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Article 187
Actes subjectes a llicència[1]
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització
del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament
d'obres.

1. Exceptuar els actes de transformació o utilització de sòl relatius a tasques agrícoles i silvícoles. Donat que aquestes han de comptar amb el vistiplau de l’òrgan
competent en aquestes matèries (actualment és el DAAM) i dels organismes públics que d’ell en depenen.

2. Resten subjectes a la llicència urbanística les actuacions
següents:

De forma general, a l’apartat 2 de l’article 187, caldria indicar que no es consideren subjectes a llicència els treballs agrícoles i forestals propis del SNU, així com
tampoc les obres de documents executius de l’àmbit silvícola (i de prevenció d’incendis) i agrícola, com les d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, les de Plans
Especials d’espais (sovint de caire supramunicipal), i les d’un Pla de Prevenció d’incendis forestals (PPIF), donat que aquesta tipologia de documents, projectes i
bres, estan subjectes a l’aprovació i seguiment corresponent per part dels òrgans competents en aquestes matèries (actualment el DAAM i òrgans que d’ell se’n
deriven).

a) Les parcel·lacions urbanístiques.
b) Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les
d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les
llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre
d'habitatges o d'establiments.
c) La demolició total o parcial de les construccions i les
edificacions.
d) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte
d'urbanització.
e) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions.
f) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació
en qualsevol classe de sòl.
g) L'autorització d'obres i usos de manera provisional, d'acord amb
el que estableix aquesta Llei.
h) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
i) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del paisatge.

i) exceptuar els femers de dejeccions ramaderes i l’acumulació de restes silvícoles, donat que aquestes actuacions ja estan sotmeses a autorització i inspecció per
part del DAAM (i dels organismes que d’ell se’n deriven).

j) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

j) Exceptuar les tanques ramaderes, que tenen per objecte la contenció de ramat en extensiu o semiintensiu dins de parcel·les o àrees extenses en SNU.
Exceptuar també les tanques forestals, que tenen per objecte evitar l’entrada en àrees de regeneració forestal o plantacions forestals o micorizades.
Exceptuar les tanques agrícoles, que tenen per objecte evitar l’entrada de persones, vehicles o fauna forestal que pugui provocar danys en els cultius.
Aquestes tanques consten sempre de puntals verticals (de fusta o vares de rea), de vegades inclouen travessers horitzontals, i sovint inclouen malla metàl·lica
(cinegètica) o fil electrificat d’ús ramader. No són murs i molt freqüentment són movibles.
Es tracta d’elements fonamentals en les activitats agrícoles, silvícoles i ramaderes, que en cap cas han de ser objecte de llicència urbanística, donat que aquest
tipus d’activitats, com a màxim, poden estar subjectes al règim de comunicació (Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats) i han de comptar amb
el vis-i-plau i supervisió del DAAM i d’òrgans que d’ell se’n deriven.

k) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

k) Exceptuar els camins de desembosc de les tasques silvícoles, sovint incorporats en Plans de Gestió Forestal, però que sempre, aquest tipus d’actuacions, han de
comptar amb el vistiplau i supervisió del DAAM (i d’òrgans que d’ell se’n deriven).
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l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars,
siguin provisionals o permanents.
m) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres
aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic.

n) La tala d’arbrat i les desbrossades arbustives, en cap cas poden estar sotmeses a llicència municipal ni poden estar regulades pel planejament municipal.
Aquestes tasques silvícoles, sovint ja estan incloses en Plans de Gestió Forestal, Plans de Prevenció d’Incendis Forestals o altres Plans Especials de gestió
d’espais. A banda, sempre estan regulades i sota inspecció de l’òrgan competent en aquesta matèria, que és el DAAM i els organismes que d’ell se’n deriven. Val
afegir que la majoria de municipis no compten amb tècnics amb la formació adient per valorar aquest tipus de tasques.
S’ha donat el cas de represàlies o revenges municipals contra la propietat per motius personals entre ambdues bandes acollint-se a aquest supòsit que contempla
la llei, fet que comporta greus perjudicis sobre la gestió territorial, que ja compta amb la vigilància i supervisió tècnica per part de l’òrgan competent (DAAM).

o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des
de la via pública.
p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de
similars i la col·locació d'antenes o dispositius de
telecomunicacions de qualsevol tipus.
r) La constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un
complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un
increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les
operacions que tinguin per objecte constituir més elements
susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet
constar en una declaració d'obra nova precedent. No cal la llicència
si la llicència d'obres ja conté el nombre de departaments
individuals susceptibles d'aprofitament independent.
s) Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament
urbanístic o les ordenances municipals.
3. Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres
d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la
legislació de règim local o sectorial.
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4. No estan subjectes a la llicència urbanística:

Incidir en el fet que no han d’estar subjectes a llicència els treballs agrícoles i forestals propis del SNU, així com tampoc les obres de documents executius de l’àmbit
silvícola (i de prevenció d’incendis) i agrícola, com les d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, les de Plans Especials d’espais (sovint de caire supramunicipal), i
les d’un Pla de Prevenció d’incendis forestals (PPIF), donat que aquesta tipologia de documents, projectes i bres, estan subjectes a l’aprovació i seguiment
corresponent per part dels òrgans competents en aquestes matèries (actualment el DAAM i òrgans que d’ell se’n deriven).

a) Les obres d’urbanització que consten en els plans i els
projectes degudament aprovats.
b) Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un
projecte de reparcel·lació.
c) Les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una
ordre d’execució o de restauració en els supòsits que la
legislació de règim local o la legislació urbanística eximeixen
de llicència prèvia.
d) Les obres i les actuacions que les ordenances municipals,
en els termes establerts per la legislació de règim local i en
funció de l’entitat de les obres o les actuacions a realitzar, o la
legislació urbanística, subjecten al règim de comunicació
prèvia a l’ajuntament.
5. Resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament,
d’acord amb el procediment que estableix la legislació de règim
local, la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació
del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i
del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat
o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i
que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.
Article 47
Règim d'ús del sòl no urbanitzable[2]
1.Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el 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 els límits establerts per aquesta Llei, 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.
2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no
urbanitzable.
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats
pels articles 50 i 51:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que
calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques,
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a
l’entrada en vigor del primer instrument de planejament
urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i
recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregirne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han
d'haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg
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que estableix l'article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge
familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat
d'hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a
activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de
restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris.
Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment hoteler ha
d'ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot
establir un límit en el nombre de places. Les construccions a
què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden
reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús
d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les
construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser
compatibles amb les activitats agràries implantades en
l’entorn immediat respectiu.
4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions
específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments
d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest
efecte, són d'interès públic:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural,
d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure,
amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús
de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els
usos urbans.
c) Les infraestructures d'accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics
com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les
xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i
subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus,
la producció d'energia a partir de fonts renovables i les altres
instal·lacions ambientals d'interès públic.
5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a
què es refereix l'apartat 4 ha de justificar degudament que l'àmbit
d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el
qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència
de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la
protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que
s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la
permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la
connectivitat territorial.
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què
es refereix l'apartat 4, només es poden admetre com a noves
construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat
agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general,
rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de
recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen
les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció
d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de selecció

5. Considerar de manera rellevant en el tràmit la propietat i les activitats econòmiques que se’n desenvolupen.
No s’ha d’oblidar que el pas d’infraestructures per SNU, transcorre, en la seva gran majoria, per sòl privat. Algunes d’aquestes infraestructures condicionen, de per
vida, els usos actuals i potencials de caire forestal, agrícola i ramader que puguin dur-se a terme al sòl per on transcorren.
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d'origen.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a
l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin
directament i justificadament associades a una de les activitats
d'explotació a què fa referència la lletra a.
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació
d'altres serveis de la xarxa viària.
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el
manteniment i el funcionament de les obres públiques.
e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que
exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla
especial urbanístic.
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de
turisme rural.
7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir
en tots els casos la preservació d'aquest sòl respecte al procés de
desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les
construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la
persona propietària els deures següents:
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per
conservar el sòl i la seva massa vegetal en l'estat legalment
exigible o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la
normativa que sigui aplicable.
b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió
de la instal·lació, la construcció o l'edificació amb les xarxes
generals de serveis, i cedir a l'administració competent aquestes
infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al
domini públic, quan n'hagin de formar part.
c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions
necessàries per donar compliment a la resta de condicions que
exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a
l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de
sanejament adequats o altres serveis.
d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que
determini el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte per tal
d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les
explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs
usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres
finalitats justificades.
8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels
articles 48, 49 i 50 està subjecta, prèviament a la tramitació de la
llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els
dits preceptes.
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9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent
els valors que el pla d'ordenació urbanística municipal protegeix o
preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació
o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits
valors i l'assoliment de les dites finalitats.

9. El POUM no hauria de decidir el grau de protecció o preservació del sòl rústic privat, donat que sovint s’estableixen directrius municipals que condicionen les
activitats silvícoles i agrícoles, quan aquestes ja compten amb una regulació, supervisió i vigilància específica per part del DAAM. Els documents ambientals i les
NNUU dels planejaments municipals, sovint no compten amb la supervisió i/o col·laboració d’enginyers de l’àmbit forestal i agrícola, fet que es tradueix en
l’establiment de directrius i normes que condicionen les activitats forestals i agrícoles de manera incoherent i inapropiada.

Article 48
Procediment per a l'aprovació de projectes
específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable[3]

d'actuacions

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a
què es refereix l'article 47.4, si no estan incloses en un pla especial
urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per
l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes
actuacions com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per
acomplir-les han d'incloure la documentació següent:

1. d) Considerar Pla sectorial agrari PORÒ TAMBÉ EL FORESTAL.

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la
compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
b) Un estudi d'impacte paisatgístic.
c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent
en matèria de cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques
d'interès declarat.
d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura
si no és comprès en un pla sectorial agrari.
e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta
aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles
declarades de conformitat amb la legislació vigent.
f) Un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta
jaciments paleontològics o punts geològics d'interès.
g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1
correspon a l'ajuntament i l'aprovació definitiva correspon a la
comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha d'adoptar en
el termini de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet.
En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores
aplicables a fi d'evitar la degradació i la fragmentació d'espais
agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i
accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la
qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic
que calgui, el compliment de les quals s'ha de garantir
adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels motius
que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article87. L'avaluació
d'impacte ambiental es tramita d'acord amb la legislació sectorial
específica, quan és preceptiva.

2. A l’apartat 2 s’indica que “En tots els casos, la resolució ha de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la degradació i la fragmentació d'espais
agraris” i caldria afegir...D’ESPAIS AGRARIS I FORESTALS I DE LES ACTIVITATS VINCULADES A LA SILVICULTURA I L’AGRICULTURA QUE EN ELLS
ES DESENVOLUPEN.
Més endavant, també s’indica que “L'avaluació d'impacte ambiental es tramita d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva”... i creiem que
caldria indicar que EN TOT CAS, AL MENYS, CONTRINDRÀ L’INFORME AMBIENTAL ESCAIENT QUAN NO ÉS PERCEPTIVA L’AAPP.
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3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques
d’interès públic no incloses en un pla especial urbanístic és un
requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions
municipals relatives a l’actuació, que tanmateix poden ésser
tramitades simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació del
projecte. Això no obstant, es poden establir per reglament els
supòsits en què, atesa l’escassa entitat de les obres o de la
superfície de sòl afectada per l’actuació, no és exigible l’aprovació
del projecte. En aquests supòsits, per a atorgar les llicències o
autoritzacions municipals corresponents es requereix l’informe
previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.
Article 49
Procediment per a l’aprovació de determinats projectes de
noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable[4]
1. Les determinacions de l’article 48 s’apliquen també a les
actuacions següents en sòl no urbanitzable:
a) Els projectes d’activitats i de construccions directament
vinculades a l’explotació de recursos naturals.
b) Els projectes de noves construccions a què fa referència
l’article 47.6.b, destinades a habitatge familiar o a allotjament
de treballadors temporers i als projectes a què fa referència
l’apartat 2 en tots els casos en què incorporin aquests usos.
En qualsevol cas, aquests usos han d’estar directament i
justificadament associats a l’explotació rústica de què es
tracti, i les construccions han de constituir un conjunt integrat,
adequat al medi rural.
c) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i
dreceres, en el cas que la recuperació no estigui integrada en
un projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl,
tramitat d’acord amb la legislació sectorial.
d) Les estacions de subministrament de carburants i de
prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
e) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de
turisme rural.
f) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques
d’interès declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables o
zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació
vigent, jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.

1. c) Exceptuar els camins de desembosc, ja regulats en els instruments de planificació de gestió forestal i/o els autoritzats per l’òrgan competent (DAAM i
organismes que d’ell se’n deriven) mitjançant les vies de tramitació ja establertes.
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2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat
agrícola, ramadera o, en general, rústica, si superen els
llindars que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic,
llevat del supòsit de l’incís final de l’apartat 3, s’han de
sotmetre a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que
pertoqui, que regula l’article 50.1, amb els mateixos efectes
vinculants. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de
legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració
paisatgística de la nova construcció que el promotor del
projecte ha de presentar.
3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o
l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a
informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del
departament competent en matèria de ramaderia relatiu al
compliment dels requisits de distàncies establerts per la
normativa sobre ordenació ramadera. La llicència
corresponent només es pot atorgar si aquest informe és
favorable. En el cas que aquests projectes superin els llindars
a què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el projecte
tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de
l’informe corresponent de la comissió territorial d’urbanisme
que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats
ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat
productiva de les instal·lacions, només comporten obres per a
adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de
la legislació aplicable en matèria de ramaderia no requereixen
els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament
a llicència municipal.
Article 50
Reconstrucció o rehabilitació de determinades construccions
en sòl no urbanitzable[5]
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2. Cal excloure les construccions / instal·lacions que no són objecte de projecte i que actuen com a elements de suport a les activitats agrícoles, forestals o
ramaderes, com ara els coberts per al resguard de la ramaderia extensiva de dimensions inferiors a 50 m2 i les tanques destinades a la contenció dels ramats
en extensiu i a la delimitació actuacions forestals i/o agrícoles.

Caldria excloure la ramaderia en extensiu. Aquest article només hauria de ser aplicable a la ramaderia intensiva.
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1. En el procediment d’atorgament de llicències, la comissió
territorial d’urbanisme que pertoqui ha d’informar sobre els
projectes relatius a la reconstrucció i rehabilitació de les
construccions que estableix l’article 47.3, llevat que aquests
projectes només comportin obres de conservació,
d’adequació, de millorament o de manteniment d’un ús
existent admès per l’ordenament urbanístic. La comissió
territorial d’urbanisme ha d’emetre aquest informe en el
termini de dos mesos a partir que disposi de l’expedient. La
llicència només es pot atorgar si el dit informe és favorable i,
si escau, ha de fixar les mesures correctores i les condicions
de caràcter urbanístic a què fa referència l’article 48.2. En el
cas que la reconstrucció o rehabilitació projectada sigui
susceptible de pertorbar el funcionament normal de les
explotacions agràries existents en l’entorn immediat, abans de
sotmetre el projecte tramitat a la consideració de la comissió
territorial d’urbanisme que pertoqui, l’ajuntament ha de
sol·licitar un informe al departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia sobre la incidència del projecte
tramitat amb relació al funcionament de les explotacions
agràries existents i sobre les eventuals mesures que s’han
d’incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzar-lo amb
aquestes explotacions.
2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar
en un catàleg específic les construccions situades en sòl no
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i
justificar les raons que en determinen la preservació o, si
s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les
masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les
determinacions que, si escau, estableix el planejament
urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del
paisatge.
3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural
han de respectar el volum edificat preexistent i la composició
volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió
horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament
urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions
objectives d’habitabilitat. En el supòsit de l’article 47.3.c, la
rehabilitació de la construcció afectada pot comportar la reducció
del volum preexistent si això és necessari per a corregir-ne
l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.
Article 51
Directrius per a les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable
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1. Per als casos de construccions auxiliars, creiem que no hauria de ser aplicable per a aquelles per a les que llur rehabilitació va destinada a suport de les
activitats forestals, agrícoles i ramaderes que pugui estar desenvolupant la propietat o llurs arrendataris, així com a l’allotjament de personal vinculat a dites
activitats, sempre que la rehabilitació o reconstrucció es faci d’acord als models de construcció tradicionals de la zona i que no suposin un increment de
superfície construïble respecte la construcció original.

3. En cas que una construcció rural no hagi estat inclosa en el catàleg municipal, la seva inclusió pot ser reclamada per la propietat afectada, sota la valoració dels
òrgans competents en aquesta matèria. L’objectiu és no impossibilitar la recuperació i/o rehabilitació de construccions rurals que puguin suposar un suport a les
activitats econòmiques del sector forestal / agrari.
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1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia
aparents de les edificacions en sòl no urbanitzable han d'ésser els
propis de l'àmbit territorial on siguin emplaçats. El planejament
territorial i el planejament urbanístic han d'establir els criteris o les
condicions necessaris per fer efectiva aquesta directriu.
2. Les llicències municipals per a l'edificació en sòl no urbanitzable
han de fixar les condicions especials que s'han d'adoptar, a càrrec
de les persones interessades, per a l'obtenció dels
subministraments necessaris i l'assoliment dels nivells de
sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat,
salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs
geològics, naturals i tecnològics. En tot cas, s'aplica a aquestes
condicions d'edificació el que estableix per a les edificacions en sòl
urbà l'article 41.3.
[1]

Apartats 2.e, 3 i 4 modificats, i apartat 5 afegit per l’art. 64 de la
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
[2]

Apartats 3 i 6.e modificats, i apartat 3 bis i 6.f afegits per l’art. 12
de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost.
[3]

Apartat 3 modificat per l’art. 13 de la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
[4]

Article modificat per l’art. 14 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
[5]

Títol i article modificats per l’art. 15 de la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
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