tindrà una vigència de sis
anys, que es podrà prorrogar per un període equivalent.
4. El Pla de gestió integral contindrà una anàlisi de la situació existent en el moment de la
seva formulació, els objectius específics a assolir, els resultats previstos, les actuacions
proposades i els programes de seguiment i avaluació associats. Pel que fa als aspectes
temàtics, el Pla de gestió haurà de contenir les principals línies d’actuació destinades a la
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millora de l’estat de conservació de les espècies i hàbitats, d’ordenació de l’ús públic i
d’impuls del desenvolupament socioeconòmic compatible, les quals es desenvoluparan
en tot el seu abast en els seus respectius plans específics, sempre d’acord amb les
directrius de gestió que estableixi l’administració competent en el desenvolupament de la
Xarxa Natura 2000.
Article 73
Foment de la participació i de la gestió concertada. Convenis i custòdia del territori
1. L’actuació de l’Òrgan gestor anirà adreçada a assolir la màxima participació dels sectors
públic i privat en la seva gestió, d’acord amb els objectius que fa esment l’article 9
d’aquestes Normes.
2. Custòdia del territori. L’Òrgan gestor impulsarà, directament o mitjançant entitats
privades no lucratives, els acords de custòdia amb l’objecte de corresponsabilitzar els
propietaris i els usuaris del parc en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos
naturals, paisatgístics i culturals.
En aquest context, per a l’execució del Pla en terrenys de titularitat privada, l’Òrgan
gestor promourà convenis de col·laboració amb la propietat. Aquests convenis podran
preveure suport tècnic, així com les inversions i ajuts que a tal efecte resultin necessaris
d’acord amb el que disposa l’article 10.
3. Així mateix, aquest Pla especial estableix un conjunt de supòsits específics que
requereixen o aconsellen acords i convenis de col·laboració amb els ens locals, els
propietaris i empreses concessionàries de serveis públics. Aquests acords i convenis es
podran establir també amb altres actors i amb altres finalitats anàlogues sempre que
l’Òrgan gestor ho estimi necessari o convenient per assolir els objectius del Pla.
Article 74
Acció pública
D'acord amb el que disposen les legislacions urbanística i d'espais naturals, és pública
l'acció per exigir el compliment del que estableixen les determinacions del Pla especial.
Article 75
Utilitat pública
És d’aplicació el què disposa l'article 103 del DL 1/2005, en aquells casos que l’aplicació i
l’execució del Pla requereixen l’expropiació o la constitució de servituds.
Article 76
Indemnitzacions
Qualsevol actuació de l'Administració que, com a conseqüència de l'aplicació de les
determinacions d'aquest Pla, impliqui la privació singular de la propietat privada o de drets o
interessos patrimonials legítims, solament es pot fer mitjançant la indemnització que
estableixi la legislació sobre expropiació.
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Article 77
Protecció de la legalitat
1. L’Òrgan gestor ha de requerir als òrgans competents la suspensió immediata de
qualsevol activitat, obra o aprofitament que vulneri el present Pla especial o la legislació
de conservació de la natura i l’adopció de les mesures necessàries per al seu efectiu
compliment, sens perjudici de les actuacions sancionadores i de rescabalament que hi
escaiguin.
2. Així mateix, atès el que estableixen els articles 202 i 219 del DL 1/2005, a l’àmbit del Pla
són nuls de ple dret els actes de parcel·lació, d’urbanització, d’edificació i d’ús del sòl i del
subsòl que es portin a terme sense llicència o ordre d’execució, així com les llicències o les
ordres d’execució que s’atorguin amb infracció de les determinacions d’aquest Pla especial
en relació als actes esmentats. En tots els casos, i sense limitació de termini, aquests actes
són susceptibles de sanció i d’acció de reposició.
Article 78
Infraccions i sancions
1. La inobservança o infracció de les determinacions d'aquest Pla especial dóna lloc, d'acord
amb la matèria, a l'aplicació de les mesures establertes a les legislacions vigents a
Catalunya en matèria urbanística i de conservació de la natura, sens perjudici de l'aplicació
d'altres legislacions, si és el cas, per raó de la matèria.
2. El procediment sancionador aplicable és el que les legislacions esmentades estableixen,
com també el fixat per la normativa general en matèria sancionadora.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La modificació estatutària, el canvi de denominació o de la composició de l’Òrgan gestor
que fa referència l’article 67 i concordants del present text normatiu, que es pugui produir
com a resultat d’una reorganització, no implicarà la modificació ni la revisió del Pla
especial. En el cas que es modifiqués la denominació d’aquest òrgan, les referències que
aquest Pla especial fa a l’Òrgan gestor del parc, de l’òrgan assessor i del seu òrgan
consultiu, s’entendran referides a la nova denominació dels òrgans equivalents que
resultin de la nova organització.
Segona
Els tàxons inclosos en els annexos normatius 3 i 4 –espècies de flora i fauna protegides–,
així com el llistat d’hàbitats d’interès inclosos en l’article 26 de la Normativa, s’entendran
automàticament actualitzats a partir de l’aprovació i entrada en vigor de les disposicions
legals autonòmiques, estatals o europees que en cada cas es publiquin.
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Tercera
1. Les Ordenances d’ús públic del Parc del Foix podran ser modificades independentment
del present Pla especial sempre que l’objecte de la modificació suposi un major grau de
protecció.
2. En el cas que aquesta modificació sigui promoguda i tramitada individualment per
algun dels municipis de l’àmbit del Parc del Foix, la seva aplicació i obligat compliment es
limitarà a l’àmbit territorial d’aquest municipi.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els usos i les activitats degudament autoritzats que resultin disconformes amb l’ordenació
establerta per aquest Pla especial, es poden continuar desenvolupant, sense que se’n
permeti l’augment de la intensitat i l’ocupació de sòl en relació als autoritzats en el
moment de l’aprovació inicial del Pla. Es podrà, així mateix, admetre canvis d’activitat
dins del mateix ús o dels usos admesos per aquest Pla, quan no signifiquin augment de la
intensitat, de l’ocupació o de la incidència ambiental. En qualsevol cas, les autoritzacions
corresponents establiran, d’acord amb els informes de l’Òrgan gestor, les mesures
necessàries per a la correcció prèvia o simultània dels impactes ambientals generats i per
a l’estalvi energètic i hídric.
Segona
1. En les edificacions, construccions i instal·lacions disconformes amb l'ordenació establerta
per aquest Pla especial, només s'admeten obres de manteniment estricte, i aquelles altres
destinades al seu desmantellament, a la disminució del seu impacte paisatgístic, ecològic o
ambiental, inclosos la millora de l’eficiència energètica i l’estalvi d’aigua (sense que això
suposi cap canvi en la seva situació legal respecte de l’ordenació urbanística), o a la seva
adequació a les Normes del Pla.
2. En el cas específic dels habitatges implantats il·legalment fora de l’espai urbà, si ha
prescrit l’acció de restauració de la legalitat física alterada, les obres possibles resten
subjectes al règim de fora d’ordenació que estableix l’article 102.2 de la Llei d’urbanisme.
Consegüentment, no es poden autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum però
sí les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona
conservació d’aquestes construccions i instal·lacions. Aquesta disposició és d’aplicació a
tots aquells habitatges no inclosos en l’annex 1 d’aquestes Normes.
Tercera
Els terrenys compresos en l’àmbit d’aquest Pla especial en els quals existeixin, a
l’entrada en vigor d’aquests, parcel·lacions, edificacions, instal·lacions o altres actuacions
il·legals, contraris al planejament anterior o que no hagin estat objecte de legalització, i
que no siguin legalitzables d’acord amb l’ordenació establerta per aquest Pla especial,
podran ser objecte d’expropiació, declarant-se a tal efecte la seva utilitat pública i interès
social i entenent-se produïda la declaració de necessitat d’ocupació.
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Per procedir a l’expropiació s’ha d’elaborar un projecte d’expropiació que ha de contenir
la delimitació de l’àrea afectada, la relació de béns i drets afectats, la relació de
propietaris i l’estudi econòmic i financer sobre el cost de l’expropiació.
Es pot acceptar la cessió gratuïta d'aquests terrenys i reconèixer a qui els cedeix un dret
de superfície per un termini que no excedeixi els vint-i-cinc anys. La cessió i el
reconeixement del dret de superfície s'han de formalitzar en escriptura pública que s’ha
d’inscriure al Registre de la Propietat.
El que estableixen els paràgrafs anteriors, s’entén sens perjudici de l'aplicació de les
mesures de disciplina urbanística derivades del caràcter d'infracció que pugui tenir qualsevol
activitat, ús o construcció que no compti amb la llicència o autorització corresponent, o sigui
contrària a les determinacions del planejament.
Quarta
Les funcions i competències atribuïdes a l’Òrgan gestor del parc en el present text normatiu
seran exercides pel Consorci del Parc del Foix. A l’àmbit que correspon al municipi
d’Olèrdola, d’acord amb l’article 2.3, les funcions i competències cal entendre-les referides a
la Diputació de Barcelona, que promourà convenis amb l’Ajuntament d’Olèrdola per a la
seva gestió, en tant que l’Ajuntament esmentat no formi part de l’Òrgan gestor.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Pla especial entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’acord de la seva
aprovació definitiva i de la seves Normes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, en tot l’àmbit del Pla especial inclòs en el PEIN és aplicable el règim establert
a tal efecte per la Llei 12/1985, d’espais naturals, el Decret 328/1192, de 14 de desembre,
i altres disposicions concordants.
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ANNEXOS NORMATIUS
ANNEX 1
Habitatges preexistents a l’efecte del que estableixen l’article 14.2 i la disposició transitòria
segona
Municipi de Castellet i la Gornal

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cal Balaguer
Cal Bladet
Cal Cassanyes
Cal Corraler
Cal Cremat
Cal Llopart
Cal Martí
Cal Raventós
Cal Romagosa
Cal Rossell
Cal Viudes
Can Cabra
Casa Alta
Casa de l’Enginyer
Mas Pigot
Masia de Sant Semison
Masia de la Xoriguera
La Resclosa
Cal Vicenç
Molí d’en Galters

Municipi de Santa Margarida i els Monjos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cal Brugal
Cal Magí
Cal Noi
Cal Pere Joan
Cal Prunera
Cal Vicari
Cases de nucli històric de Santa Margarida
Castell de Penyafort
La Senabra
L’Abadal
Les Masses
Mas Bellestar
Mas de l'Albornar
Mas Granell
Mas Petit
Masia de cal Rossell
Masia de la Torreta
Masia de Penyafel
Masia d'Espitlles
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ANNEX 2
Hàbitats d’interès comunitari: criteris bàsics d’actuació
El Pla de gestió integral a què fa referència l’article 72 establirà les mesures necessàries per a
cartografiar en detall els hàbitats esmentats, avaluar-ne l’estat de conservació i les amenaces
existents i dur a terme les actuacions necessàries per garantir la seva preservació i millora.
Aquestes mesures es determinaran d’acord amb el que disposen els paràgrafs següents i l’article
26 d’aquestes normes; així mateix, es consideraran les actuacions previstes a tal efecte en el
Programa d’actuació del Pla especial.
1. Pinedes mediterrànies (codi Directiva 97/62/CE: 9540).
– Preservar aquest hàbitat, afavorint el seu procés de successió natural als llocs
potencialment adients per esdevenir rouredes o alzinars.
– Als indrets on coexisteixin, prioritzar les màquies amb Juniperus spp. arborescents no
litorals (HIC 5210) atesa la seva distribució molt reduïda.
– Potenciar la continuïtat física entre les diferents poblacions incorporant les mesures
necessàries per a la prevenció d’incendis i evitant l’aparició de barreres.
– Els treballs forestals han de respectar els exemplars arbustius de la major part
d’espècies arbustives pròpies d’alzinars i de màquies (Juniperus, Arbutus, Phyllirea,
Rhamnus, Pistacia, etc), sempre que no quedi justificat per facilitar els treballs
forestals o per a prevenció d’incendis.
2. Matollars termomediterranis i predesèrtics (codi: 5330).
– Atès que en general, el grau de recobriment és baix, afavorir-ne l’ocupació en els
distints polígons, excepte en aquells on coincideix amb els hàbitats 9540 i 6220.
– En polígons homogenis, potenciar el mosaic amb prats mediterranis (6220) que
incrementin la diversitat i trenquin la continuïtat en la propagació d’incendis forestals.
– Atès que sovint constitueix el sotabosc de pinedes, la seva presència haurà de ser
considerada en els treballs forestals corresponents, sempre que sigui possible per la
tipologia i objectiu dels treballs.
 Incorporar les mesures necessàries per a la prevenció d’incendis i evitant l’aparició de
barreres.
– Limitar l’obertura de camins als estrictament necessaris per a la gestió dels hàbitats i
prèvia justificació de la seva necessitat.
3. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi: 92A0).
– Afavorir aquest hàbitat en la ribera del Foix, en el seu curs, abans d’arribar a
l’embassament, i en els altres espais fluvials. Dur a terme actuacions de recuperació i
millora que comportin l’augment de la seva superfície global en l’àmbit del Pla i
l’eradicació d’espècies exòtiques invasores.
– Establir mecanismes de protecció enfront d’elements pertorbadors propers que, entre
altres objectius, s’adrecin a limitar el trepig per la freqüentació humana i el bestiar.
– Fomentar, d’acord amb els organismes competents, la realització de les actuacions
necessàries per garantir la qualitat de l’aigua del riu Foix.
– En el cas de les omedes, realitzar tractaments preventius contra la grafiosi.
4. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi: 6220, Prioritari).
– Preservar i millorar aquest hàbitat, ja que, junt amb el 7220, és l’únic d’interès
prioritari del parc, i es troba en un territori relativament reduït i amb poca cobertura.
– Connectar les dues zones que es troben al parc d’aquest hàbitat, que actualment es
troben properes però sense cap nexe.
– Control del creixement dels arbusts mitjançant activitats de pastura acuradament
ordenades, o altres tractaments viables de gestió. Promoció, a tal efecte, d’estudis
específics per determinar les tècniques adequades de conservació i millora d’aquest
hàbitat.
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5. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola (codi: 8210).
– S’han de protegir aquests hàbitats pel valor de la vegetació rupícola que acullen,
encara que aquesta no necessiti d’una gestió especial.
– No es considera necessari establir una continuïtat territorial entre aquests hàbitats.
– Regular les activitats que poden alterar l’hàbitat si es realitzen de manera excessiva,
com l’escalada i la recol·lecció de plantes medicinals.
6. Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion (codi: 3290)
– Afavorir especialment aquest hàbitat en la ribera del Foix, en el seu curs, posterior a
l’embassament en el marc d’un plantejament conjunt del tractament de la vegetació
herbàcia de la vorada del riu.
– Fomentar, d’acord amb els organismes competents, la realització de les actuacions
necessàries per garantir la qualitat de l’aigua del riu Foix.
7. Hàbitats de distribució reduïda. Mentre no es disposi de cartografia i una avaluació del
seu estat que permeti la definició de criteris de gestió per assegurar la seva conservació i
millora, i aplicant el principi de precaució, en el cas de solapament amb altres hàbitats més
extensos, prevaldrà la conservació i potenciació dels de distribució reduïda. Aquests són:

– Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments
submersos d’espigues d’aigua (Potamion) (codi: 3150)

– Rius amb vores llotoses i herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del
Bidention p.p. (codi: 3270)

– Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi (codi: 3250)
– Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos (codi: 5110)
– Màquies amb Juniperus spp. arborescents, no dunars (codi: 5210)
– Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del MolinioHoloschoenion (codi: 6420)

– Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com d’alta muntanya (codi: 6430)
– Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) (codi: 7220,
Prioritari)

– Tarteres de l’Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila (codi: 8130)
– Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea) (codi: 92D0)

– Alzinars i carrascars(codi: 9340)
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ANNEX 3
Espècies de flora protegides
(article 25 de les Normes)

1. Llistat d’espècies de flora protegides per la legislació sectorial

ESPERMATÒFITS
Amaril.lidàcies
Narcissus assoanus (=juncifolius)
Arecàcies
Chamaerops humilis
Asparagàcies
Ruscus aculeatus
Geraniàcies
Erodium sanguis-christi

Almesquí
Margalló
Galzeran, galleric
Cargola sanguínia

2. Llistat d’espècies de flora protegides pel Pla especial

ESPERMATÒFITS
Amaril.lidàcies
Narcissus dubius
Aristoloquiàcies
Aristolochia longa subsp. paucinervis
Boraginàcies
Lithospermum purpurocaeruleum
Cariofil·làcies
Arenaria conimbricensis subsp.
conimbricensis
Escrofulariàcies
Digitalis obscura

Nadala menuda
Aristolòquia llarga
Mill gruà
Arenària de codina

Manxiuleta

Fagàcies
Quercus x cerrioides (incloses les
espècies parentals Q. faginea i Q. humilis)
Geraniàcies
Geranium sanguineum
Iridàcies
Iris lutescens subsp. chamaeris
Malvàcies
Lavatera maritima
Liliàcies
Fritillaria nigra subsp. boissieri
Tulipa silvestre
Lleguminoses
Coronilla juncea
Oleàcies
Fraxinus angustifolia

Roure cerrioide i híbrids amb diferent
grau de puresa
Gerani sanguini
Lliri menut
Malva de roca
Fritil·lària
Tulipa silvestre
Canari, ungla de canari
Freixe de fulla petita
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Orquidiàcies
Ophrys dyris
Orchis morio
Potamogetonàcies
Zannichellia palustris

Abellera del Marroc
Caputxí morat, pentecosta
Zanniquèl·lia
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ANNEX 4
Espècies de fauna protegides
1. Llistat d’espècies de fauna protegides per la legislació sectorial (article 27 de les Normes)

MOL·LUSCS
Gasteròpodes
Suboestophora tarraconensis
INSECTES
Coleòpters
Cerambyx cerdo
Ortòpters
Acinipe eulaliae
Brachycrotaphus tryxalicerus

Llagost-pedra de romaní
Saltamartí de l’albellatge

OSTEÏCTIS
Cipriniformes
Barbus haasi
Squalius cephalus

Barb cua-roig
Bagra

Banyarriquer del roure

AMFIBIS
Anurs
Tòtil
Gripau comú
Gripau corredor
Reineta comuna
Granoteta de punts, gripauet
Granota comuna

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Pelodytes punctatus
Pelophylax (=Rana) perezi
Urodels
Salamandra salamandra

Salamandra

RÈPTILS
Ofidis
Colobra llisa meridional
Serp de ferradura
Serp verda
Serp d'aigua
Colobra de collar
Serp blanca
Escurçó ibèric

Coronella girondica
Hemorrhois (=Coluber) hippocrepis
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Rhinechis (=Elaphe) scalaris
Vipera latastei
Quelonis
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Testudo hermanni
Saures
Anguis fragilis
Hemidactylus turcicus
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Tarentola mauritanica
Timon lepidus (=Lacerta lepida)

Tortuga d'estany
Tortuga de rierol
Tortuga mediterrània
Vidriol
Dragó rosat
Sargantana ibèrica
Sargantana cuallarga
Dragó comú
Llangardaix ocel·lat
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OCELLS
Accipitriformes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila fasciata (=Hieraaetus fasciatus)
Aquila (=Hieraaetus) pennatus
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Milvus migrans
Milvus milvus
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Anseriformes
Anas clypeata
Anas crecca
Apodiformes
Apus apus
Apus melba
Apus pallidus
Caprimulgiformes
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis
Caradriformes
Calidris minuta
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Gallinago gallinago
Himantopus himantopus
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Ciconiformes
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Bubulcus ibis
Casmoderius albus (=Egretta alba)
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Coraciformes
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Merops apiaster
Upupa epops
Estrigiformes
Asio otus
Athene noctua

Astor
Esparver
Àguila cuabarrada, àguila perdiguera
Àguila calçada
Aligot comú
Àguila marcenca
Arpella vulgar
Arpella pàl·lida
Esparver cendrós
Milà negre
Milà reial
Àguila pescadora
Aligot vesper
Ànec cullerot
Xarxet
Falciot negre
Ballester
Falciot pàl·lid
Enganyapastors
Siboc
Territ menut
Corriol petit
Corriol gros
Fumarell carablanc
Fumarell negre
Becadell comú
Cames llargues
Valona
Gamba verda
Xivita
Gamba roja vulgar
Bernat pescaire
Agró roig
Esplugabous
Agró blanc
Martinet blanc
Martinet menut
Martinet de nit
Blauet
Gaig blau
Abellerol
Puput
Mussol banyut
Mussol comú
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Duc
Xot
Gamarús
Òliba

Bubo bubo
Otus scops
Strix aluco
Tyto alba
Falconiformes
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Gruiformes
Gallinula chloropus
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Rallus aquaticus
Passeriformes
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Aegithalos caudatus
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Coccothraustes coccothraustes
Corvus monedula
Delichon urbicum
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Galerida theklae
Hippolais polyglotta
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Lanius meridionalis
Lanius senator
Locustella luscinioides
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oriolus oriolus

Falcó pelegrí
Falcó mostatxut
Xoriguer comú
Polla d'aigua
Polla blava
Polla pintada
Rascló
Balquer
Boscarla de canyar
Mallerenga cuallarga
Trobat
Titella
Piula dels arbres
Passerell
Cadernera
Verdum
Lluer
Raspinell comú
Rossinyol bord
Trist
Durbec
Gralla
Oreneta cuablanca
Sit negre
Gratapalles
Hortolà
Repicatalons
Pit-roig
Pinsà comú
Cogullada vulgar
Cogullada fosca
Bosqueta vulgar
Oreneta cua-rogenca
Oreneta vulgar
Botxí
Capsigrany
Boscaler comú
Trencapinyes
Cotoliu
Rossinyol
Merla blava
Cuereta blanca
Cuereta torrentera
Cuereta groga
Papamosques gris
Còlit ros
Oriol
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Mallerenga petita
Mallerenga blava
Mallerenga emplomallada
Mallerenga carbonera
Pardal xarrec
Pardal roquer
Cotxa fumada
Cotxa cua-roja
Mosquiter pàl.lid
Mosquiter comú
Mosquiter ibèric
Mosquiter de passa
Pardal de bardissa
Roquerol
Pinsà borroner
Bruel
Teixidor
Oreneta de ribera
Bitxac comú
Gafarró
Tallarol de casquet
Tallarol gros
Tallarol de garriga
Tallarol emmascarat
Tallarol capnegre
Tallareta cuallarga
Cargolet

Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer montanus
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola torquata
Serinus serinus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Piciformes
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Jynx torquilla
Picus viridis
Podicipediformes
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis

Picot garser gros
Picot garser petit
Colltort
Picot verd
Cabusset
Cabussó collnegre

MAMÍFERS
Carnívors
Genetta genetta
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis

Gat mesquer
Fagina
Teixó
Mostela

Insectívors
Atelerix algirus
Crocidura russula
Suncus etruscus
Quiròpters
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersi
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii

Eriçó clar
Musaranya comuna
Musaranya nana
Ratpenat dels graners
Ratapenat muntanyenc
Ratpenat de cova
Ratpenat de peus grans
Ratpenat d'aigua
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Ratpenat d'orelles dentades
Ratpenat d’Escalera
Ratpenat de musell llarg
Ratpenat nòctul petit
Ratpenat de vores clares
Ratpenat comú
Ratpenat soprano
Ratpenat orellut meridional
Ratpenat de ferradura gran
Ratpenat de ferradura petit
Ratpenat cuallarg

Myotis emarginatus
Myotis escalerai
Myotis myotis
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarida teniotis
Rosegadors
Arvicola sapidus
Eliomys quercinus
Sciurus vulgaris

Rata d'aigua, ratbuf
Rata cellarda
Esquirol

2. Llistat d’espècies de fauna protegides pel Pla especial (article 27 de les Normes)

INSECTES
Mantodeus
Perlamantis alliberti

OSTEÏCTIS
Anguiliformes
Anguilla anguilla

Anguila

OCELLS
Caradriformes
Vanellus vanellus
Passeriformes
Corvus corax

Fredeluga
Corb

3. Llistat d’espècies de fauna cinegètica d’interès pel Pla especial (articles 27 i 41 de les Normes)
OCELLS
Colúmbids
Columba oenas
Streptopelia turtur
Galliformes
Alectoris rufa

Xixella
Tórtora
Perdiu

MAMÍFERS
Lagomorfs
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus

Llebre
Conill de bosc
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