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1. INTRODUCCIÓ
1.1. OBJECTE DEL DOCUMENT
El municipi de Breda disposa en l’actualitat, a efectes de la regulació i ordenació urbanística, de les
Normes Subsidiàries de Planejament aprovat definitivament el 26 de setembre del 1990, redefinides pel
planejament derivat, text refós aprovat definitivament el 20 d’abril del 2006 i les modificacions puntuals
tramitades i aprovades a posteriori.
Amb l’objectiu de que el municipi disposi d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal convenientment
adaptat a la nova legislació urbanística catalana i als seus principis inspiradors, es formulen els presents
treballs previs que serveixen de preparació a la posterior redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal definitiu.
Així doncs, el present document es realitza per tal de sotmetre’l a informació pública i facilitar la
participació dels ciutadans en la formulació del Pla i conté, d’acord amb l’article 106 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, la definició dels objectius i criteris fonamentals perseguits pel nou planejament i una
síntesi de les alternatives considerades que justifiquen l’elecció de la proposta més adient i la descripció
bàsica d’aquesta.
També forma part d’aquest document el Document Inicial Estratègic (DIE) annex, així com la definició,
descripció i resultats del programa de participació ciutadana.
En definitiva, l’objectiu principal que es persegueix amb la redacció d’un nou planejament general per al
municipi de Breda és conjuminar les necessitats de creixement i evolució de la població amb la
preservació dels recursos i valors naturals, paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del territori que
ocupa. Altrament s’aconsegueix també que aquest municipi de la comarca de la Selva disposi d’un
planejament que ordeni i reguli el seu desenvolupament d’acord amb els criteris i principis de la legislació
vigent.

1.2. CONVENIÈNCIA i OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DEL POUM.
El document urbanístic que serveix de punt de partida per al present Pla és el text refós de les Normes
Subsidiàries de Planejament (aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia
20 de març del 2006), llurs modificacions puntuals i el planejament derivat que les desenvolupen.
Havent transcorregut 28 anys des de l’entrada en vigor de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Breda, la revisió del planejament general vigent al municipi es considera plenament justificada, atès els
següents raonaments:
1. Han transcorregut gairebé trenta anys des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries de
Planejament, període de temps considerablement prolongat, més encara si prenem en
consideració que hi hem d’incloure també el període de major desenvolupament urbanístic i
constructiu conegut fins ara, popularment definit com a “bombolla immobiliària”.
2. La situació urbanística del municipi ha variat substancialment durant aquest temps, igual que ho
ha fet el marc legislatiu que regula el desenvolupament urbanístic a Catalunya, i s’ha fet evident
que cal ajustar el planejament urbanístic municipal a les necessitats reals de Breda i dels seus
habitants.
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3. En data octubre de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, figura de planejament supramunicipal i de rang superior que,
entre d’altres, regula els paràmetres de creixement màxim dels municipis gironins.
4. El marc legislatiu en què es sustenta el planejament urbanístic a Catalunya ha variat notablement
durant aquesta última dècada de tal manera que la pràctica totalitat dels documents que ens
resulten d’obligat compliment són posteriors a les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal
de Breda, i això significa que inclouen nous criteris, objectius i determinacions que, amb la
normativa urbanística vigent el municipi de Breda no podria assolir convenientment.
Ens estem referint, entre d’altres, a les determinacions contingudes en els documents següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

El Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
El Reglament de la Llei d’urbanisme vigent a dia d’avui, aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de juliol, parcialment modificat per el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
El Pla Territorial General de Catalunya i diversos Plans sectorials que en desenvolupen
aspectes concrets.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona.
El Pla director d’Infraestructures de transport (2006-2026).
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines.

5. El grau de desenvolupament urbanístic dels sectors previstos en les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal vigents ha estat elevat, tant en els sectors destinats a activitats
econòmiques com en els sectors destinats a usos residencials, restant només pendents per
desenvolupar alguns àmbits ja envoltats de trama urbana consolidada.
Per tant, atès tot això exposat anteriorment, resulta del tot convenient i oportuna la revisió de les vigents
Normes Subsidiàries de Planejament mitjançant la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Breda, document que no només haurà de donar resposta a les necessitats urbanístiques, socials,
culturals i mediambientals del municipi sinó que també haurà d’adaptar-se convenientment al gruix de
noves determinacions que inclouen les diferents Lleis, Reglaments i Plans que en formen el marc jurídic i
conceptual d’obligat compliment.

1.3. ANTECEDENTS URBANÍSTICS
Tal i com ja hem assenyalat anteriorment el planejament urbanístic municipal vigent el configuren les
Normes Subsidiàries de Planejament (aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona el dia 26 de setembre del 1990), llurs modificacions puntuals, text refós i el planejament derivat
que les desenvolupen. La normativa urbanística d’aquestes normes va ser publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 1412, el 27 de febrer de 1991.
No obstant això, en aquests gairebé trenta anys de vigència de les NNSS de Breda, els diferents consistoris
municipals hi han anat incorporant un seguit de modificacions puntuals, recollides en part pel text refós de
la normativa del 2006, amb l’objectiu de corregir aspectes erronis detectats o simplement per ajustar les
directrius urbanístiques a les noves necessitats sorgides en el sí de la població i/o com a conseqüència de
la lògica evolució natural de la societat.

2

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

Ens estem referint, ordenades cronològicament, a les següents modificacions que, prèvia la tramitació
oportuna, han resultat aprovades definitivament per l’òrgan i/o administració corresponent:
1. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries que afecta l’equipament privat de la Fonda Santa
Anna.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 26 de febrer de 1992.
Aquesta modificació comportà l’adopció de la tipologia edificatòria d’alineació a vial en
substitució de la tipologia en illa oberta per aquest equipament privat.
2. Modificació de les Normes Subsidiàries referent a la Unitat d’Actuació UA1 ” Guilleries”.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’1 d’octubre de 1997 i publicada
al DOGC el 12 de desembre de 1997, que limita l’edificabilitat i optimitza els espais públics
d’aquest sector en sòl urbà.
3. Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta l’amplada del carrer de la Selva.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 7 de juny de 2000.
4. Modificació de les Normes Subsidiàries referent a l’alçada reglamentària als carrers Capellans i
Santa Victòria. Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 24 de juliol de
2002.
5. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries referent al desenvolupament edificatori permès
superior a l’alçada reguladora.
Aprovada definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 12 de desembre de 2005.
6. Text refós de la normativa urbanística de les Normes Subsidiàries del municipi.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 20 d’abril de 2006. Amb
l’objectiu d’unificar totes les modificacions aprovades fins al moment de la normativa urbanística
en un únic text.
7. Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta l’amplada del carrer Montnegre.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 4 de novembre de 2009 i
publicada al DOGC el 7 de gener de 2010.
8. Modificació de les Normes Subsidiàries en relació a l’article 168.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 4 de novembre de 2009 i
publicada al DOGC el 21 de desembre de 2009, que té per objecte l’ajust dels terminis
d’execució de les obres segons criteris més realistes i facilitar el seguiment dels respectius
expedients.
9. Modificació de les Normes Subsidiàries a l’illa conformada pels carrers Barcelona, Raval Salvà i
Vent.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 25 de maig de 2011 i
publicada al DOGC el 20 de juliol de 2011. Es tractà d’una regularització de les finques amb front
als carrers esmentats.
10. Modificació de les Normes Subsidiàries per la regularització dels usos en locals de pública
concurrència.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 25 de maig de 2011 i
publicada al DOGC el 7 de juliol de 2011. Aquesta modificació estableix els àmbits en els quals es
permet l’establiment de locals amb ambientació musical i/o espectacles.
11. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament a l’entorn de la Plaça dels Països
Catalans.
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Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 29 de juny de 2011 i
publicada al DOGC el 4 d’octubre de 2011. Amb l’objectiu d’ajustar el planejament a la realitat
existent a l’entorn d’aquesta plaça, pel que fa a les alineacions, àmbits de sòl públic i
d’aprofitament privat (subzona A).
12. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament per tal d’incorporar les determinacions
del Pla Especial de protecció del medi natural i paisatge del Parc Natural del Montseny i servituds
aeronàutiques de l’aeroport de Girona – Costa Brava.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 27 de juliol de 2011 i
publicada al DOGC el 10 de novembre de 2011.
13. Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament al carrer Rovira.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 21 de desembre de 2013. Per
tal d’adaptar els límits entre zones a l’estructura de la propietat i facilitar la seva execució.
14. Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament en relació al Pla Parcial núm. 2 de Can
Ribas.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona l’11 de febrer de 2014 i
publicada al DOGC l’1 d’abril de 2014. Amb l’objectiu de qualificar com a sistema d’equipament
educatiu la parcel·la situada al costat de l’escola.
15. Conveni Urbanístic per a la gestió de l’àmbit UA11”Plaça de les Escoles”.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 14 de març de 2016. De
lliurament a l’ajuntament de la possessió dels terrenys contemplats en el corresponent projecte
de reparcel·lació.
16. Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament a l’àmbit UA14 “Verge de
Montserrat”.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 22 de juny de 2016 i
publicada al DOGC el 23 de setembre de 2016. Per tal d’adaptar els límits de la UA14 als límits
aprovats en el Pla Parcial PP7 “Residencial i industrial del Repiaix”.

A més a més de totes les modificacions esmentades anteriorment s’han tramitat també altres documents
de planejament derivat amb incidència sobre el desenvolupament urbanístic del municipi de Breda:
1. Pla Parcial núm. 7 “Residencial i industrial del Repiaix”,
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 31 de gener de 1996 i
publicada al DOGC el 24 d’octubre de 1999 i publicat al DOGC el 10 de setembre de 1997, que
suposà diferents ajustos als paràmetres d’aquest sector.
2. Modificació del Pla Parcial referent al subsector independent 7 del Pla Parcial núm. 7 de Repiax.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 19 de desembre de 2007 i
publicada al DOGC el 18 de febrer de 2008, que tenia per objecte ajustar els usos i
aprofitaments d’aquest subsector.
3. Pla parcial d’ordenació núm. 11 “Can Guilleumes”.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 29 de gener de 1997, que
ajusta els paràmetres i superfícies d’aquest sector residencial pel seu desenvolupament.
4. Pla Parcial núm. 9 de cal Gall i cal Xec.
Aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 6 d’octubre del 2011 i
publicada al DOGC el 2 de gener de 2012, que suposà diferents ajustos als paràmetres d’aquest
sector
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5. Pla Especial de protecció del Nucli Històric.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 4 d’octubre de 2012 i publicat al
DOGC el 31 de març del 2013, que té per objecte la preservació i millora dels elements
conformants del nucli històric del municipi.
6. Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació núm 16, Sector industrial Sud. Aprovat definitivament
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 11 de febrer de 2014 i publicat al DOGC el 1 d’abril de
2014. Aquesta modificació té per objecte l’adequació de l’àmbit a la estructura de la propietat i
la realitat existent.
7. Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 15 de juliol de 2015 i publicat al
DOGC el 29 de setembre de 2015.
8. Pla de Millora Urbana del Sector industrial “Can Guillaumes”.
Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 7 d’octubrer de 2016 i publicat
al DOGC el 15 de febrer de 2017. Amb l’objectiu d’ajustar els paràmetres urbanístics del sector
per a optimitzar el seu desenvolupament.

1.4. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA.
Tal i com hem justificat en apartats anteriors, la necessària revisió del Planejament urbanístic municipal
vigent, ha portat a l’Ajuntament de Breda a promoure la formulació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) tal com li correspon d’acord amb l’article 76.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, parcialment modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
Són, de la mateixa manera, l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010 i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, qui configuren el marc legal i jurídic en què es
determina la tramitació urbanística que cal seguir per a la formulació i posterior aprovació d’una nova
figura de planejament general.
En tot cas, pel que fa a aquesta fase inicial que es correspon amb l’Avanç de Planejament, són
especialment determinants els articles 105 i 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el primer referent a
la participació ciutadana durant el procés de planejament i el segon relatiu a la informació pública i
contingut mínim obligatori del present avanç, els quals es transcriuen a continuació.
Article 105.
Programa de participació ciutadana en el procés de planejament.
105.1

Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en
qualsevol moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del
programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22
d’aquest Reglament.

105.2

L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas
de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar
prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla.

Article 106.
Informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament.
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106.1

Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics,
prèviament a l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre
a informació pública avanços dels instruments de planejament urbanístic.

106.2

L’avanç de l’instrument de planejament ha de contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals
o socials que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.
d) Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe ambiental
preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui determinar l’amplitud, nivell de detall i grau
d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del què pugui establir
la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’informe ambiental
preliminar, quan es tracti del pla d’ordenació urbanística municipal, ha de contenir els
aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 d’aquest Reglament i, quan es tracti
de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de
l’apartat 1 de l’article 100 d’aquest Reglament.

106.3

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació
pública seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la redacció del pla,
amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament.
Aquesta valoració s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de
planejament.

106.4

La publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de pla és obligatòria en el cas
de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal.

106.5

Les previsions d’aquest precepte no són d’aplicació a l’avanç de pla que cal formular pel
desenvolupament per subsectors dels sectors de planejament derivat, el qual es regeix pel
què estableix l’article 114 d’aquest Reglament.

Així doncs, en compliment d’aquest marc jurídic preestablert, l’Ajuntament de Breda va acordar en la
corresponent sessió plenària l’aprovació del Programa de Participació Ciutadana per a la redacció del
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entenent que era millor iniciar el procés participatiu abans de
l’Avanç de Pla i no pas després.
Per tant, en virtut dels acords aprovats, el gruix de la participació ciutadana desenvolupada mitjançant
l’organització de sessions informatives i de tallers participatius, és un element que també ha format part de
la diagnosi i anàlisi prèvies amb què s’han determinat les bases de l’Avanç de Planejament, document
que el Ple de l’Ajuntament aprovarà com a requisit previ a la seva informació pública.
En un altre nivell, encara que paral·lel i simultani, es situa l’avaluació ambiental del planejament urbanístic
la qual es regeix pel que indica la Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, la qual estableix que
l’avanç del POUM s’ha de transmetre a l’òrgan ambiental i al departament competent en matèria
d’urbanisme de manera simultània atès que també es produeix de manera simultània la sol·licitud del
document de referència a l’òrgan ambiental i la informació pública de tota la documentació que
configura l’Avanç de Planejament.
Aquesta tramitació simultània ha de derivar, en el termini d’un mes, en l’emissió del Document de
referència per part de l’Organisme ambiental i de un informe urbanístic i territorial, a càrrec de la dels
responsables de la Direcció General de Planificació Territorial que inclogui la valoració de l’adequació de
l’Avanç a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de
desenvolupament urbanístic sostenible.
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Un cop es disposi d’aquests informes i s’hagin recollit i analitzat oportunament els suggeriments rebuts
durant la informació pública de l’Avanç, es podrà avançar en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i, finalment, en la seva aprovació inicial per part també del Ple de l’Ajuntament.
Amb aquest acord d’aprovació inicial s’inicia la fase central i principal de la tramitació atès que,
simultàniament a la seva informació pública, caldrà concedir audiència als ajuntaments dels municipis
limítrofs, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i recollir les
al·legacions que la ciutadania, en l’exercici dels seus drets, estimi a bé de presentar. Simultàniament,
l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que obligatòriament s’ha d’incorporar al Pla es sotmetrà també al tràmit
d’informació pública conjuntament amb aquell, per un termini de 45 dies, d’acord amb l’art. 85 del Text
Refós de la Llei.
Un cop rebuts els informes sectorials pertinents, atesos els requeriments que puguin incloure i un cop
resoltes les al·legacions rebudes és necessari de sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental la
Declaració Ambiental Estratègica (DAE) així com un segon informe territorial i urbanístic (ITU) a la comissió
territorial d’urbanisme corresponent, ambdós informes preceptius i vinculats per a l’aprovació provisional
del POUM per part del Ple de la Corporació.
Finalment serà la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona qui acordarà, si s’escau, la resolució
d’aprovació definitiva del POUM amb el contingut i conseqüències previstes en l’art. 92 del Text Refós de la
Llei, havent de procedir a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal de
que el document aprovat definitivament adquireixi tota la vigència i eficàcia jurídica.

1.5. FONTS D’INFORMACIÓ.
A continuació es detallen la bibliografia i les fonts documentals consultades per a l’elaboració del present
Avanç de Planejament:
Informació general
• Documentació facilitada per l’Ajuntament de Breda.
• Legislació vigent en matèria urbanística.
• Sistematització del planejament urbanístic, document redactat per la Direcció General
d’Urbanisme.
Estudis sectorials
• Agenda 21 Local– Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de de Riells i Viabrea, Breda i
Hostalric. La Copa, Gener 2010.
Pàgines web:
• Oficina virtual del Catastro
https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx

•

Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es/

•

Idescat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr

•

Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat/webddgi/llistatSubseccions.do?codiSubseccio=1010&codiSeccio=10&ordre=0

•

Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp

•

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (DPTOP)
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/index.jsp
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•

Registre de Planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya (RPUC)
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris

•

Consell Comarcal de la Selva
http://www.selva.cat/

•

Ajuntament de Breda
http:// www.breda.cat/

•

COAC
http://www.coac.net/Girona/urbanisme/sistematitzacio/cos.php?esq=presentacio&mig=presentacio

•

Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici

1.6. INICIATIVA i ENCÀRREC.
L’elaboració del present document d’Avanç de Planejament, realitzada a partir dels treballs d’anàlisi i
diagnosi realitzats prèviament, forma part dels treballs inclosos en el Conveni signat entre l’Ajuntament de
Breda i el Consell Comarcal de la Selva per tal de que aquest últim, mitjançant els seus Serveis Tècnics, es
responsabilitzi de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’aquest municipi.
Així doncs, en virtut de l’esmentat conveni, l’equip redactor del present POUM està encapçalat per
l’arquitecta Anna Sánchez Soler en la seva qualitat de Cap de la Unitat de Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, havent comptat també amb la participació de les arquitectes Marta Nonell Rocha
i Rosa Meléndez Frigola i l’arquitecta tècnica Marta Blanch Serrat així com amb les aportacions de la resta
del personal de l’àrea i, en els aspectes geogràfics, socials, jurídics i econòmics, de personal de la resta
d’àmbits del Consell Comarcal de la Selva (medi ambient, secretaria, tresoreria, etc.).
Destaca també en aquest sentit, atesa la importància de la seva col·laboració, el despatx d’advocats
Corsunsky&Moré per l’assessorament jurídic i l’enginyeria i consultoria ambiental SERPA per la redacció de
la totalitat de la documentació ambiental (Document Inicial Estratègic en aquesta primera fase d’Avanç).
Breda, febrer de 2019

Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de la Selva
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA. INFORMACIÓ
2.1. TERRITORI i MEDI AMBIENT.

2.1.1. Estructura bàsica del territori.
El municipi de Breda, amb una superfície de 5,09 km², forma part de la comarca de la
Selva. Situat al vessant oriental del Montseny i guarda una porció d’aquest espai natural
protegit d’uns 63.000 m². Termeneja amb el municipi de Sant Feliu de Buixalleu i el de Riells i
Viabrea.
Tot i que està marcat per l’ orografia accidentada del Montseny, el seu paisatge l’ocupen
majoritàriament les planes agrícoles delimitades per dues rieres principals, la de Breda i la del
Repiaix, que recullen les aigües dels torrents laterals i drenen els camps interiors. La resta del
territori el configuren les dues vessants del massís muntanyós que defineixen la vall de nordoest a sud-est vorejant el turó de Santa Anna, situat a la part baixa del municipi.
Es tracta d’un municipi ben comunicat gràcies a l’obertura de la seva vall vers el corredor
natural de comunicacions que ressegueix el límit entre el massís del Montseny i el del
Montnegre: mitjançant la via primària C-35 i la carretera d’àmbit estatal AP7 amb Girona i
Barcelona i mitjançant el ferrocarril regional des de l’estació de Riells i Viabrea-Breda a poc
més de 3 km.
El nucli de Breda actualment queda travessat per la carretera comarcal GI-552 que el
connecta amb la C-35, Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies. D’altra banda, Breda disposa d’una
xarxa de carreteres i camins locals que arriben al Turó de Montsoriu i s’endinsen en el parc
Natural del Montseny.
El cens d’habitants municipal del 2017 era de 3.740, la majoria dels quals resideixen al nucli
de Breda. Val a dir però, que també hi ha un nombre significatiu de persones que resideixen
en disseminats, atesa la quantitat important de masies i cases rurals situades en sòl no
urbanitzable.

Nucli de Breda.
El nucli de Breda s’eleva a uns 169 m sobre el nivell del mar i queda delimitat geogràficament
per les rieres de Breda i del Repiaix. La seva construcció urbana neix al centre històric, que es
troba a l’entorn de la primitiva església de Santa Maria originària del segle X i, actualment és
l’ajuntament.
El nucli de població està dividit en dues meitats a banda i banda de la carretera GI-552. La
major part de la seva superfície està ocupada per edificacions de caire residencial
plurifamiliar i unifamiliar, si bé a l’extrem sud-oest hi ha el sector Industrial Sud. La zona urbana
es troba circumval·lada per àrees urbanitzables amb Plans Parcials que preveuen una
expansió radial no homogènia, tot i que a llarg termini la presència d’accidents naturals
orientaran el creixement del nucli vers la direcció de la vall.
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Foto aèria del nucli de Breda.
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2.1.2. Evolució històrica.
Segles IX a XI.
Els orígens.
L’any 878 és quan apareix per primer cop el nom de Breda en un document. Es tracta d’un
privilegi en què el rei franc Lluís el Tartamut concedeix al bisbe Frodoí, de Barcelona, diverses
propietats situades en la zona del Montseny. Breda, aleshores, era una vila rural, i hauran de
passar uns dos segles perquè es pugui dir que hi ha una població ben assentada. L’impuls
definitiu de Breda vindrà donat pels esposos Guerau de Cabrera i Ermessenda, vescomtes de
Girona, quan el 1038 decideixin fundar un monestir en aquesta vila.
Entre aquestes dues dates (878 i 1038) s’hauria de situar la construcció de la primitiva església
de Santa Maria de Breda, de la qual,
avui dia, no se’n conserva res. El seu
edifici ha anat patint successives
modificacions fins a l’actualitat, on la
seva estructura dóna espai a la Casa
de la Vila i al Museu Municipal “Josep
Aragay”. L’únic que fa pensar que
estem davant d’una església és un
absis (del segle XII), on en la seva
cúpula interior encara s’hi conserven
unes pintures fetes d’època romànica
al fresc, i un campanar de finals del
segle XVIII.
Fundació del monestir.
El monestir de Sant Salvador de Breda, un
dels més importants dels que van existir en
les comarques gironines, va ser fundat el 4
de juny de l’any 1038. Guerau de Cabrera i
la seva esposa Ermessenda, vescomtes de
Girona, en foren els seus fundadors, i
encomanaren als monjos benedictins la
seva direcció. Aquell matrimoni i els seus
descendents varen ser-ne els principals
benefactors. L’església del monestir va ser
consagrada al cap de 30 anys d’haver-se
produït l’acte funcional, el 4 d’octubre de
1068.
El campanar romànic és l’únic que ens resta del primitiu monestir del segle XI. Així, i donat que
l’edifici de l’antiga església parroquial de Santa Maria que ha arribat als nostres dies no és el
primer que va existir, podem dir que el campanar de l’església del monestir de Sant Salvador
és el monument més antic de la vila. Hores d’ara només resta en el seu lloc un costat dels
quatre que conformaven el claustre del monestir de Sant Salvador: es tracta de l’ala nord, la
que està adossada a la nau de l’església.
Un altre espai del monestir que ha arribat fins a l’època actual amb un bon estat de
conservació és el seu pati, conegut com el “Pati de l’Abadia”, el qual és un bell exemple de
pati medieval.
El campanar restaurat l’any 1951, té forma quadrada i 32 m d’altura. En ell hi tenen cabuda 5
pisos, el primer amb una única finestra llarga i estreta en tres de les seves quatre cares, i els
quatre superiors amb dues finestres a cada cara. Per l’exterior dels campanar es poden veure
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les típiques línies d’arcuacions llombardes i els frisos amb dents de serra. El campanar acaba
coronat per una línia de merlets.

Segles XII a XVII
L’expansió.
De les antigues edificacions romàniques, només es conserva el campanar i l’absis de
l’església primitiva. L’església actual, d’una única nau, és d’època gòtica, i la seva
construcció es va allargar uns dos-cents anys (d’inicis del segle XIV fins a principis del segle
XVI), essent la part més vella la corresponent a la zona del presbiteri, i la més nova la de la
façana. Les mides de la nau (33 m de llarg per 12’5 d’ample), més l’imponent campanar,
han fet que aquesta església sigui coneguda con la “Catedral de la Selva”.
En la zona del presbiteri de l’església hi trobem un absis amb cinc capelles, cada una d’elles
amb un finestral. Abans d’arribar al presbiteri, a la banda esquerra, hi ha la Capella del Sant
Crist i la porta d’entrada al campanar, i a la banda dreta, la sagristia, on actualment s’hi ha
situat un petit museu parroquial. Al costat de la sagristia s’hi troba l’anomenada capella del
Santíssim, a través de la qual, en temps de vida monacal, es podia accedir al claustre i a
una escala que menava al lloc on hi havia l’orgue del monestir (aquest va ser desfet en
temps de la Guerra del Francès (1808-1814).
Claustres.
Actualment només resta en el seu lloc un costat dels quatre que conformaven el claustre del
monestir de Sant Salvador: es tracta de l’ala nord, la que està adossada a la nau de
l’església.
Es considera la seva construcció de finals del segle XIII o principis del segle XIV. Aquesta part
del claustre té set arcs de mig punt recolzats cada un d’ells en dues columnes. Els capitells de
totes les columnes són iguals: quatre grans fulles de lliri agrupades en cimerol. L’estat de
deteriorament a què va arribar aquest sector del claustre fou molt acusat: de cada parell de
columnes que aguantaven cada arc se’n va treure una, i el mateix es va fer amb el
corresponent capitell, així com amb el tros de mur sobre el qual descansaven les columnes.
Ermita de Santa Anna.
Dins del terme de Breda hi ha l’ermita de Santa Anna. La primera referència clara de la qual
se’n té notícia és del 7 d’octubre de 1624. L’ermita està situada dalt d’ un turó, que durant el
segle XIII s’anomenava “Puig de Llagostera”, topònim que es creu derivat del mas Llagostera.
Aquest mas se’l situava al peu del turó, però avui dia no se’n té coneixement exacte d’on es
trobava. L’actual edifici religiós, amb lleus modificacions, data del 1789, mentre que la

12

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

sagristia podria ser de construcció més recent (on damunt la finestra orientada a ponent hi ha
la data 1862).
Esdeveniments històrics.
El 20 de maig de 1640, als inicis de la que seria coneguda com la “Guerra dels Segadors”,
gent de Breda i Sant Celoni varen atacar una tropa d’uns 800 soldats del Terci de Lleonard
Moles, tropes del comte-duc d’Olivares i del rei castellà Felip IV, que anaven en retirada
després d’haver estat derrotades pels volts de Riudarenes i d’haver incendiat l’església
d’aquesta població selvatana. En aquest enfrontament per la rodalia de Breda, aquest terci
va perdre molts soldats, marxant ràpidament cap a Barcelona.
A la fi d’aquesta guerra, Breda va tornar a ser escenari d’un enfrontament entre catalans i
francesos, d’una banda, i les tropes castellanes de Felip IV. Aquest enfrontament va tenir lloc
el 28 d’agost de 1653, pels volts del turó de Santa Anna. En aquest cas, la lluita va tenir un
resultat desfavorable pels primers.

Segles XVIII a XX
La Guerra de Successió.
Durant la Guerra de Successió (1705-1714) que va tenir lloc per veure qui obtindria la
Corona espanyola després de la mort sense descendència del rei Carles II, Breda va ser
clarament partidària de l’Arxiduc Carles d’Àustria, d’igual manera com ho varen ser la
immensa majoria de poblacions catalanes. La població va col·laborar diverses vegades
donant diners a la causa, enfrontada a la que acabaria guanyant la guerra i que
defensava el que seria el futur rei Felip V, de la casa dels Borbons.
La Guerra del Francès.
Amb motiu de la Guerra del Francès (1808-1814), gent de Breda va col•laborar en la lluita
contra les tropes franceses integrant-se en una companyia de soldats el 1809. Durant el
curs de la guerra, la població va ser abandonada pels seus habitants per por a l’acció de
les tropes franceses, les que van arribar a finals del 1809.
Guerres Carlines.
Durant la Primera Guerra Carlina (1833-1839) les tropes partidàries de l’Infant Carles
entraren a la vila, però sembla que no hi va haver cap complicació. No va ser així durant
la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), on tropes liberals i carlines s’enfrontaren dins del
nucli de la població (14 de juny de 1872) i a la zona del Repiaix (23 d’abril i 1 d’agost de
1875): en tots tres enfrontaments, els carlins en sortiren perdedors.
La Guerra Civil.
L’última de les guerres que ha hagut de patir Breda, així com la resta de l’Estat, ha estat la
Guerra Civil (1936-1939). En aquesta moriren molts bredencs, sobretot partidaris de la
República, a conseqüència de diferents enfrontaments armats.
L’1 de febrer de 1939 Breda va ser ocupada sense resistència per les tropes franquistes. La
fi de la guerra va suposar la fi d’un règim de govern elegit democràticament i la
instauració d’una dictadura que duraria 36 anys.

D’aquí a l’actualitat a través de l’urbanisme.
Evolució del creixement del nucli urbà
A principis del s. XX, el municipi de Breda constava d’un petit nucli urbà encaixat a oest per la
carretera de Sant Hilari a Hostalric, a est pel camí de Riells i a nord pel camí del cementiri. A
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sud, el nucli quedava delimitat per l’encreuament del camí de Riells i la carretera amb forma
de i grega, al peu del Turó de Santa Anna.
Per fora del nucli es pot veure diversos creixements: a oest, creixement suburbà seguint el
camí de Riells i a est, a l’altre costat de la carretera (actual carrer de Còdols i carrer de Sant
Pere).
Fora del nucli hi havia diversos masos disposats linealment resseguint els recs i cursos d’aigua.
A principi de segle hi havia dues infraestructures de serveis que vorejaven la part oest del
municipi que eren la línia telefònica i la canalització elèctrica.

Imatge parcial del Plànol toponímic i topogràfic realitzats pel topògraf Juan Llull el 1924 . Font ICC

Als gràfics següents es representa el creixement de Breda de l’últim segle a partir de les
ortofotomapes del ICC en períodes de 40 anys

Any 1946

Any 1986

Any 2018

A partir del recull de fotografies realitzat per la revista l’Abast: “Breda. Recull Gràfic 18701979”. Editorial Efadós, és un important testimoni gràfic de la vida al municipi i ha estat d’ajut
per poder relacionar els fets de la vila amb el seu creixement urbanístic de l’últim segle.
Si bé, entre 1930 i 1940 l’economia de Breda va tenir una pujança de l’economia de la
terrissa. Era un sistema productiu autosuficient (fusta per als forns, fang per la terrissa i
artesans). Breda tenia diversos tallers. A la dècada dels 50 aquest ram va tenir una forta
davallada a causa de nous tipus d’envasos i estris en el sector alimentari (vidre i porcellana).
Als anys setanta es torna a revifar tímidament amb la implantació de comerços dins la vila.
A l’època dels anys 40-50, el creixement de Breda es va realitzar en un eix direcció est-oest:
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- a oest, seguint el camí del cementiri (avui Carrer de sant Sebastià) ocupant la plana
situada entre el camí de Còdols i la Riera de Repiaix, es va construir el Barri de la
Cooperativa i un camp de futbol.
- a la part est, es va planificar la construcció del nou edifici escolar el 1958.
Puntualment a nord del municipi van aparèixer petits nuclis d’habitatges seguint el Carrer Joan
XXIII i el carrer de la Selva.

Plànol de la Vila realitzat per Josep M. Puchades 1971. Ed. Montblanc
La pujança de l’economia porta a la urbanització de carrers del centre del poble. Tenim dues
imatges del Carrer Salvador i Sant Victòria durant les obre d’urbanització i la construcció de les
canonades de sanejament.

Font: “Breda. Recull Gràfic 1870-1979”. Editorial Efadós . Vista Carrer Sant Salvador
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Entre el 1960 i 1966 es va realitzar les obres del pas de la conducció de les aigües del
Pasteral a Barcelona. Aquestes obres van fer que molts treballadors vinguessin a viure a Breda
amb un augment del 60 % de la població passant de 1600 a 2600 habitants.
Cap els anys 70, la implantació d’activitat econòmica pel creixement amb forma de ciutat
jardí. La reconversió de tallers en indústries fa que es traslladin a les afores del poble.
És el cas de la Indústria Buch que va passar de fabricar raids i accessoris per a bicicletes a
produir maquinària de manipulació de filferros, que a va traslladar al nord del municipi vora la
riera del Repiaix . També es va produir un procés evolutiu passant de l’artesania de la torneria
de la fusta a la implantació de la indústria del moble, com és el cas de Can Guilleumas i
posteriorment la Hispano Sud Americana. Un altre cas és l’evolució de l’elaboració de
formatges fins esdevenir una planta embotelladora i distribuïdora de llet que recollida de les
masies del Montseny.

2.1.3. Marc físic del terme municipal.
El municipi de Breda es situa al sud-oest de la comarca de la Selva, i dins la província de
Girona. Els llindars del terme municipal són els següents:
•
•

a nord-est, est i sud-est amb Sant Feliu de Buixalleu
al nord-oest, oest i sud-oest amb Arbúcies .

A nivell geogràfic, Breda es situa en l'anomenada Plana de Breda, encaixada entre Montsoriu
al nord, la serra de Can Pelló i la serra del Llamp a l'oest i el Repiaix i els Terressos i les
Brugueres a l'est, totes elles part de les vessants orientals del Massís del Montseny. Al sud del
municipi s'inicia el massís del Montnegre. La riera de Breda limita el municipi a l'oest i la riera
de Repiaix a l'est.

Plànol de situació del TM de Breda
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Climatologia.
El municipi de Breda es situa en una zona de clima mediterrani prelitoral septentrional, un
subclima del clima mediterrani prelitoral. És el més plujós i tot ell correspon a la Catalunya
humida, escampant-se pel Gironès, la Selva i el Montseny, massís que recull uns 1.000 mm
anuals, i on fins i tot les àrees planes, com ara Breda, les precipitacions són abundants,
oscil·lant entre els 750 i els 850 mm anuals. La temperatura mitjana anual al municipi és de
14-15ºC, amb una amplitud tèrmica mitjana anual de 16-17ºC i un règim pluviomètric
estacional TPHE.
Relleu i geomorfologia.
Breda pertany a l'anomenat Sistema Mediterrani. Es situa a la depressió del Vallès Oriental,
entre les serralades Prelitoral i Litoral, al peu dels vessants orientals del massís del Montseny. És
una depressió formada per dipòsits sorrencs i conglomeràtics grollers, producte de les
aportacions fluvials. Es troba separada de la Depressió de la Selva per la Serra de Clarà o
Llindar de Maçanet, un bloc lleugerament elevat per les fractures de les rieres d’Arbúcies i de
Santa Coloma i constituït per materials granitoides i materials volcànics.
La morfologia del municipi ve donada, d’una banda, per les grans línies de falles presents
que han compartimentat el territori en grans blocs desnivellats, i per una altra, per l’erosió que
ha afectat de manera diferencial aquests blocs. La zona de Breda s’inclou a cavall entre el
bloc del Montseny, que presenta en aquesta zona una morfologia àmpliament abombada, i
la depressió del Vallès Oriental, reomplerta de dipòsits de ventall al·luvial. Així, la tipologia del
terreny es caracteritza per ser una plana lleugerament elevada, delimitada per les rieres de
Breda i de Repiaix, en una conca hidrogràfica d'elevat caràcter torrencial.
A l’extrem nord del terme municipal destaca una zona de fracturació intensa que va afavorir
la formació de la fosa tectònica del Vallès Oriental com a conseqüència de l’enfonsament
del blocs, i el posterior reompliment de la depressió amb els materials procedents del
desmantellament dels relleus veïns.
El gradient altitudinal oscil·la entre els 326 msnm dels turons del Repiaix i els Terressos al nordest del terme municipal i els 86 msnm de la confluència de la riera de Repiaix amb la riera de
Breda al sud del terme. El municipi és eminentment planer amb una caiguda altitudinal de
nord-oest a sud-est, i amb elevacions suaus de relleu al nord i nord-est, amb els punts més
elevats al camí ral de Gaserans al Castell de Montsoriu, i el turó de Santa Anna, que s'aixeca
isolat a la plana agrícola al sud del nucli urbà.
La plana al·luvial de Breda està franquejada per la riera de Breda i la riera de Repiaix, la
segona de les quals aboca les aigües a la primera a la zona de Cal Rei, marcant el sud del
terme municipal.
El relleu de Breda es caracteritza pels pendents suaus, amb un 66% del sòl amb pendents
inferiors al 10%, i un 16% amb pendents entre el 10 i el 20%. Els pendents més importants, de
fins a un 30% es troben als marges de les rieres del municipi, al turó de Santa Anna i al Repiaix
i els Terressos.
Geologia.
Les unitats de relleu que envolten la vall de Breda van ser originades, en gran part, durant els
episodis distensius de l’orgènia alpina on alguns dels blocs paleozoics van patir moviments
tectònics ascendents i d’altres descendents. Aquesta tectònica va afectar la Mediterrània
occidental des del Neògen i es van aixecar els blocs que van formar les Serralades Prelitoral i
Litoral, mentre que els enfonsats van donar lloc a la Depressió de la Selva i del Vallès Oriental,
que en temps posteriors va anar sent reomplerta pels materials neògens aportats pels rius.
Litologia: la presència de materials miocènic i plioquaternaris, i els materials quaternaris
al·luvials de les principals rieres afavoreixen principalment la incisió dels principals cursos
fluvials i per tant, els processos geomorfològica que s'hi donen es troben relacionats amb
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aquesta dinàmica fluvial, en una conca amb caràcter torrencial que pot haver experimentat
períodes d'increment i/o disminució (sobretot durant l'Holocè) durant el quaternari. Així, la
plana està formada per dipòsits sorrencs i conglomeràtics grollers.
Tipologia de sòls: sòls desenvolupats sobre roques silícies àcides, i sòls desenvolupats sobre
roques no consolidades.
Les formacions geològiques superficials estan dominades per una base de Qv2 Blocs, graves,
sorres i argiles, ventalls al·luvial correlacionables amb les terrasses fluvials Qt2, del Plistocè fruit
dels dipòsits fluvials. D’entre aquesta formació sorgeix el Turó de Santa Anna, formada per
conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles vermelles del Vallesià i Turolià
(Miocè superior). Al nord-est del municipi, en la zona dels Terressos es troba una base de
granodiorites i granits alcalins del Carbonífer-Permià (Ggd), amb àrees d’esquists, gneis i
marbres afectats per metamorfisme regional i de contacte del Carbonífer-Permià (mm_ÇOrp)
i un aflorament d’ortogneis cambrians del Cambroordovicià (Gng) al Coll de n'Orri. Els llits
actuals i planes d'inundació ordinària i la terrassa més baixa (0-2m) de l'Holocè recent
marquen el recorregut de les rieres de Breda i del Repiaix que emmarquen en municipi.
No hi ha cap espai inclòs a l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya.
Hidrologia.
La xarxa hidrogràfica és l'element clau vertebrador de la dinàmica del territori a la plana de
Breda.
El municipi i la seva xarxa hidrogràfica pertanyen íntegrament a la conca de la Tordera, una
conca amb caràcter torrencial. La torrencialitat d'una conca depèn de la seva morfologia.
Les conques allargades, amb poca densitat de drenatge i amb una elevada pendent seran
les que experimentaran un major grau de torrencialitat i per tan seran capaces d'un transport
ràpid de materials de gran tamany de gra tal i com s'observa a la conca de Breda.
La conca de la riera de Breda té una superfície de 31,4 km2, una longitud de 12,17 km i un
desnivell de 1.050 m.
La riera de Breda neix als vessants orientals del Turó de Morou i rep les aigües de la riera de
Riells abans d'entrar al terme municipal, i dels nombrosos torrents que aporten l'escorrentiu
dels petits serrats de l'oest del municipi (Boscos del Molí, Serra Curta i el Bosc de Can Masó).
Dins el terme municipal, la riera de Breda presenta una vegetació associada rica vinculada
als hàbitats riparis, caracteritzada per vernedes i salzedes. En arribar al Pagès de Baix les
comunitats naturals es veuen substituïdes per plantacions de pollancres i plàtans.
Segons l’informe de l’ACA de l’Estat de les masses d’aigua a Catalunya de 2015, la riera de
Breda presenta un estat general “Bo”, amb un estat químic “Bo”, i un estat ecològic “Bo”. Dins
d’aquest estat ecològic s’avaluen els paràmetres de Qualitat biològica “Bona”, Qualitat
fisicoquímica “Molt bona” i Qualitat hidromorfològica sense avaluar per “dades parcials”.
La riera de Breda presenta dues zones d’endegament per usos urbans. Una es situa al tram
mig i l’altra a l’aiguabarreig amb la Tordera, fora del terme municipal. La riera de Breda
abasteix d’aigua el terme municipal.
La riera de Repiaix neix a l'oest del Turó de Montsoriu, és tributària de la riera de Breda, i hi
aboca les seves aigües al límit sud del terme municipal. La conca de la riera de Repiaix recull
les aigües del nord i est del municipi, des del Coll de Castellar als escorrentius del Repiaix i els
Terressos. El principal tributari de la riera és el torrent de Vila-seca, que creua la plana agrícola
del Pagès de Dalt després de recollir les aigües del sud-est del Turó de Palomeres, i que
presenta un elevat grau de naturalitat amb una vegetació associada rica pròpia de torrents
mediterranis amb una elevada estacionalitat, dominada per l’alzinar.
La riera de Repiaix rep les aigües de l’EDAR de Breda, que n’augmenta el cabal poc abans
de la seva confluència amb la riera de Breda.
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Xarxa hidrogràfica de Breda
Segons la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) el municipi de Breda es localitza íntegrament sobre
la massa d'aigua de Montseny-Guilleries (codi 13, codi DDHH 101000013). Es tracta d'una
massa d'aigua subterrània de nivell mig amb una àrea total de 563,21 km2 que afecta tot el
municipi de Breda. Segons l'informe de l'ACA de 2015 l'estat general de la massa és "bo",
amb un estat químic "bo" i un estat quantitatiu "bo". Es troben dos aqüífers relacionats amb
aquesta massa d'aigua al municipi de Breda: l'aqüífer 301H01: aqüífer local en medi de
baixa permeabilitat als granits del Montseny-Guilleries. I l'aqüífer 301A12: al·luvial de la riera de
Breda, aqüífer lliure en formacions de graves, sorres i argiles en dipòsits quaternaris recents
(Holocè) al·luvials.
Tots dos aqüífers estan inclosos parcialment en el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual
s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb
diversos aqüífers de Catalunya, però el terme municipal de Breda no hi està inclòs.
L’àmbit tampoc es troba dins cap zona declarada vulnerable a la contaminació per nitrats
d’origen agrari, segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, ni pel
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
La geologia de la plana de Breda facilita una important escorrentia que aflora fàcilment als
talussos de les rieres i torrents i dóna lloc a l'aparició de fonts, algunes de les quals són
intermitents en funció de la pluviometria.
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2.1.4. Sistemes naturals.
Aquest apartat pretén analitzar de manera breu els sistemes naturals i el paisatge del
municipi, essent responsabilitat de la documentació ambiental del Pla (Document Inicial
Estratègic en aquesta fase) de fer-ne un anàlisi i avaluació més acurats.
En tot cas, es realitza una caracterització del paisatge, es descriuen els espais naturals, els
elements de flora i fauna d’interès, les figures de protecció del patrimoni natural i s’analitza la
connectivitat ecològica del territori.
Hàbitats i comunitats vegetals.
Els hàbitats i comunitats vegetals presents al municipi de Breda responen a formacions
hereves d'una llarga història de gestió del territori. Des dels conreus de secà fins a les
plantacions de plàtans i pollancres, trobem comunitats que han substituït els hàbitats originals
del territori, teòricament composats per sureda a bona part de la superfície municipal,
roureda a l’extrem sud del terme i verneda a les riberes de la riera de Breda (mapa de la
vegetació potencial de Catalunya, Universitat de Barcelona).
Aquesta vegetació potencial la trobem encara present a les vernedes i boscos de ribera de
ribes de la riera de Breda des del nord del municipi fins aproximadament el creuament de la
carretera GI-552, les suredes de les zones de Can Bosc. La sureda la trobem a la zona de
Can Pau Curt i Can Patraca al nord del municipi, al voltant de Can Pellofa i el Ranxo al nordest i al sud del Turó de Santa Anna. La roureda es conserva al sud-est al voltant de la riera del
Reipiaix, des de Can Merla fina al sud de la depuradora.

8. Sureda (Viburno- Quercetum ilicis
subass. Quercetosum suberis)
18. Roureda de roure africà o,
eventualment, de roure martinec (Carici
depressae-Quercetum canariensis)
49. Verneda amb ortiga borda, del
territori catalanídic (Lamio flecuosi-Alnetum)

Hàbitats potencials del territori
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Actualment el sòl del municipi de Breda, fora de l’àmbit urbanitzat, està format per un mosaic
agroforestal amb conreus de secà amb franges d’alzinar amb roures. Aquesta vegetació
forestal s’ha conservat més al Pagès de Dalt, mentre al Pagès de Baix les franges de
vegetació autòctona s’han vist substituïdes per plantacions d’espècies arbòries de creixement
ràpid (plàtans i pollancres).
Les zones forestals del nord-est del municipi, als Terressos i al sud del turó de Santa Anna, al
nord del municipi a la zona de a l’oest de la riera de Repiaix a l’entorn de Can Pellofa, al nord
del municipi a la zona de Can Patraca i Can Pau Curt, es troben suredes amb sotabosc de
brolla acidòfila (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). Es situa sobre sòls baixos en
nutrients i un mica àcids. Són boscos menys densos que l’alzinar i les plantes acompanyants
són amants de la llum i estan adaptades a sòls oligotròfics. Hi trobem el suro (Quercus suber)
acompanyat d’arboç (Arbutus unedo), bruc boal (Erica arborea), roja (Rubia peregrina),
galzeran (Ruscus aculeatus) i heura (Hedera helix), entre d’altres.
Alzina
L’alzinar el trobem en zones amb sòls una mica més profunds, en taques escampades pel
municipi: al coll de n’Orri, entre el torrent de Vila-seca i la riera de Repiaix, al nord-oest del
nucli urbà entre aquest i la riera de Breda, i a l’est i l’oest del turó de Santa Anna. Són
formacions forestals denses i ombrívoles, amb l’alzina (Quercus ilex) com a arbre dominant
i amb un sotabosc divers i dens, on predominen el marfull (Viburnum tinus), l’arboç (Arbutus
unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i el fals aladern
(Phillyrea latifolia), sovint amb un estrat herbaci ric en roja (Rubia peregrina), lligabosc
(Lonicera implexa), arítjol (Smilax aspera) i galzeran (Ruscus aculeatus) entre d’altres.
Vegetació de Ribera
La riera de Breda presenta una vegetació de ribera en bon estat de conservació fins
arribar al Pagès de Baix. La comunitat dominant és la verneda, formant boscos en galeria
amb vern (Alnus glutinosa) i avellaners (Corylus avellana), i amb zones de salzeda amb
saulic (Salix purpurea), gatell (Salix atrocinerea) i salze blanc (Salix alba), amb la presència
de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia). Al tram baix de la riera de Breda i de la riera
del Repiaix, les comunitats de ribera s’han substituït per plantacions de pollancres (Populus
nigra) i plàtans (Platanus x hybrida), amb presència de zones degradades amb canyar i
vegetació ruderal.
Conreus
A la plana agrícola de Breda es conreen principalment cereals: blat tou, ordi i civada, i es
troben camps en guaret i cultius fixadors de nitrogen, considerats Superfícies d’interès
ecològic (SIE).
A grans trets, el 41% de la superfície de Breda està ocupada per conreus, majoritàriament
conreus extensius de secà; aproximadament el 36% són zones forestals, dominades per les
suredes, alzinars i plantacions d’espècies arbòries; un 20% de la superfície municipal està
ocupada per superfície urbana; i menys del 2% per altres usos (carreteres, abocadors, i zones
extractives).
Fauna.
La varietat d'ecotons al municipi de Breda afavoreix la presència de nombroses espècies. Les
dades han sigut obtingudes a partir del portal Ornitho.cat, filtrant per les quadrícules
corresponents a l’àrea d’estudi i escollint les més representatives de cada grup, d’acord amb
el número de citacions, i amb dades procedents de l’Agenda 21 de Breda.
Herpetofauna
Pel que fa als rèptils al municipi de Breda es poden trobar la sargantana ibèrica (Podarcis
liolepis), el llargandaix ocel·lat (Timon lepidus), el dragó comú (Tarentola mauritanica), la
sargantana roquera (Podarcis muralis), sargantaner gros (Psammodromus algirus),
sargantaner petit (Psommodromus hispanicus), la serp llisa meridional (Coronella
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girondica), la serp d’esculapi (Zamenis longissimus), la serp blanca (Rhinechis scalaris), la
ser la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp de collaret mediterrània (Natrix
astreptophora). També es troba tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta), una
espècie al·lòctona invasora que presenta perill de desplaçament de les espècies
autòctones.
D'entre les espècies de rèptils presents al municipi destaca la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) qualificada com a espècie d'interès comunitari que requereix una protecció
estricta (inclosa a l'Annex II i a l'Annex V de la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la
biodiversitat).
Pel que fa a amfibis, a Breda trobem el tòtil comú (Alytes obstetricans), el gripau comú
(Bufo spinosus), la granota verda (Pelophylax perezi), el gripau d’esperons (Pelobates
cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor (Epidalea calamita) i la
salamandra (Salamandra salamandra).
Mamífers
Els mamífers que podem trobar en l'àmbit d'estudi són el conill (Oryctolagus cuniculus),
l'eriçó comú (Erinaceus europaeus), la musaranya mediterrània d’aigua (Neomys
anomalus), la musaranya comú (Crocidura russula), la musaranya nana (Sorex minutus),
l’esquirol comú (Sciurus vulgaris), la rata cellarda (Elyomis quercinus), el talpó roig (Myodes
glareolus), talpó comú (Microtus duodecimcostatus), la guilla (Vulpes vulpes), la mostela
(Mustela nivalis), la geneta comuna (Genetta geneta), el senglar (Sus scrofa) i el cabirol
(Caprolus capreolus), aquest últim procedent de les reintroduccions fetes a MontnegreCorredor i al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En la quadrícula de la base
de dades del banc de biodiversitat també es localitza el visó americà (Neovison vison),
espècie al·lòctona invasora.
Ocells
A Breda s’han citat més de dues-centes espècies d’ocells, gràcies a la varietat d’hàbitats i
ecotons presents al municipi. Les espècies d'aus més representatives a l'àmbit d'estudi són
el bernat pescaire (Ardea cinerea), l’esparver vulgar (Accipiter nisus), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus), el colom roquer (Columba livia), el tudó (Columba palumbus), la
tórtora turca (Streptopelia decaocto), la tórtora (Streptopelia turtur), el picot verd (Picus
viridis), el picot garser gros (Dendrocopos major), el picot garser petit (Dedrocopos minor),
l’oreneta vulgar (Hirundo rústica), la titella (Anthus pratensis), la cuereta blanca vulgar
(Motacilla alba), el pit-roig (Erithacus rubecula), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el
bitxac comú (Saxicola rubicola), la merla (Turdus merula), el tord comú (Turdus philomelos),
la griva (Turdus viscivorus), el trist (Cisticola juncidis), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla),
el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el
bruel (Regulus ignicapilla), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), la mallerenga
emplomallada (Lophophanes cristatus), la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), la
mallerenga carbonera (Parus major), el pica-soques blau (Sitta europaea), el raspinell
comú (Certhia brachydactyla), el gaig (Garrulus glandarius) la garsa (Pica pica), la cornella
negra (Corvus corone), l'estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el pardal comú (Passer
domesticus), el pardal xarrec (Passer montanus), el pinsà comú (Fringilla coelebs), el
gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el
durbec (Coccothraustes coccothraustes) i el gratapalles (Emberiza cirlus).
Peixos
A la riera de Breda encara s'hi troben espècies autòctones: el barb de muntanya (Barbus
meridionalis) inclòs en la Directiva Hàbitats i al Conveni de Berna i com a espècie d'interès
comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones de conservació
especial - l'Annex II de la Llei 42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat) i la bagra
(Squalius cephalus). La resta de les espècies són traslocades (canviats de conca) com el
barb roig (Phoxinus phoxinus) i la truita (Salmo trutta), i al·lòctones com la carpa (Cyprinus
carpio).
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Connectivitat ecològica.
Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones
preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la
recolonització de noves àrees perifèriques (efecte reserva), els moviments periòdics o
estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del
territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del paisatge.
En termes generals, hi ha dos tipus principals de connectors: els lineals, que es corresponen
amb les estructures considerades connectors per excel·lència, els cursos d’aigua ja siguin
permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que corresponen a àrees més o
menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o més per
juxtaposició. En el municipi de Breda es localitzen tots dos tipus de connectors.
Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les Comarques Gironines (2009) qualifica
dos espais que afecten el municipi de Breda:
• CEINP 136 – Boscos de Domènec i Pla de Gaserans. Ubicat en els municipis de Sant
Feliu de Buixalleu, Hostalric i Breda. Tipus d’espai: Espai d’interès natural.
• CEINP 137 – Riera de Breda. Abasta la riera de Breda i la seva zona d’influència en el
seu pas pels municipis de Breda i Riells i Viabrea. Tipus d’espai: Espai connector.
El Catàleg determina la funció prioritària de la riera de Breda (CEINP 137) pel que fa al pas de
determinades espècies faunístiques per a la connexió entre els espais del PEIN i la Xarxa
Natura 2000 del Massís del Montseny i les Serralades de Montnegre-Corredor.
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Per una altra banda el Pla territorial parcial de les comarques gironines té com a un dels seus
objectius “Delimitar i assegurar la xarxa de connectors ecològics i territorials bàsica”. Així, en el
seu Informe de sostenibilitat ambiental determina els espais d’interès connector. L’espai SV07,
connector entre la Serra de Montnegre-Corredor i el Massís del Montseny integra tota la zona
de Repiaix i els Terressos, a l’est de la riera de Repiaix al nord-est del municipi.
Espais naturals protegits.
El Montseny va ser declarat inicialment Reserva de la Biosfera l’any 1978, dins el programa
Home i Biosfera de la UNESCO, i es va ampliar el juny de 2014. Dins la Reserva de la Biosfera
es distingeixen tres zones: la zona nucli, la zona tampó i la zona de transició. El municipi de
Breda forma part íntegrament de la Reserva de la Biosfera, amb superfície dins la zona tampó
i la zona de transició.
Parc Natural del Massís del Montseny.
A principis del 2017 el Tribunal Suprem va anul·lar el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc natural del Montseny aprovat l’11 de desembre de 2008 pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Així, mentre no s’aprovi un nou
document, recobra vigència l’anterior Pla especial del Parc natural del Montseny de 1977 i
1978.
Segons els límits vigents, el Pla especial del Parc Natural del Montseny afecta una petita
superfície del nord del municipi. El pla especial determina el règim de protecció i gestió
actuals. D’acord amb la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós de 9 d’abril
de 1976, el Pla especial d’ordenació va ser promogut per la Diputació de Barcelona i
aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (BOP
222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per
l’Ordre del Ministeri d’Obres públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (BOP 62 de 16
d’abril de 1978).
Un dels objectius específics de Pla, que ara es tramita en fase d’avanç, és
“Reconeixement i protecció del Parc Natural del Montseny. En aquest sentit, el POUM recull
la delimitació provisional del Parc Natural del Montseny prevista en el Pla Especial del Parc
Natural del Montseny actualment en tràmit d’aprovació”.
Els límits vigents del Parc (segons Pla especial de 1977/78) inclou 7,67 ha del municipi de
Breda. El Pla especial del 2008, vigent fins el 2015, incloïa 102,48 ha del terme municipal.
PEIN i Xarxa Natura 2000.
El terme municipal de Breda es situa entre els espais del PEIN (Decret 328/1992, de 14 de
desembre) del Massís del Montseny i les Serres de Montnegre-Corredor; i entre els espais
de la Xarxa Natura 2000 (Directiva Hàbitats 92/43/CEE) del Massís del Montseny i les Serres
del litoral septentrional.
L’EIN i Xarxa Natural 2000 del Massís del Montseny (ES5110001), amb el mateix límit
geogràfic, inclouen una àrea de 7,67 ha del nord del municipi de Breda.
Espècies de flora i/o fauna protegides.
L'àmbit de la modificació es troba afectat per l’àrea d'interès faunístic i florístic núm. 534.
Aquestes àrees recullen les zones més crítiques de totes les espècies de fauna i flora
amenaçades i protegides. L’àrea núm. 534 afecta tot el curs de la riera de Breda al seu pas
pel terme municipal, i abasta tota la conca de la Tordera. Aquesta àrea d’interès faunístic i
florístic està declarada per la presència de llúdriga (Lutra lutra) i de la planta Galium
scabrum.
La llúdriga està protegida per la Directiva 92/43/CEE del Consell, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, inclou la llúdriga com una espècies per a la qual
cal adoptar mesures de protecció. La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals,
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cataloga la llúdriga com a espècie protegida de categoria A de fauna salvatge autòctona,
mentre que el Reia decret 439/1990, de 30 de març, que regula el Catàleg nacional
d’espècies amenaçades, inclou la llúdria en la categoria d’interès especial. El 2002 es va
aprovar el Pla de conservació de la llúdriga amb l’Ordre MAB/138/2002, de 22 de març.
El Galium scabrum està protegit pel Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg
de flora amenaçada de Catalunya, dins l’Annex 2 d’espècies catalogades com a
“vulnerables“.
El municipi no es troba afectat per cap zona de protecció de l'avifauna per riscos
d'electrocució segons el Reial Decret 1432/2008 pel qual s'estableixen mesures per a la
protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.
Hàbitats interès comunitari.
Al municipi de Breda s'hi localitzen comunitats i entorns naturals considerats com hàbitats
d'interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març
de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres,
modificada per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al
progrés científic i tècnic la directiva 92/43/CEE).
Segons la cartografia d'Hàbitats d'Interès Comunitari del Departament de Territori i Sostenibilitat
es localitzen els següents HIC al terme municipal:
L’hàbitat d’interès comunitari majoritari al municipi és l’HIC 9330. Suredes, principalment
ubicades al nord del terme municipal. En el municipi, segons cartografia del Departament de
Territori i Sostenibilitat, tan sols hi és present un hàbitat d’interès comunitari prioritari (91E0.
Vernedes i altres boscos de ribera afins) resseguint la riera de Breda i la meitat més
septentrional de la riera de Repiaix.

2.1.5. Riscos ambientals i tecnològics.
En ciències ambientals es denomina risc ambiental a la possibilitat que es produeixi un dany
o catàstrofe en el medi ambient a causa d’un fenomen natural (risc natural) o a una acció
humana (risc antropogènic). S’utilitza el terme interferència per referir-se al solapament de les
activitats i presència humana amb els fenòmens naturals. L’activitat econòmica i la
residència de la població poden crear situacions de risc o sotmetre les poblacions a riscos
d’origen natural, en augmentar la seva exposició. El risc depèn de dos factors: la perillositat i
la vulnerabilitat, aquest darrer es refereix a la importància dels efectes esperats, que no
depèn únicament del fenomen, sinó de les mesures de prevenció i protecció.
L’apartat de riscos ambientals té la particularitat de tenir en compte el risc que afecta un
determinat vector o paràmetre ambiental i, alhora, la vulnerabilitat intrínseca del medi. Cal
distingir entre riscos ambientals d’origen natural (risc d’inundació, sísmic, geològic,...) i riscos
ambientals que tenen un focus o origen antròpic, tot i que sovint el seu efecte es troba
íntimament lligat amb la vulnerabilitat del medi
Risc d’inundabilitat.
La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista
merament hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva
conca i les transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé
directament al mar.
Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte per la
seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i per
negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol avinguda o
inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del fenomen

25

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

meteorològic i hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud
de la població afectada (vulnerabilitat).
D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis
hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la
planificació del territori i en el disseny i establiment de les mesures de protecció de les
persones i els seus béns. L’àmbit de modificació pertany a l’espai fluvial de la conca de la
Tordera (050), la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) del qual, finalitzada el 14 d’octubre de
2015, identifica les àrees amb risc potencial significatiu d’inundacions (ARPSI), tot grafiant les
zones inundables de períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys en els principals cursos fluvials
identificats. El municipi de Breda es situa íntegrament a la conca de la Tordera, subconca de
la Tordera (050).
Per la seva banda, l’Estudi hidrològic, hidràulic i d’inundabilitat per a la redacció del nou
POUM de Breda amb l’objectiu d’estudiar i analitzar la inundabilitat dels espais que,
previsiblement, el nou POUM de Breda classificarà com a sòls urbans o urbanitzables per
poder valorar la idoneïtat de la seva implantació d’acord amb el recollit al vigent Reglament
del Domini Públic Hidràulic.
El Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI), aprovats
per Acord GOV/118/2017, que disposa de mapes de perill i risc d’inundacions, té com
objectiu aconseguir que no s‘incrementi el risc d'inundació existent actualment i que es
redueixi aquest risc, tant com es pugui, en aquelles àrees amb risc potencial significatiu
d’inundacions. El PGRI també contempla objectius particulars per a cada ARPSI en funció de
les característiques i les problemàtiques concretes, els objectius particulars per ARPSI de la
conca de la Tordera són:
•

Disminuir els danys en nuclis urbans de les parts mitges i baixes de la conca, en zones
industrials de la Tordera mitja, càmpings del delta i compensar danys en zones
agrícoles de les planes.
o

Evitar noves urbanitzacions en zones inundables en nuclis de trams ARPSI i en
especial zona de Tordera i del delta.

o

Millorar la xarxa de control hidrològica i promoció dels SAPI.

o

Millorar la gestió del risc en zones industrials del tram mig.

o

Recuperar el comportament natural de zones inundables als trams mig (entre
Sant Celoni i Hostalric) i baix (entre Fogars de la Selva i Tordera).

o

Millorar la gestió del risc en càmpings del delta.

o

Incrementar les assegurances agràries.

Els aquests objectius particulars definits per la conca són d’aplicació al municipi de Breda. Els
rius i rieres al seu pas pel municipi no presenten cap tram ARPSI prioritzat.
Segons el Pla especial d'emergència per inundacions a Catalunya (INUNCAT – Revisió
aprovada per Acord GOV/14/2015 de 10 de febrer), i dades cartogràfiques disponibles per
Protecció Civil – Departament d’Interior, en l'àmbit de la modificació es localitzen diverses
zones potencialment inundables lligades als cursos d’aigua que creuen el municipi: riera de
Breda, riera de Repiaix, torrent de Vila-Seca.
L’Estudi d’inundabilitat del nou POUM de Breda (Desembre 2018) delimita les zones inundables
i la zona de flux preferent que afenten les zones urbanes del municipi. Com es pot veure en
els següents plànols, les superfícies inundables de la Riera de Breda afecten a diversos
polígons classificats actualment com a sòl urbanitzable. Segons aquests mateix estudi, els
sectors de sòl urbanitzable afectats per inundabilitat, en diferent grau i mesura, són:
•

PP1 Petrunas Guilleumes. Afectació moderada.

•

PP2 Can Ribas. Afectacions importants.
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•

PP3 Cal Ferreric. Afectacions presents de petita magnitud.

Pel que fa a les afectacions de la zona inundable de la riera de Repiaix, l’Estudi d’inundabilitat
conclou que són compatibles amb els sectors urbanitzables de l’est del nucli de Breda.
Cal tenir en compte que a totes les lleres naturals són d’aplicació les determinacions que
estableix el Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986 (RDPH) i
modificat pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, així com la Llei d’Aigües (Reial
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües.
Risc d’incendis forestals.
Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, el municipi de Breda està declarat d'alt risc d'incendi forestal. D’acord el
mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill alt i una vulnerabilitat
mitjana pel risc d’incendi forestal.
En el mapa de perill bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat,
s’indica que el municipi de Breda predomina un risc bàsic d’incendi forestal entre baix als
espais agrícoles i alt als espais forestals.

Mapa de perill bàsic d’incendi forestal
La continuïtat d’aquestes masses forestals fora del terme municipal cap al Massís del
Montseny determina la seva inclusió dins el Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) del
Montseny. Els PPP són àmbits territorials amb un gran perill d’incendi forestal i que, a causa de
la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis que es converteixin en un gran
incendi forestal (GIF), definit com un incendi de més de 500 ha. En els PPP es planifiques les
mesures necessàries en un àmbit que constitueix una unitat d’actuació suficientment àmplia
com per permetre una planificació amb visió integral. Aproximadament la meitat de la
superfície del municipi de Breda està inclosa en el PPP del Massís del Montseny.
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El municipi disposa del plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis en les
urbanitzacions i les edificacions aïllades, amb data de 2015.
Qualsevol actuació al medi haurà de donar compliment a la normativa vigent de prevenció i
seguretat d’incendis forestals, i caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi
forestal (DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals,
el Decret 123/2005, de 14 de juny i la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis).
Risc sísmic.
El Pla Especial d'emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) considera un risc d'intensitat
sísmica de VII-VIII en el municipi de Breda i es preveu la possibilitat de superació del llindar
d'intensitat. Aquest nivell de risc determina la obligatorietat de redacció del Pla d'Actuació
Municipal SISMICAT.
Qualsevol nova edificacions al municipi haurà de complir amb el que digui la normativa
referent a construccions sismoresistents en el Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per
la qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02).
Riscos geològics.
L'institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat el Geotreball VI com a instrument
per a la realització del Mapa per a la prevenció de riscos geològics 1:25.000. Aquests mapes
zonifiquen el terreny d'acord amb la identificació de la perillositat geològics, i s'identifiquen les
zones recomanades per a la realització d'estudis de detall. Aquests plànols actualment estan
en procés d'elaboració i per aquest motiu no es disposa de la cartografia de tot Catalunya. El
plànol corresponent al municipi de Breda no està elaborat.
No es disposa tampoc dels mapes de risc geològic gravitatori potencial ni de risc
d’erosionabilitat potencial, que és aquell que determina zones propenses a la formació de
petites esllavissades o ensulsiades.
Breda no disposa d’estudi de riscos geològics del municipi.
Riscos en el transport.
El Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril (TRANSCAT) no concreta el tipus de risc per transport viari de mercaderies
perilloses al municipi, i determina un risc Alt per transport ferroviari. Cap de les carreteres del
municipi presenta risc per al risc de transport de mercaderies perilloses. Per aquests motius es
recomana la redacció del pla d’actuació municipal TRANSCAT. El municipi de Breda té el
PAM TRANSCAT homologat amb data 14/09/2016.
Riscos tecnològics.
El municipi de Breda té l’obligació de redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) del Pla
d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). El municipi de Breda es
situa en zona d’alerta per la presència als municipi de Sant Celoni de diversos establiments
industrial de nivell superior.
Els Plans especials de protecció civil pertinents determinen que no hi ha risc radiològic per
instal·lacions radioactives ni instal·lacions de vigilància radiològics, tampoc riscos químics en
conductes de matèries perilloses i no hi ha risc nuclear.
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Contaminació acústica.
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica,
desenvolupada pel Decret 245/2005, de 8 de novembre, i modificat pel Decret 176/2009,
obliga a tos els municipis de Catalunya a elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica
(MCA) i fixa els criteris per a la seva elaboració. Aquest assigna els nivells d’immissió fixats com
a objectius de qualitat en un territori determinat, i estableix les zones de sensibilitat acústica,
que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes
temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl, graduant
nivells més restrictius o menys depenen de la tipologia d’us classificant el sòl en sensibilitat
acústica baixa, moderada o alta.
Segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Qualitat
Ambiental), el municipi de Breda té aprovat el mapa de capacitat acústica municipal segons
Decret 176/2009.
D'acord amb la normativa vigent, els instruments significatius per a la gestió ambiental del
soroll a Breda són, entre d'altres, el mapa de soroll, el mapa estratègic de soroll, el mapa de
capacitat acústica i les ordenances municipals.
L’Ajuntament de Breda disposa d'una Ordenança de soroll i vibracions, aprovada i publicada
definitivament el 13 de març de 2006. El mapa de capacitat acústica del municipi es va
aprovar el 30 de gener de 2012. Aquest mapa qualifica les zones industrials com a zones de
sensibilitat acústica baixa (C), el centre del nucli urbà com a zona de sensibilitat acústica
moderada (B), i la resta del nucli urbà com a zona de sensibilitat acústica alta (A). La resta del
municipi, incloent el sòl no urbanitzable, es classifica zona de sensibilitat acústica alta (A).

Mapa de capacitat acústica de Breda
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Contaminació lluminosa.
Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica el
territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica. La
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, té com
a finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit,
mantenir tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i
prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar
l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals.
La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 29
de juny de 2018 el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la
contaminació lluminosa a Catalunya. El mapa és l’instrument d’ordenació ambiental que
reflecteix les quatre zones en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del
medi nocturn a la contaminació lumínica.
Al municipi de Breda, les zones ubicades en sòl agrícola i forestal, es situen en una zona de
protecció alta (Zona E2), amb una franja de protecció màxima (E1) al nord del terme,
coincidint amb el límit del PEIN del Massís del Montseny. Les zones ubicades en sòl urbà i
urbanitzable es situen en una zona de protecció moderada (Zona E3).
Qualsevol instal·lació haurà de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001 i el Decret
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, les del Reial Decret 1890/2008, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Mapa de protecció de la contaminació lluminosa del municipi
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2.2. POBLACIÓ, SOCIETAT i ECONOMIA.

2.2.1. Demografia i població.
Aquest apartat pretén donar una perspectiva espacial i temporal de l’evolució de la població
i explicar les dependències demogràfiques internes i externes que han determinat la
configuració poblacional del municipi i l’establiment de les necessitats socials que se’n
deriven, també en relació a la resta de la comarca i/o en el conjunt del territori català.
A l’any 2018 el municipi té una població de 3.733 habitants segons les dades de l’IDESCAT, el
que suposa una densitat de població de 745,0 hab./km², el que situa el municipi amb una
densitat molt superior a la dels seus dos municipis limítrofs, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i
Viabrea. Si bé aquesta diferència és relativa ja que l’extensió en superfície del terme
municipal de Breda és molt inferior, tractant-se d’un dels més petits del territori.
Un fogatge del 1497, atribueix a Breda un total de 41 focs (llars), que es van reduir a 25 l’any
1515, fruit de males anyades, fams i pestes. Fins al segle XVIII no s’inicià un període de
recuperació demogràfica arreu del territori català; Breda, l’any 1717 comptava amb 340
habitants i abans d’acabar el segle, al 1787 la població va augmentar a 562 habitants.
Aquesta corba ascendent es va mantenir fins l’any 1887 arribant als 1555 habitants. Amb
l’entrada del segle XX es va produir una davallada de la població, que es va anar recuperant
lentament fins a la guerra civil, quan sofreix una altra pèrdua important. No va ser fins a la
dècada dels 60 que la població supera la barrera dels 1700 habitants i manté aquesta
tendència fins als nostres dies, assolint els 3740 habitants l’any 2017.

Taula 1. Evolució demogràfica i % de creixement de la població a Breda, la Selva i Catalunya. Anys
des de 1497 al 1970. (Base de dades de l'INE i del Centre d'Estudis Demogràfics)

1497
1515
1553
1717
1787
1857
1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

Breda
Selva
Catalunya
Població
% Població
% Població
%
41 fogatges
1512
52474
25 fogatges
1736
53300
38 fogatges
2002
59750
340
11952
402531
562
39,5%
25054 52,3% 829615 51,5%
1.542
63,6%
49517 49,4% 1652291 49,8%
1.578
2,3%
50817 2,6% 1673442 1,3%
1.469
-7,4%
47030 -8,1% 1752033 4,5%
1.555
5,5%
47641 1,3% 1843549 5,0%
1.380 -12,7%
45318 -5,1% 1966382 6,2%
1.463
5,7%
47079 3,7% 2084868 5,7%
1.601
8,6%
48281 2,5% 2344719 11,1%
1.547
-3,5%
48481 0,4% 2791292 16,0%
1.584
2,3%
48224 -0,5% 2890974 3,4%
1.571
-0,8%
50159 3,9% 3240313 10,8%
1.769
11,2%
54148 7,4% 3925779 17,5%
2.713
34,8%
70901 23,6% 5122567 23,4%
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Taula 2. Evolució demogràfica de la població. Comparativa amb altres municipis de la comarca, la
Selva i Catalunya. (Elaboració pròpia a partir de dades Idescat)
Hostalric

Breda

Sils

Anglès

Selva

Catalunya

Població

%

Població

%

Població

%

Població

%

Població

%

Població

%

2017

3.740

0,5%

4.106

1,2%

5.910

0,0%

5.479

0,1%

167.837

7.555.830

0,4%

2016

3.722

-0,2%

4.058

1,3%

5.910

1,9%

5.473

-1,2%

167.694

7.522.596

2015

3.728

-0,6%

4.005

-0,1%

5.797

-0,9%

5.540

-1,2%

168.555

2014

3.751

-0,1%

4.010

0,8%

5.851

2,9%

5.606

-1,0%

170.249

2013

3.755

-0,3%

3.980

-0,9%

5.685

-0,3%

5.662

-1,0%

173.128

0,1%
0,5%
1,0%
1,7%
0,2%

7.553.650

0,2%
0,1%
0,5%
0,2%

2012

3.767

-0,4%

4.018

-0,3%

5.702

3,8%

5.719

1,5%

173.518

0,7%

7.570.908

0,4%

2011

3.781

0,3%

4.030

0,8%

5.492

2,5%

5.637

1,4%

172.280

0,7%

7.539.618

0,4%

2010

3.771

-0,3%

3.998

0,1%

5.356

4,5%

5.560

-0,2%

171.037

1,0%

7.512.381

0,5%

2009

3.784

0,8%

3.994

2,9%

5.127

5,7%

5.569

2,3%

169.389

2,9%

7.475.420

1,5%

2008

3.753

1,2%

3.882

2,9%

4.850

11,6%

5.446

3,1%

164.646

4,4%

7.364.078

2,1%

2007

3.707

0,6%

3.773

4,3%

4.347

5,4%

5.281

1,3%

157.674

4,1%

7.210.508

1,1%

2006

3.685

1,7%

3.619

4,6%

4.126

4,5%

5.211

0,4%

151.477

4,9%

7.134.697

2,0%

2005

3.625

1,7%

3.459

6,5%

3.947

6,9%

5.191

1,9%

144.420

5,6%

6.995.206

2,7%

2004

3.566

0,6%

3.247

7,6%

3.693

5,2%

5.096

0,9%

136.738

3,8%

6.813.319

1,6%

2003

3.543

1,7%

3.019

3,9%

3.512

4,4%

5.049

0,6%

131.730

5,0%

6.704.146

3,0%

2002

3.484

2,2%

2.905

-0,3%

3.365

5,9%

5.020

0,9%

125.515

4,7%

6.506.440

2,3%

2001

3.408

1,9%

2.915

0,5%

3.178

3,2%

4.973

-0,7%

119.906

3,7%

6.361.365

1,6%

2000

3.345

0,6%

2.901

0,2%

3.078

6,3%

5.009

1,3%

115.648

3,0%

6.261.999

0,9%

1999

3.325

2,2%

2.894

1,0%

2.896

1,7%

4.943

4,0%

112.274

3,2%

6.208.817

1,0%

1998

3.254

Evolució
mitjana

2.865
0.7%

2.848
0,8%

4.752
4,0%

108.816
0.8%

7.508.106
7.518.903

6.147.610
2,3%

1,1%

Gràfic 1. Evolució demogràfica de la població a Breda. Anys 1998-2017

En les taules i gràfic anteriors podem observar que l’evolució demogràfica del municipi de
Breda sempre s’ha mogut en valors i percentatge inferior a la mitjana de la Selva i a la de
Catalunya.
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Durant els últims 19 anys, la població ha anat creixent lentament però constant, estabilitzantse al voltant dels 3750 habitants a partir del 2008. Així doncs, es pot dir que Breda és una
població que ha anat consolidant la seva població amb el pas dels anys.
Pel que fa a l’estructura de la població, el seu anàlisi es realitza a través de diversos indicadors
que es refereixen als següents termes:
•
•

Índex d’infància.Índex de joventut.-

•

Índex de dependència.-

•

Índex de vellesa.-

•

Índex de sobreenvelliment.-

•

Índex d’envelliment.-

Nombre d’infants de 0 a 14 anys cada 100 habitants
Nombre de joves de 15 a 29 anys per cada 100
habitants
Nombre de nens (0-14 anys) per cada 100 adults en
edat de treballar (15- 64 anys)
Nombre de majors (més de 65 anys) per cada 100
habitants
Percentatge de població de més de 85 anys sobre la
població de més de 65 anys
Percentatge de població de més de 65 anys sobre la
població de 0 a 14 anys

Taula 3. Evolució dels indicadors de l’estructura demogràfica de la població. Comparativa amb
municipis similars, la província de Girona i Catalunya. (Elaboració pròpia a partir de dades Idescat).

Índex d'Infància

2008

2013

2017

Índex de Joventut

2008

2013

2017

Índex de dependència
infantil

2008

2013

2017

Breda

14,5% 14,9% 14,1% 17,2% 15,0% 15,5% 29,5% 29,7% 28,5%

Hostalric

15,5% 17,2% 17,5% 19,4% 14,9% 14,7% 30,7% 36,8% 34,2%

Sils

17,6% 17,9% 17,6% 18,3% 14,4% 15,7% 34,3% 34,5% 34,8%

Anglès

16,0% 16,7% 16,6% 16,9% 14,2% 13,5% 31,0% 32,1% 32,3%

Província Girona

15,3% 16,5% 16,5% 17,0% 18,5% 15,5% 95,7% 34,3% 32,6%

Catalunya

14,8% 15,9% 15,8% 18,5% 15,5% 15,1% 33,6% 31,0% 42,7%

Índex de Vellesa

2008
Breda

2013

2017

Índex de
Sobreenvelliment

2008

2013

2017

Índex d'Envelliment

2008

2013

2017

16,6% 17,0% 17,4% 15,4% 18,1% 20,5% 114,5% 114,2% 122,9%

Hostalric

13,0% 14,6% 14,2% 11,1% 13,7% 18,0%

83,7%

84,8%

80,8%

Sils

11,1% 12,7% 13,7% 14,1% 16,8% 18,5%

63,2%

70,6%

77,7%

Anglès

14,0% 14,6% 15,4%

9,3% 16,4% 19,1%

87,5%

87,1%

92,4%

Província Girona

13,5% 13,8% 14,6% 15,1% 18,1% 19,8%

88,2%

83,9%

88,7%

Catalunya

14,2% 14,8% 15,6% 14,5% 17,6% 19,7%

95,6%

93,4%

98,2%

Durant els últims deu anys, a Breda l’índex d’infància s’ha mantingut estable, seguint la
mateixa tendència a la província. Al mateix temps l’índex de vellesa ha seguit una línia
lleugerament a l’alça, però de manera molt més discreta respecte al conjunt de Catalunya.

33

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

De totes maneres, l’índex d’envelliment de la població de Breda és elevat, superant els índexs
dels municipis similars de la comarca i situant-se per sobre de la mitjana del conjunt del
territori.
Taula 4. Evolució de la distribució de la població segons l’edat. Comparativa amb municipis similars, la
província de Girona i Catalunya. (Idescat)

Més de 65 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

de 15-64 anys

de 0-14 anys

2016
Més de 65 anys

2012
Més de 65 anys

2007

Breda

14,5% 66,3% 19,2% 14,9% 65,1% 19,9% 14,1% 65,0% 20,9%

Hostalric

15,5% 70,0% 14,5% 17,2% 66,8% 16,0% 17,5% 65,7% 16,7%

Sils

17,6% 69,7% 12,7% 17,9% 67,3% 14,8% 17,6% 66,2% 16,2%

Anglès

14,9% 66,6% 18,5% 17,1% 64,9% 18,0% 17,4% 63,6% 19,0%

Província Girona

15,5% 69,0% 15,5% 16,5% 67,1% 16,4% 16,6% 65,6% 17,7%

Catalunya

14,8% 68,9% 16,3% 15,9% 66,7% 17,4% 15,8% 65,5% 18,6%

Com s’aprecia a la taula anterior, la majoria de la població de Breda està compresa en la
franja d’edat de més de 15 a 64 anys, tot i això, l’anàlisi preveu que aquesta franja juntament
amb la de 0 a 14 anys seguiran perdent pes respecte a la de més de 65 anys.
A més, cal indicar també que el % de població de més de 65 anys és actualment superior al
% de població de menys de 15, per tant es pot extreure com a conclusió, que la població
de Breda no adoptarà una tendència rejovenidora en els propers anys.

Taula 5. Evolució del creixement natural de la població. Comparativa amb municipis similars de la
província de Girona, la Selva i Catalunya. (Idescat)

Breda
Hostalric
Sils
Anglès

Selva
Catalunya

31
30
18
33

23
12
11
44

8
18
7
-11

25
36
26
39

396
17.424

16 9 27 34 -7
22 14 29 24
5
14 12 25 14 11
44 -5 35 52 -17

335
4.764

38
31
40
37

31
26
28
48

7
5
12
-11

creixement natural
207
219
159
8.147

36
13
28
44

10
33
12
17

524
18.418

32
56
72
22

30 2 34 32
31 25 40 39
41 31 62 53
14 8 56 51

668
24.946

Creixement natural

Defuncions

Naixements

2015
Creixement natural

Defuncions

Naixements

2010
Creixement natural

Naixements

26
46
40
61

Defuncions

2005
Creixement natural

Defuncions

Naixements

2000
Creixement natural

Defuncions

Naixements

1995
Creixement natural

Defuncions

Naixements

1990
Creixement natural

Defuncions

Naixements

1985

2
1
9
5

185
5.584
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Gràfic 2. Evolució del creixement natural de la població de Breda. Anys 1986-2016.

Així mateix, segons les dades de creixement de Breda, si bé en els darrers 32 anys els
naixements i les defuncions s’han anat compensant tal i com es mostra en el gràfic, el
creixement natural manté una tendència a zero, equilibrant-se naixements i defuncions en
unes 30 persones a l’any respectivament. Es va arribar a una punta màxima de creixement
natural el 2005 i un fort decreixement el 2015, coincidint amb un augment especial de les
defuncions el mateix any.
Taula 6. Saldo migratori. Comparativa amb municipis similars de comarca de la Selva. (Idescat)

Saldo

Emigracions

Immigrants exteriors

Immigrants interiors

Saldo

2016

Emigracions

Immigrants exteriors

Immigrants interiors

Saldo

2011

Emigracions

Immigrants exteriors

Immigrants interiors

2006

Breda

177

17

156

38

121

24

151

-6

126

35

136

25

Hostalric

331

49

228

152

226

47

312

-39

230

71

237

64

Sils

375

44

191

228

485

58

370

173

337

52

380

9

Anglès

225

97

272

50

232

91

257

66

205

87

285

7

D’acord amb la taula 6, podem concloure que durant els darrers 12 anys a Breda s’ha
mantingut la tendència que les emigracions han estat lleugerament més baixes que les
immigracions, a excepció del 2011 amb un saldo negatiu de 6 persones. Aquesta tendència
es manté similar en la resta de municipis similars de la comarca, on el saldo d’immigració ha
baixat entre el 2006 i el 2016 tot i mantenir-se positiu .
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Cal indicar també que en relació a l’origen d’aquesta immigració, s’ha mantingut la
tendència que la immigració exterior és inferior a la interior, la majoria d’immigrants
procedeixen de la resta de la província de Girona i de Catalunya.

2.2.2. Activitat econòmica.
Antecedents històrics i econòmics.
Des dels seus orígens, el municipi de Breda ha estat vinculat al sector primari. L’agricultura i la
ramaderia han estat les més destacades i gairebé úniques fonts d’ingressos.
Plantacions de cereals, l’hort familiar i els conreus destinats a bestiar, eren la producció
tradicional d’una agricultura d’autoconsum.
A la dècada dels seixanta, es produí una transformació important; el creixent procés
d’industrialització va comportar un èxode de la gent del camp cap a les zones urbanes, i
alhora, un augment de pes del sector de la construcció i del nivell de renda de la població,
cosa que comportà una modificació substancial en la demanda de productes agrícoles.
És a partir d’aquí que, a Breda, les explotacions s’autodimensionaren i es va passar d’una
agricultura tradicional basada en el policultiu, a una agricultura més mecanitzada i
tecnificada amb fins comercials. Paral·lelament, la ramaderia també augmentà i
s’adequaren les seves instal·lacions a aquest nou model d’empresa agrària.
Situació i evolució actuals.
Actualment la població de Breda centra l’ocupació de la seva població en el sector
econòmic dels serveis i en la indústria en menor mesura, mantenint-se el pes d’aquests dos
sectors al llarg de diversos anys. El sector industrial resulta ésser el segon sector econòmic del
municipi i ha evolucionat de manera diferent al desenvolupament ocorregut en altres
municipis de la comarca, on la indústria ha sofert un lleuger decreixement des de finals dels
anys 90.
El que més ha contribuït però al desenvolupament econòmic del municipi els darrers anys,
essent una tònica compartida en el conjunt comarcal, és el sector serveis, el qual ha anat
guanyant importància de manera constant, any rere any, en detriment dels altres sectors
d’activitat.
En aquest sentit, però, no hi ha hagut iniciatives considerables de tipus turístic vinculades a
l’explotació del paisatge i la riquesa natural de tot el terme.
Pel que fa a l’activitat agrària, principalment destinada a l’explotació de camps de conreu,
encara continua ocupant una petita part de la població de Breda i del territori en general. Tot
i haver perdut pes en els darrers anys, mostra una tendència a l’estabilitat, sense sortir però del
baix impacte que comporta aquest sector per l’ocupació del municipi.
Taula 7. Evolució de la població ocupada per sectors i aturada. Comparativa amb municipis similars
de la província, la Selva i Catalunya. (Idescat)

Breda

19

738

110

266

1133

Hostalric

73

456

92

339

960

Sils

121

1087

206

675

2089

Anglès

19

738

110

266

1133

88
6,6%
112
9,0%
96
9,1%
247
10,6%

33

702

90

392

1217

16

692

82

363

1153

47

467

92

439

1045

68

1009

139

698

1914

87

289

121

572

11,7%
215

38

341

117

401

15,7%
160

24

278

169

770

13,3%
195
9,2%

32

235

62

372

1069

897

1241

701

77
5,2%
110
6,9%
148
6,4%

Aturats

2016

Aturats

Aturats

92
5,7%

2014

Aturats

2012
Ocupats

Serveis

Construcció

Indústria

Aturats

161

Agricultura

2001
Ocupats

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

Aturats

Ocupats

1996

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

1991

300

286

214

366

334

276

486

456

356

442

394

300
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5075

Selva

37.881

5368
42.386

11,8%
276147

Catalunya

2.255.430

3419
51.956

11,2%
297171

2.204.652

10,9%

14263

14116

11148

638247

624427

499991

6,2%
167776

2.815.126

11,9%

5,6%

Taula 8. Evolució dels llocs de treball per sectors

225

0,0%

53,8%

9,6%

36,6%

12

213

90

535

1,4%

25,1%

10,6%

62,9%

0

697

0

539

0,0%

27,3%

0,0%

72,7%

13

389

143

280

1,6%

47,2%

17,3%

33,9%

615

850

675

825

0

321

40

220

0,0%

55,2%

6,9%

37,9%

0

184

0

491

0,0%

27,3%

0,0%

72,7%

0

521

0

528

0,0%

49,7%

0,0%

50,3%

10

396

81

242

1,4%

54,3%

11,1%

33,2%

581

351

24

210

0,0%

60,0%

4,1%

35,9%

6

262

116

567

0,6%

27,5%

12,2%

59,6%

1049

0

620

0

523

0,0%

54,2%

0,0%

45,8%

14

474

141

265

1,6%

53,0%

15,8%

29,6%

585

0

393

24

236

0,0%

60,2%

3,7%

36,1%

0

276

0

571

0,0%

32,6%

0,0%

67,4%

0

689

0

633

0,0%

52,1%

0,0%

47,9%

15

492

156

255

1,6%

53,6%

17,0%

27,8%

951

1143

894

Taula 9. Evolució de les afiliacions al règim especial de treballadors autònoms (31 de desembre) per
sectors d’activitat. Comparativa amb municipis similars de la província de Girona. (Idescat)

Breda
Hostalric
Sils
Anglès

6
6
18
19

50
24
64
53

31
42
64
81

189
184
261
256

276 7 47 32
256 10 32 50
287 18 103 63
409 17 58 76

189
198
282
250

275 8 45 40
290 12 37 54
307 20 89 73
401 16 62 80

183
189
285
248

Llocs de treball

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

Llocs de treball

2017

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

2015
Llocs de treball

2013

276
292
314
406

Així doncs, a dia d’avui, Breda ha passat a ser un municipi on la majoria de les afiliacions al
règim especial de treballadors autònoms es col·loca en el sector dels serveis, adoptant la
mateixa tendència que la majoria de municipis de la comarca.
En aquest sentit, tal com s’aprecia a les taules anteriors, el sector de la indústria i el de la
construcció s’han anat intercanviant afiliats en números generals, tònica similar en el global
de tot Catalunya, mentre que el sector de l’agricultura s’ha mantingut estable en els últims 5
anys, tot i que amb baixa representativitat.
Caldrà doncs, analitzades les dades i atesa la informació captada durant la participació
ciutadana, de mantenir aquesta tendència ascendent del sector serveis i, molt especialment,
potenciar l’activitat en els altres 3 sectors principals, entre d’altres coses per tal de poder
assolir una major diversificació del parc empresarial actual i una major sostenibilitat
econòmica a mig i llarg termini.
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Taula 10. Evolució dels indicadors de la situació del nivell econòmic familiar. Comparativa amb
municipis similars de la província de Girona. (Idescat)

Padró de població
Breda
Hostalric
Sils
Anglès

Base imp. IRPF x
declarant

Població ocupada

1991

1996

2001

2011

3.221
2.899
2.356
5.137

3.243
2.919
2.724
2.177

3.381
2.912
3.248
4.733

1.761 1252 1217 1514 1488
3.997 1133 1153 1419 1443
5.599 965 1045 1496 2588
5.680 2089 1914 2177 2320

1991

1996

2001

2011

2001

2011

9.202 €
9.793 €
8.577 €
9.651 €

17.552 €
17.629 €
17.702 €
17.273 €

Estadísticament, el nivell econòmic de les famílies de Breda està en la mitja dels municipis
amb què se’l compara, denotant que el marge de maniobra per als emprenedors és ample,
així com per a altres iniciatives que representin un creixement físic, econòmic i demogràfic de
la població actual.

2.2.3. Habitatge.
L’evolució del nombre d’habitatges a Breda ha estat positiva des del 1991 fins al 2011 havent
augmentat, aproximadament, en un 17 %, si bé cal indicar que ha estat un fenomen
generalitzat en tot el parc construït català dins d’allò conegut com a “bombolla immobiliària”.
No obstant això, els percentatges en municipis similars de la província de Girona i del conjunt
de Catalunya arriben a ser superiors, i fins i tot exagerats amb municipis com Sils ronden valors
del 40%, de manera que a Breda podem arribar a afirmar que l’efecte “bombolla” ha estat
no menyspreable però si inferior que en d’altres municipis de característiques similars.

Breda
Hostalric
Sils
Anglès

1.008
882
751
1.650

259
117
709
38

102
294
84
242

1.369
1.293
1.544
1.930

1.200
1.041
1.123
1.684

181
191
823
53

180
191
1
362

1.561
1.423
1.947
2.099

1.461
1.612
2.126
2.152

200
0
348
0

0
462
157
313

Total

Vacants

Secundaris

Principals

Total

2011
Vacants

Secundaris

Principals

Total

2001
Vacants

Secundaris

Principals

1991

% Augment 19912011

Taula 11. Tipus i evolució del nombre d’habitatges. Comparativa amb municipis similars de la
comarca,, la Selva i Catalunya. (Idescat. Cens)

1.661
2.074
2.631
2.465

21,3%
60,4%
70,4%
27,7%

Selva
30.788 26.347
7.634
64.769
42.375 28.407
7.785
78.567
66.666 20.038 11.391
98.095
Catalunya 1931172 467.922 314.903 2713997 2315774 514.943 452.921 3283638 2944944 470.081 448.556 3863581

51,5%
42,4%

Segons la taula anterior, el parc d’habitatges de Breda ha augmentat una cinquena part
aproximadament en els darrers 20 anys, passant de 1369 habitatges l’any 1991 a 1.661
habitatges l’any 2011, moment en què la davallada econòmica va comportar una aturada
brusca del ritme de construcció de nous habitatges. Aquests habitatges es reparteixen entre
primeres residències, segones residències i habitatges desocupats.
En aquest sentit, si bé durant la dècada del 1981 al 1991 hi va haver un augment
d’habitatges de segona residència i una disminució dels habitatges de primera, aquesta
tendència es va invertir en la següent dècada (1991-2001) de tal manera que a l’actualitat el
nombre d’habitatges de primera residència és molt significatiu ja que representa quasi el 90%
de la totalitat dels habitatges.
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Pel que fa a la tipologia històrica d’habitatges, en consonància amb les característiques i
dimensions del municipi, és la d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, podem dir però que el
parc d’habitatges s’ha anat transformant en edificis unifamiliars de cases aïllades, aparellades
o en filera, que són els que predominen respecte dels plurifamiliars.
Finalment, pel que fa a la oferta i la demanda, la disponibilitat d’habitatges buits a Breda s’ha
vist reduït fins a gairebé desaparèixer al 2011, dada que representa la necessitat de continuar
prioritzant aquelles actuacions que comportin un valor afegit per damunt d’aquelles que
només tinguin per objecte posar més sòl i/o sostre residencial al mercat.
En tot cas, en la memòria social del document d’aprovació inicial del POUM es farà un estudi
més acurat tant de la necessitat genèrica d’habitatges de nova creació a Breda per als
propers 20 – 25 anys com de la necessitat de disposar de sòl apte per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial, més enllà de que aquesta és una reserva de sòl que estem
obligats a complir d’acord amb el vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme.

2.2.4. Infraestructures bàsiques de servei.
Xarxa de sanejament.
L'actual xarxa de clavegueram del municipi ha patit una important renovació en molts sectors
i s’ha desenvolupat una doble xarxa que separa les aigües negres de les pluvials aconseguint
una depuració d’aigües més eficient.
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi
és l’empresa Abastament d’Aigües del Tordera, S.L., ubicada a Riells i Viabrea.
Es disposa d’una estació depuradora, situada a la zona de Pagès de Baix, al sud del nucli
urbà, la qual realitza abocaments d’aigua que es troben dins els límits establerts en la
normativa actual vigent. Cal esmentar que actualment no es realitza cap mena de
reutilització de les aigües residuals de l’EDAR.
El nombre d’establiments industrials del municipi que disposen d’autorització administrativa
d’abocament d’aigües residuals és baix. Cal dir que no es disposa de dades que permetin fer
una estimació del volum d’aigües residuals d’origen domèstic, comercial i agrícola.
Xarxa d’aigua potable.
L’aigua del municipi es subministra d’una captació superficial de la riera de Breda. En episodis
de sequera o poc cabal circulant per la riera, es disposa d’una captació de la canonada del
Ter-Llobregat.
L’empresa encarregada de la gestió i manteniment de la xarxa d’aigua potable del municipi
és l’empresa Abastament d’Aigües del Tordera, S.L., ubicada a Riells i Viabrea.
Al municipi hi ha un total de 15 pous propis, dels quals 13 es troben classificats com a
subterranis i 2 com a superficials.
De fet, només es subministra aigua al municipi des d’una única captació superficial de la
riera de Breda. Destaquen dins el municipi, 15 pous d’ús privat per usos agrícoles, industrials i
domèstics.
Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió.
La xarxa elèctrica de mitja tensió arriba als diferents assentaments urbans per mitjà de línies
elèctriques aèries que transcorren per espais d’elevat amb valor natural i paisatgístic i
mitjançant les oportunes estacions transformadores és des d’on es reparteix l’electricitat a les
llars i industries del municipi.
L’empresa responsable de la xarxa de transport d’alta tensió és Red Elèctrica de España i la
responsable de la xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió és ENDESA.
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Xarxa d’enllumenat.
Gairebé es pot afirmar que la pràctica totalitat dels assentaments urbans del municipi,
disposen del corresponent enllumenat públic el qual és gestionat per l’empresa Boquet.
Xarxa de telecomunicacions.
La xarxa de telefonia/telecomunicacions abasta també la totalitat del nucli urbà i disposen
d’una bona cobertura de la xarxa WIMAX, de l’ADSL, de telefonia mòbil, de ràdio, de premsa i
de televisió tant digital com analògica.
El municipi ha desenvolupat el desplegament d’una xarxa sense fils Pre-Wimax que ofereix,
entre altres aspectes, cobertura WIFI d’Internet amb un cabal d'informació gran i continuat.
I actualment s’està desplegant la fibra òptica pel nucli urbà.
Destaca la presència de 5 antenes de telefonia mòbil que garanteixen una cobertura total.
Xarxa de gas.
El terme municipal de Breda hi travessen dos gasoductes de transport APB 45 bars (BarcelonaGranollers i la Roca del Vallès-Centelles). I des del 2001 hi ha una prolongació fins al municipi,
per tal de donar-hi servei de gas natural.
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2.3. ANÀLISI URBANÍSTIC.
2.3.1. Planejament territorial i sectorial.
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat per acord del Govern de
la Generalitat núm. 157/2010 de data 14 de setembre i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5735 de data 15 d’octubre de 2010, és el planejament de
rang immediatament superior que, com a tal, ens resulta d’obligat compliment.
Es tracta d’un Pla que, entre d’altres, defineix un seguit d’àmbits amb interessos estratègics
comuns situant el municipi de Breda en diferents categories de sòl de protecció territorial,
amb superfície total de 5 km².

Imatge parcial del Pla Territorial (PTPCG) en l’àmbit del municipi de Breda.
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Un cop determinat l’àmbit del Sistema Urbà de Breda, el propi PTPCG estableix una sèrie
d’objectius per garantir i orientar adequadament els processos de transformació territorial que
li corresponen, objectius que s’assenyalen seguidament:
1. Reforçament de la vertebració urbana del territori. Aquest objectiu s’estableix amb les
següents finalitats:
•
•
•
•

•
•

•

Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui
fenòmens de des-estructuració urbana o de segregació social.
Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats
inadequadament baixes o de models de ciutat difusa.
Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment
destinades a habitatge secundari.
Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són barris o
nuclis antics amb perill de degradació del patrimoni arquitectònic o històric, però
també certes urbanitzacions, concebudes inicialment per a segona residència i
que estan immerses en procés de canvi cap a la residència principal.
Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial.
Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques sectorials
dels diferents Departaments de la Generalitat en la programació de les seves
inversions.
Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que
factor que ha d’ajudar a reduir la mobilitat obligada i a donar vida als nous
desenvolupaments urbans.

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir
nova activitat econòmica.
3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal.
4. Protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic.
5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats
econòmiques relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció
immobiliària. Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les
comarques de l’Empordà.
6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en
front dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir,
a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del
medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen.
7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del
territori.
8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben
interrelacionats amb els entorns naturals.
9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans.
10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general.
11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries
de forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els
desenvolupament urbans.
12. Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.
El municipi de Breda està inclòs en l’àmbit d’assentaments “Arbúcies – Tordera”. En relació a la
població i el creixement demogràfic d’aquest àmbit, el PTPCG assenyala com el creixement
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de població fou de més del 53% entre els anys 1991 i 2007, i ha assolit els 20.139 habitants;
aquesta quantitat representa el 12.8% de la comarca, pes lleugerament inferior al de l’any
1991 que era del 13.4%. A nivell del conjunt de l’àmbit del Pla territorial, el pes de l’àmbit
d’Arbúcies-Tordera ha experimentat una estabilització entre aquestes dues dates, mantenintse al voltant del 3%. La taxa d’envelliment –relació entre la població amb més de 65 anys i la
menor de 15– és 93, inferior a la mitjana de 121 de l’àmbit del Pla territorial.
Finalment, pel que fa als usos del sòl i el teixit econòmic, el PTPCG assenyala com l’agricultura
ocupa un 2 % de la població (igualat a la mitjana de l’àmbit del pla territorial, i superior a la
mitjana de l’1,4% del global català), com la industria dóna feina a un 50 % de la població
(amb un pes molt superior al 17,9% de mitjana de l’àmbit del pla territorial i al 17,7% de la
mitja catalana) i com el sector serveis agrupa al 36.6 % dels treballadors (en aquest cas
inferior al 66,8% de mitjana de l’àmbit del pla territorial i el 70,7% del total de Catalunya).
Establertes, definides i recollides aquestes consideracions de base, el Pla Territorial ofereix un
marc de coherències per fer sostenible la transformació territorial mitjançant diversos
processos i actuacions que dirigiran i condicionaran aquestes transformacions. En aquest
sentit intervé en 3 grans aspectes que per al present anàlisi en són d’especial atenció:
1.- Sobre el sistema d’assentaments
Es consideren assentaments els àmbits classificats, indistintament amb el règim jurídic de
sòl urbà o urbanitzable pels planejaments urbanístics municipals vigents. Atenent la seva
morfologia es distingeixen dos tipus bàsics: els nuclis històrics i les seves extensions i les
àrees especialitzades (residencials, industrials, terciàries o d’equipaments). A més també
es consideren altres implantacions d’habitatges situades en sòl no urbanitzable.
En qualsevol cas el sistema d’assentaments és una categoria bàsica del planejament
territorial sobre la qual el Pla hi aplica les estratègies de creixement, desenvolupament
qualitatiu, millora i compleció i manteniment del caràcter rural que millor s’ajusten a la
consecució dels objectius prèviament fixats que són, resumidament, els següents:
•

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees
urbanes.

•

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

•

Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.

•

Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.

•

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.

•

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.

•

Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.

En l’àmbit que ens ocupa, el terme municipal de Breda, el PTPCG hi reconeix:
•

Un sistema d’assentament bàsic: el nucli fundacional de Breda.

A partir d’aquest reconeixement el Pla estableix les pautes per una evolució urbanística
que respongui adequadament als criteris del Programa de Planejament Territorial abans
exposats, havent determinat les següents estratègies:
•

Una estratègia de creixement moderat per a l’assentament bàsic del nucli de
Breda.

2.- Sobre el sistema d’infraestructures de mobilitat
En el marc del Pla territorial, els aspectes relacionats amb la mobilitat s’analitzen amb
l’objectiu d’induir a racionalitzar la demanda de mobilitat i a oferir criteris per al
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desenvolupament d’un model més sostenible que potenciï una relació més equilibrada
entre les diverses modalitats de desplaçament, o sigui al respecte dels diferents sistemes
de transport.
En l’àmbit del terme municipal de Breda, es preveuen dues grans infraestructures de
mobilitat supraterritorial que cal contemplar especialment: l’Eix ferroviari transversal i
l’autopista AP-7.
No hi ha, per tant, cap sistema d’infraestructures de mobilitat que estant contemplat i/o
regulat en el PTPCG calgui tenir en compte en el futur planejament urbanístic municipal
de Breda.
3.- Sobre el sistema d’espais oberts
Comprèn aquest sistema tot el sòl classificat com a no urbanitzable d’acord amb el
planejament urbanístic municipal vigent en el moment de redacció del PTPCG.
A partir d’aquí, els espais oberts constitueixen un sistema on s’hi desenvolupen i hi
conviuen funcions i activitats diverses, de vegades contradictòries entre si, que cal
contemplar amb una òptica integradora. Són el resultat de l’evolució de la matriu
biofísica del territori per l’acció continuada de l’activitat humana, pel que s’hi expressa la
diversitat paisatgística del país.
A tals efectes, el Pla estructura el sistema d’espais oberts en tres categories bàsiques
segons el grau de protecció que els atorga enfront a les transformacions a què es podria
veure sotmès: el sòl de protecció especial, el sòl de protecció territorial i el sòl de
protecció preventiva.
En aquest sentit i en relació al terme municipal de Breda, el sòl de protecció especial es
concentra principalment a l’entorn dels cursos d’aigua de les rieres de Breda i del Repiaix,
i a l’extrem nord del terme municipal, trobem una porció d’espai PEIN i Xarxa Natura 2000
del Massís del Montseny.
Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (PTPCG).
El Catàleg del paisatge, previst a la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge,
és el document i/o instrument de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges
de cada zona, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de
complir i les propostes per a assolir-los.
Per a l’àmbit de Breda, aquest document es correspon amb el Catàleg del Paisatge de les
Comarques Gironines, el qual fou aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010
(publicat en el DOGC 5776, del 16 de desembre de 2010). En un nivell general, els objectius
principals que persegueix aquest document són:
• Inventariar els valors paisatgístics presents a la seva àrea d’aplicació, amb la finalitat
d’enumerar les activitats i els processos que hi incideixen de manera més notòria,
delimitar les unitats de paisatge i definir els objectius de qualitat paisatgística per a
cadascuna d’aquestes unitats.
• Servir de suport per a la planificació territorial i garantir la incorporació d’objectius
paisatgístics als plans territorials parcials, o, en el seu cas, als plans directors territorials.
• Actuar de documents base per a campanyes de sensibilització ciutadana i d’educació
escolar sobre els valors del paisatge.
• Ser útils en la definició d’estratègies sectorials, com ara polítiques agràries, de promoció
turística associada al paisatge o de desenvolupament rural.
• Definir uns objectius de qualitat que serveixin de base per a l’elaboració de les directrius
de paisatge en el planejament territorial.
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El Catàleg de Paisatge de les comarques gironines estableix, a semblança del PTPCG, uns
àmbits concrets que defineix com a unitat de paisatge. Això li permet establir de manera
individualitzada els objectius de qualitat paisatgística que cal assolir, identificar
cartogràficament els elements més rellevants de cada zona i les estratègies preferents per a
la protecció, gestió i planificació d’aquest paisatge.
En el cas del municipi de Breda, la majoria de la superfície del terme s’inclou en la unitat
paisatgística del Baix Montseny.
Els trets distintius de la unitat de paisatge del Baix Montseny són:
• Paisatge de transició entre el massís del Montseny i el Montnegre així com,
longitudinalment, entre la depressió del Vallès i la plana de la Selva.
• La Tordera transcorre per l’estretíssima Depressió Prelitoral i drena la totalitat de l’espai,
recollint l’aigua de les rieres que davallen del massís del Montseny i les àrees veïnes.
• Les pinedes, els alzinars i les suredes recobreixen les parts més elevades i de relleu més
abrupte.
• Les plantacions de pollancres i plàtans de la vall de la Tordera.
• Camps de conreu, sobretot herbacis, que ressegueixen les principals valls fluvials, en
mosaic amb les plantacions d’arbres de ribera.
• Els nuclis urbans i els polígons d’activitat econòmica emplaçats a la plana de la Tordera.
• Corredor d’infraestructures integrat per l’autopista AP-7, el ferrocarril convencional, el TAV i
la carretera C-35, encaixat al fons de la vall de la Tordera.
• Nombrosos edificis com per exemple la sagrera de Santa Maria de Palautordera, el
monestir de Breda, la rectoria vella de Sant Celoni, entre altres, amb valors històrics
destacats.

Imatge parcial del full del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines i,
més concretament, de la Unitat Paisatgística del Baix Montseny.
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En consonància amb aquests elements distintius, els principals valors a preservar i/o promoure
en el paisatge del Baix Montseny són:
•

Els espais PEIN del Parc Natural del Montseny, la riera de Breda, els boscos de
Domènec i el pla de Gaserans i els plans al·luvials de la Tordera.

•

Els canvis estacionals de la vegetació de ribera de Repiaix i les fronteres entre àrees
boscoses i camps de conreu.

•

Els valors productius del paisatge agroforestal i ramader.

•

Les rutes, senders i itineraris per resseguir a peu o amb bicicleta del Montseny.

Per a la consecució d’aquests objectius en l’àmbit del Baix Montseny i, més concretament, en
allò que fa referència al terme municipal de Breda, el Catàleg del Paisatge determina un
seguit d’objectius en qualitat paisatgística que caldrà traslladar directa o indirectament en el
nou planejament urbanístic:
•
•
•
•
•

•

•

Un paisatge de boscos de pins, alzines i suros preservats per l’elevat valor ecològic i
visual que tenen, i amb uns espais agraris mantinguts i gestionats.
Un assentament urbà de Breda ordenat i que no comprometi els valors del paisatge
dels espais circumdants, i amb unes entrades de qualitat.
Unes urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es
minimitzi l’impacte visual.
Uns sistemes de comunicació i els seus entorns que estiguin integrats
paisatgísticament i que no fragmentin els sistemes de connexió del territori.
Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic i comercial, ubicades en zones
visuals no preferents i dissenyades o redissenyades tenint en compte la integració de
l’entorn.
Un paisatge fluvial de recs i rieres, afluents de la Tordera, ben conservat i revaloritzat
com a identificador del paisatge i reforçat en la funció de connector ecològic i
paisatgístic i d’espai d’oci i gaudi social.
Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i
permeti descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del baix
Montseny.

A partir d’aquí el propi Catàleg determina una sèrie de criteris i accions que caldrà tenir molt
en compte alhora de redactar el nou planejament, essent per tant un objectiu afegit del
mateix la voluntat d’incloure el sentit principal dels criteris i pautes d’acció assenyalades a
continuació:
1.- Dirigits prioritàriament a la protecció d’elements i valors d’interès ...
•

•

Considerar tots els cursos fluvials i la seva àrea d’influència immediata del baix
Montseny com a àmbits de conservació prioritària. Això es justifica per l’interès que
tenen com a connectors ecològics, pel propi valor dels hàbitats i pel seu interès
paisatgístic tranversal: des dels entorns de muntanya, als nuclis urbans, el pas per les
planes agrícoles, etc.
Impulsar que els POUM dels municipis d’aquesta unitat de paisatge apliquin mesures
de protecció del sòl als espais d’interès natural i connector de la riera de Breda; els
boscos de Domènec i Pla de Gaserans; i els plans al·luvials de la Tordera, el salt de
Gualba i el gorg Negre, a la riera de Gualba.

2.- Dirigits prioritàriament a la gestió del medi natural ...
•

Considerar el paisatge en mosaic com a model ecològic a preservar i regenerar. En
aquest sentit, també és necessari generar un pla de foment i manteniment dels
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•

•
•

escassos espais agraris existents, especialment als llocs on el mosaic agroforestal es
troba especialment degradat i reduït, i en els punts de contacte amb les cobertes
forestals del massís de Montseny.
Promoure el control i la definició de les masses forestals per tal de reduir el risc
d’incendi forestal. En aquest sentit, convé impulsar programes de gestió forestal amb
herbívors (rucs, cabres, etc.) per a la gestió del sotabosc dels boscos no inclosos en el
parc natural.
Mantenir el mosaic agrari existent a la vall de Breda, amb la generació de sistemes
de diversificació i foment de l’agricultura.
Impulsar l’elaboració d’estudis i informes d’impacte i integració paisatgística de totes
les propostes de noves infraestructures viàries, que incloguin mesures d’integració
paisatgística.

3.- Dirigits prioritàriament a la ordenació del territori ...
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Promoure una configuració compacta dels nuclis de Breda i Hostalric i evitar l’aparició
de teixits discontinus que fragmentin el paisatge. Cal evitar, alhora, les extensions
urbanes que modifiquin figures, perfils i escenaris urbans tradicionals.
Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles
o naturals de les perifèries, evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en
sòl agrícola per tal de preservar-ne la qualitat. S’ha d’evitar la degradació d’aquestes
fronteres creant franges de transició o límits clars, en funció dels casos.
Evitar el foment de les carreteres aparador, i l’obstaculització de les visuals a banda i
banda de les vies principals.
Avançar cap a la compacitat de les àrees residencials de baixa densitat, evitant una
major dispersió de les urbanitzacions actualment existents, i passar així d’un model
més dispers a un de més compacte, apostant per un model de compleció i
relligament al teixit urbà, i de reducció, allà on sigui recomanable, que afavoreixi les
continuïtats paisatgístiques urbanes i limiti l’ocupació de nous sòls.
Evitar al màxim la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les
infraestructures lineals al corredor interior (AP-7, C-35, tren convencional i TAV) de
manera que el seu creixement eviti la generació d’espais no aptes per als usos
actuals.
Pel fet que transcorren per àrees sensibles, cal reintegrar paisatgísticament les
infraestructures lineals (C-35, ferrocarril convencional i TAV al pas pel municipi de Riells
i Viabrea) amb l’objectiu de millorar-ne tant l’aspecte com la connectivitat social i
ecològica.
Fomentar l’ordenació paisatgística de les activitats comercials associades a la
carretera C-35, amb incidència visual (edificis, productes exposats a l’aire lliure,
instal·lacions adjacents, retolació, etc.).
Concentrar i compactar al màxim els polígons industrials i comercials en el territori,
evitant la formació de façanes amb una exposició visual directa a les vies de
comunicació per tal d’evitar l’efecte carretera aparador. A més, cal procurar prioritzar
uns polígons que, per la mida, alçària, ubicació, façana visual o aspecte de les naus
no impliquin una interferència visual significativa amb l’entorn; dissenyats de manera
que permetin la connectivitat ecològica, social i visual, i amb una qualitat
paisatgística intrínseca pel que fa a les edificacions, la xarxa viària interna i la
distribució de les zones verdes i la vegetació.
Restaurar i naturalitzar els trams degradats de les rieres i dels petits cursos fluvials entorn
al nucli urbà de Riells i Viabrea i les seves zones periurbanes i industrials. Convindria
regular mitjançant l’establiment de criteris d’edificació, l’aparició de grans superfícies
impermeables dins dels àmbits de les conques fluvials, especialment a prop de zones
parcialment degradades i amb un alt impacte d’infraestructures.
Evitar les afectacions, alteracions geomorfològiques o la instal·lació de
telecomunicacions o altres elements potencialment distorsionadors que afectin la
visibilitat del fons escènic emblemàtic del Montseny.
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•

•

Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics en què la percepció i interacció amb el
paisatge sigui més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn camins existents,
i altres encara pendents de consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les
actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per
tal de potenciar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori.
Són els itineraris paisatgístics a peu o en bicicleta del camí del Nord (GR-83) i els
motoritzats de Sant Celoni - Breda - Fogueres de Montsoriu, Breda-Riells i HostalricAnglès.
Emprendre actuacions de divulgació del paisatge forestal del baix Montseny,
especialment destinades a la valorització de les suredes pels valors productius,
històrics i identitaris que tenen.

2.3.2. Planejament vigent.
Breu descripció del planejament urbanístic municipal vigent.
Les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda van ser aprovades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona celebrada en sessió de 26 de setembre de 1990 (DOGC 27/02/1991).
Posteriorment s’han dut a terme diverses modificacions puntuals de les normes pel que va ser
necessari l’aprovació d’un Text refós de les normes per acord de la CTUG de 20 d’abril de
2006 amb l’objecte d’unificar tota la normativa urbanística vigent fins la data (DOGC
18/7/2006).
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest text refós, s’han aprovat diverses modificacions
puntuals, i dues figures de planejament derivat de gran transcendència per la preservació
del patrimoni com són: el Pla especial de protecció del nucli històric (DOGC 31/01/2013) i el
Pla especial Catàleg de masies i cases rurals (DOGC 28/9/2015).
Pel que fa al nucli urbà, les normes tenen previstes 16 unitats d’actuació, un Pla de Millora
Urbana i un Pla Especial, tots ells pendents de desenvolupar, i que tenen per objecte la
consolidació del nucli.
Pel que fa a nous creixements, les normes preveuen 12 sectors de sòl urbanitzable delimitat,
dels quals només se n’ha finalitzat un, el PPU11-Can Guilleumes (a la zona de l’escola), atès a
l’estancament poblacional i de l’activitat econòmica de Breda.
El planejament urbanístic vigent classifica el territori del terme municipal de Breda en tres
classes de sòl:
•

El sòl urbà, en què s’hi distingeixen els tipus següents:
- sòl urbà consolidat
-

sòl urbà no consolidat (UA, PMU i PE)

•

El sòl apte per urbanitzar delimitat (PPU)

•

El sòl no urbanitzable, on s’estableixen els tipus següents:
-

sòl de protecció específica pel sistema viari, (p), de cursos d’aigua, fonts i
vegetal de ribera (a), forestal (f)

-

sòl per infraestructures tècniques (s)

-

sòl sense protecció de rústic general (g)

Actualment, i tenint en compte el desenvolupament del sòl urbà no consolidat i del sòl
urbanitzable que s’ha dut a terme fins a dia d’avui, les superfícies de cadascun dels tipus de
sòl vigents a l’actualitat es resumeixen en el quadre següent:
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Quadre de superfícies generals
m2
Sòl urbà consolidat (SUC)

759.685,99

Sòl urbà no consolidat (SUNC)

179.054,88

UA-1 "Guilleries"
UA-4 "C/Joan XXIII"
UA-6 "La Hispano"
UA-7 "Vial Esportiu"
UA-8 "Can Batlle"
UA-9 "Cal Duset"
UA-10 "Accès Sud"
UA-11 "Plaça les Escoles"
UA-12 "Cal Catxo"
UA-13 "Prat del Cigarro"
UA-14 "Verge de Montserrat"
UA-15 "Can Sibina"
PEU-1 "Les Escolomines"
PMU "Can Guilleumes"

6.161,60
5.123,98
5.508,12
2.541,97
16.537,48
19.154,30
7.509,54
21.268,33
3.791,48
15.604,97
20.464,08
3.411,15
10.243,03
41.734,85

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)

1.100.776,36

PPU-1 "Petrunes- Guilleumes"
PPU-2 "Can Ribes"
PPU-3 "Can Ferric"
PPU-4 "Can Huguet"
PPU-5 "Can Fogueres"
PPU-6 "Can Valent"
PPU-7 "Repiaix"
PPU-8 "Can Xifré"
PPU-9 "Cal Gall i Cal Xec"
PPU-10 "Turó de Santa Anna"
PPU-12 "Sector Industrial Nord"

118.435,94
100.938,50
95.926,60
70.297,39
70.995,65
47.127,16
96.384,60
100.398,28
83.690,98
259.502,97
57.078,29

Sòl no urbanitzable (SNU)

2.975.857,89

Terme municipal (TM)

5.015.375,12

Recull de les normes subsidiàries de planejament de Breda (Text refós 2006).
En consonància amb aquesta classificació les normes vigents, i llurs modificacions fins a 2006
i planejament derivat, les normes defineixen un seguit de qualificacions aplicables a sectors
específics prèviament determinats, incloent a continuació la transcripció resumida dels
articles principals que regulen cadascuna d’aquests zones.

SISTEMES
Els sistemes previstos en les normes subsidiàries de planejament són:
SISTEMA D’ESPAIS VIARIS





Xarxa viària general
Xarxa viària local
Camins urbans
Àrees d’aparcament
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SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (P)


Parcs i jardins urbans

SISTEMA D’EQUIPAMENTS (E)
- Ed Docents.
Comprèn l’ensenyament en tots els graus i modalitats: Centres Pre-escolars,
d’E.G.B., de B.U.P., de Formació Professional i instal·lacions annexes.
-

Ee Esportius.
Inclou els camps d’esport de tot tipus i els locals o edificis condicionats per a
la pràctica i l’ensenyament dels exercicis de cultura física i esports.

-

Ea Sanitario-assistencials.
És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els
hospitals,
sanatoris, clíniques, centres de salut i similars. També comprèn els edificis
destinats a allotjaments comunitaris com guarderies, residències de vells, etc.

-

Ec Socio-cultural i religiós.
Aquest ús comprèn les instal·lacions com museus, biblioteques, sales
de conferències, sales d’art i similars, i les activitats de caire social i religiós,
com poden ser els centres d’associacions, agrupacions, col·legis, esglésies i
similars.

-

Es Serveis urbans i territorials.
Aquest ús comprèn les instal·lacions i edificis afectes a qualsevol Administració
Pública. Inclou els serveis administratius, de seguretat, d’abastament i
subministres, cementiris i d’altres anàlegs.

-

ECF Cafè del Forn.
1. Comprèn els sòls ocupats per l’edificació catalogada “Cafè del Forn”,
destinats a usos públics o col·lectius al servei de la població.
2. El sòl adscrit a aquest sistema serà, en execució de les Normes Subsidiàries i
instruments que les desenvolupin, de titularitat pública, si bé s’admetran les
excepcions regulades a l’article 16 de les Normes Subsidiàries.

SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES (S)
Comprèn els espais destinats als serveis d’abastament d'aigües, d’evacuació i
depuració d’aigües residuals, de distribució i subministrament d’energia elèctrica, de
comunicació, de telèfons i d’altres serveis de caràcter semblant. Aquestes Normes
estableixen les reserves de sòl necessàries per a les instal·lacions i elements destinats
en aquests fins o complementaris
SISTEMA DE CURSOS D’AIGUA
Comprèn els cursos d'aigua, les fonts i els espais riberencs de les rieres i dels torrents
que són en aquest planejament objecte d’especial protecció.
Aquests terrenys no poden ser edificats ni dedicats a utilitzacions que suposin una
transformació de llurs condicions actuals.
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SÒL URBÀ
Les NNSS vigents, llurs modificacions i planejament derivat, estableixen pel sòl urbà els
següents tipus d’ordenació:
a) D’edificació tancada: correspon a una edificació entre mitgeres, tot al llarg dels carrers o
vials, regida bàsicament por l’alçada reguladora màxima i por la profunditat edificable.
Subzona 1 Edificació Antiga i tradicional
Subzona 2 Eixample
Subzona 3 Patis d’illa
Subzona 4 Equipaments privats
b) D’edificació oberta: correspon a l’edificació aïllada, establerta atenent a la forma
superfície de parcel·la i regulada bàsicament en: l’alçada màxima, l’índex d’intensitat
d’edificació, el percentatge màxim d’ocupació de parcel·la i les distàncies mínimes fins a
les seves partions.
Zonificació en sòl urbà
a) Zones d’ordenació segons edificació tancada:
Les subzones que es regeixin per aquest tipus d’ordenació són:
Subzona 1 Edificació Antiga i tradicional
Subzona 2 Eixample Subzona
Subzona 3 Patis d’illa Subzona
Subzona 4 Equipaments privats
Subzona 1 EDIFICACIÓ ANTIGA I TRADICIONAL
Aquest tipus d’ordenació comprèn el nucli originari del casc urbà de Breda, a l’entorn de l’església de
Sant Salvador, i la seva extensió històrica mitjançant conjunts d’edificació contínua i parcel·lació
regular que se situen en extensió del nucli originari
Les característiques principals d’aquest tipus d’ordenació són la geometria irregular de la parcel·lació,
les alineacions de l’edificació, adoptant el conjunt un aspecte formal homogeni que aquestes
Normes Urbanístiques tenen l’objectiu de preservar i rehabilitar, tot i millorant les seves actuals
condicions d’habitabilitat
Es preveu com a desenvolupament d’aquestes Normes Subsidiàries la formació d’un Pla Especial de
Conservació i Millora del Nucli Històric de Breda.
Tipus d’obres permeses :
1- obres de conservació i millora de l’edificació actual.
2- obres d’ampliació sense alterar l’estructura de suport, els nivells dels sostres i el caràcter tradicional
de l’edificació del nucli històric, acomplint amb les limitacions i condicions establertes per a les obres
de substitució i nova planta.
3- La substitució de l’edificació s’admetrà quan es trobi en estat manifest de ruïna irreparable, o bé es
justifiqui per la baixa qualitat arquitectònica de l’edifici. En aquest cas no podrà enderrocar-se l’edifici
existent fins que no es compti amb la corresponent llicència municipal de l‘obra de nova planta que
el substituirà, la qual mantindrà les característiques tipològiques i arquitectòniques del nucli històric.
4- Els solars no construïts i els que puguin ésser objecte d’enderroc podran ser edificats d’acord amb
les condicions que determinen aquestes Normes.
Usos:
a) Habitatge unifamiliar o plurifamiliar
b) Residencial
c) Comercial
d) Oficines
e) Industrial limitat en planta baixa i categoria primera i segona
f) Els usos propis del sistema d’equipaments sense vulnerar les condicions
d’edificació i estètica de la zona.
Aliniació de l’edificació
A vial, segons plànol d’ordenació 2.5 Qualificació del sòl urbà
Alçada reguladora:
Segons plànol d’ordenació 2.5 Qualificació del sòl urbà i article 72.
No es podran realitzar soterranis accessibles des del carrer o que es
manifestin exteriorment en la composició estètica del pla de façana.
Ocupació
Total segons els límits del plànol 2.5 Qualificació del sòl urbà, assegurant
ventilació dels habitatges i condicions d’habitabilitat d’acord amb els
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Cossos sortints

Composició estètica
dels edificis

article 62,63, 64 d’aquestes normes.
Longitud màxima 1,50 m.
Ocupació per planta: 50% de la longitud total de la façana. S’exceptua
una planta de l’edifici del compliment d’aquestes dues limitacions.
No s’admetran cossos sortints tancats amb obra de fàbrica. Seran de
formes similars als balcons tradicionals, oberts, rectangulars i les baranes
d’elements verticals de ferro massís
1. Per a les obres d’ampliació, substitució i nova planta s’estableixen els
següents criteris compositius:
a) Ha de guardar els criteris tradicionals de predomini de les proporcions
verticals sobre les horitzontals a les obertures i dels plens sobre els buits a
les façanes de l’edifici. En conseqüència, els buits de tot el pla de façana
no podran superar el 50% de la seva superfície, havent de superar
sempre l’alçada a l’amplada.
b) La superfície de les obertures serà idèntica o decreixent des de la
planta baixa fins a la planta golfes.
c) Cobertes. Les cobertes seran de teula àrab i color tradicional. La
cornisa serà obligatòria amb la volada, inclinació i característiques
materials de les edificacions veïnes.
d) Materials i colors de l’edifici.
Els acabaments dels edificis seran semblants als de I’entorn, mantenint el
caràcter arquitectònic de les edificacions del carrer o plaça al qual
pertanyen.
Els materials i elements no admesos a l’exterior dels edificis seran els
següents:
Formés volumètriques complexes i distorsionades.
Canvis de colors en superfície d’una mateixa façana o en diferents del
mateix edifici fora d’una gamma o tonalitat.
Tribunes tancades o balcons tipus banyera.
Colors i tonalitats que contrastin amb l’entorn urbà.
Arrebossats de ciment vistos.
Parets de maó, totxana o blocs de formigó vistos quan són de cares per
arrebossar o revestir.
Imitacions de pedra (arrebossats, pintures,...).
Plafons de plàstic o metàl·lics.
Fusteria metàl·lica sense pintar.
Els materials i elements que es recomanen són:
Volums senzills i compactes.
Pedra natural.
Arrebossats en color clar en la gamma dels terrosos i ocres.
Baranes de ferro, de dibuixos senzills i de colors tradicionals.
Baixants i desguassos vistos, en ceràmica, zenc o ferro fos.
Fusteria de fusta natural o pintada, color similar façana.
2- Aquestes criteris podran ser modificats sempre que consti l’autorització
municipal expressa de la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural de
Girona.

Subzona 2 EIXAMPLE
Comprèn les àrees d’extensió urbana edificades segons edificació tancada que es configuren per
illes i quin volum edificable queda definit pel perímetre que formen totes les alineacions de façana, el
pati interior de l’illa i l’alçada reguladora.
Alineacions de
l’edificació
Alçada reguladora:
Ocupació
Façana mínima:

Segons plànol d’ordenació 2.5 Qualificació del sòl urbà
Segons plànol d’ordenació 2.5 Qualificació del sòl urbà i article 72
Total segons els límits del plànol 2.5 Qualificació del sòl urbà, assegurant
ventilació dels habitatges i condicions d’habitabilitat d’acord amb els
article 62,63, 64 d’aquestes normes.
5 m. S’exceptuen de l’acompliment d’aquesta norma aquelles parcel·les
que estiguin registrades amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes Normes.
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Usos:

S’admeten els següents usos:
a) Habitatge unifamiliar o plurifamiliar
b) Residencial
c) Comercial
d) Oficines e) Industrial limitat en planta baixa i categoria primera i segona
f) Els usos propis del sistema d’equipaments sense vulnerar les condicions
d’edificació i estètica de la zona.
Condicions Especials en Subzona 2 pel que fa a la Modificació de NNSS a l’alçada reguladora dels
carrers Capellans i Santa Victòria i Requalificació dels terrenys de l’edifici anomenat "Cafè del Forn".
Exp. 2001/1141:
1. Es permet augmentar la pendent de la coberta per la vessant que dóna al pati d’illa en el front
paral·lel al carrer Sant Iscle, per poder donar solució satisfactòria a la mateixa, degut a la menor
profunditat del front.
2. L’alçada reguladora es mesurarà al punt mig del solar.
3. Es mantindrà la mateixa alçada de l’edifici al llarg de les façanes del carrer Capellans, Santa
Victòria i la paral·lela al Carrer Sant Iscle.

Subzona 3 PATIS D’ILLA
Comprèn les parts lliures d’edificació de les àrees d’extensió urbana edificades segons edificació
tancada. A efectes normatius diferenciarem dos tipus de patis segons l’edificabilitat possible al seu
interior i s’assenyalen als plànols amb els epígrafs (3).
Condicions d’edificabilitat

Els patis interiors d’illa, classificats als plànols (3) podran ser edificats
només en planta baixa i amb una profunditat equivalent al 50% de la
fondària edificable de l’edifici principal, llevat dels casos en els que en
aplicació d’aquesta norma es generin espais de llargada inferior a 3,00
metres, que seran edificables en la seva totalitat.
L’alçada màxima d’aquests cossos no serà superior a 4,00 metres, i per
sobre d’aquest nivell només es podran construir elements separadors del
tipus calat, amb una alçada no superior a 2,00 m.
Tanques
1- Són els elements de separació entre l’espai privat i el públic i l’espai
propi dels veïns.
2- Les tanques que se situïn davant dels espais públics se subjectaran en
tota la seva longitud a les alineacions que fixen els plànols d’ordenació
del sòl urbà.
3- Els tancaments a qualsevol límit de la parcel·la es construiran amb
elements calats a tota la seva alçada i fins a un màxim de 1,80 metres
sobre la rasant del terreny en cada punt, i massissos fins a una alçada
màxima d’un metre.
4- Quan es tracti de patis no edificats l’alçada del tancament amb
material opac podrà arribar com a màxim fins a 2.00 metres per sobre
del terreny natural.
Composició estètica de les La composició arquitectònica d’aquestes construccions seguirà en tot
construccions
moment allò que prescriu l’article 82
Usos:
Als patis tipus (3) tots els corresponents a los zones d’edificació tancada,
segons descriu l’article 77.
Als patis tipus (3n) només els relligats als usos agrícoles.
Aparcaments:
Els projectes contemplin més de dos habitatges hauran de resoldre
l’aparcament de vehicles en una proporció d’un vehicle per habitatge.
Els locals que de l’aplicació d’aquesta norma es generin no podran ser
sotmesos a qualsevol altre ús, encara que aquest sigui permès a la
zona.

Subzona 4 EQUIPAMENTS PRIVATS
Comprèn les àrees destinades a la ubicació de serveis col·lectius privats preferentment d’ús hostaler i
de serveis.
Condicions d’edificabilitat:

Les unitats de zona qualificades de zona 4 “Equipaments Privats”, es
consideraran parcel·la única i indivisible
L’índex d’edificabilitat es fixa per la ocupació en Planta Baixa
assenyalada als plànols 2.5 Classificació del Sòl Urbà .
L’ocupació de la planta baixa ve regulada al plànol d’ordenació es

53

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

Tanques

Usos

podran aixecar PB+2PP .
En les instal·lacions residencials, hotels, fondes etc. s’hauran de
resoldre les condicions d’aparcament de vehicles en proporció d’un
vehicle per habitació.
Les tanques situades davant dels espais públics segons les alineacions
que fixen els plànols d’ordenació del sòl urbà.
Els tancaments a qualsevol límit de la parcel·la es construiran amb
elements calats a tota la seva alçada i fins a un màxim de 1,80
metres sobre la rasant del terreny en cada punt, i massissos fins a una
alçada màxima d’un metre.
a)
b)
c)
d)

Residencial
Comercial
Habitatge limitat a un sol habitatge per a cada unitat de zona.
Els usos propis del sistema d’equipaments.

b) Zones d’ordenació segons edificació oberta:
Les subzones que es regeixin per aquest tipus d’ordenació són:
Subzona A Residencial intensitat 1
Subzona B Residencial intensitat 2
Subzona C Residencial intensitat 3
Subzona E Equipaments Privats
Subzona I Industrial

Subzona A, B i C Residencials intensitat 1, 2 i 3
Usos

a) Habitatge Unifamiliar
b) Agrupació d’habitatges unifamiliars
c) Residencial
d) Garatge limitats els de caràcter particular amb una superfície màx.
de 50 m2
e) Tots els propis del sistema d’equipaments
S’admet habitatges aparellats a les subzones A i B sempre que la
superfície mínima de la parcel·la sigui igual a la suma que precisarien
si fossin aïllats.
En cas de construir-se cases unifamiliars agrupades en parcel·la
indivisa a l’entorn d’un espai comunitari i amb un únic accés a la via
pública, s’ haurà de tramitar-se un Estudi de Detall prèvia a la
tramitació de la llicència.

Condicions de parcel·lació

Edificabilitat:

Composició estètica:

No es podran construir blocs unitaris amb més de quatre habitatges.
Superfícies mínima
Subzona
Façana mínima m
parcel·la m2
A
250
10
B
400
12
C
600
16
(*) S’exceptuen les parcel·les inscrites en el Registre de la Propietat
amb anterioritat a la data d’aprovació inicial de les NNSS.
L’índex net d’edificació serà el de la subzona que correspongui per raó
de la superfície de la parcel·la.
L’índex d’edificabilitat net per parcel·la:
Subzona A: 0’75 m2s/m2s
Subzona B: 0’60 m2s/m2s
Subzona C: 0’50 m2s/m2s
Els acabaments dels edificis seran semblants als de l’entorn, mantenint
el caràcter arquitectònic del poble de Breda.
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Subzona ‘E’ Equipaments privats
Comprèn les àrees destinades a la ubicació de serveis col·lectius privats de caràcter preferentment hostaler i
comercial, que es distribueixen ordenadament a les àrees urbanes del municipi reforçant les seves
possibilitats turístiques.
Condicions d’ús
a) Residencial
b) Comercial
c) Plurifamiliar limitat a les plantes pis
d) Els usos propis del sistema d’equipaments
Condicions de parcel·lació
Les unitats de zona qualificades d’Equipaments privats a la sèries de plànols
d’ordenació del Sòl urbà, és consideraran parcel·la única i indivisible, als
efectes del que preveu l’art. 95 de la llei del Sòl.
Edificabilitat
Parcel·la mínima: 1000 m2
Ocupació en planta baixa: 60%
Edificabilitat: 0.75 m2/m2s
Façana mínima: 20 m
Alçades: Segons edificació oberta article 105
Separacions a vials i veïns: Segons edificació oberta subzona B art. 113
Edificacions auxiliars: Segons edificació oberta subzona B art. 113

Subzona ‘I’ Industrial
Comprèn les àrees situades a les proximitats de les rieres en la que s’ha produït l’assentament dispers d’un
seguit d’instal·lacions industrials aïllades, al que determina la conveniència de consolidar aquests terrenys per
a l’ús industrial i de magatzems, ordenats en funció de les pròpies exigències de l’activitat industrial.
Condicions d’ús:

Condicions de parcel·lació

Condicions d’edificació

Edificabilitat neta:
Tanques

a) Magatzem i industrial en totes les categories.
b) Habitatge limitat a un sòl habitatge por indústria instal·lada.
c) L’ús d’oficines i els propis del sistema d’equipaments s’admeten
exclusivament quan estiguin adscrits al servei directe de l’activitat industrial.
Parcel·la mínima:
Subzona petites industries (Ip) : 1.000 m2
Subzona indústria mitjana (Im): 2.500 m2
Façana mínima:
Ip: 20 m
Im: 30 m
Ocupació màxima:
Ip : 70 %
Im: 60 %
Alçada màxima i nombre de plantes:
Alçada reguladora: 8.000 m
Alçada màxima: 10.00 m
Plantes: PB+1
Per damunt de l’alçada reguladora màxima es podran situar aquells
elements tècnics de les instal·lacions que resulti obligat col·locar per
exigències del procés industrial així com xemeneies, ponts grues,
conduccions i d’altres.
Separacions mínimes:
Subzona

Ip

partions de parcel·la
alineació de vials

3,0
5,0

Im
5,0
5,0

Agrupació d’indústries
En les subzones IP s’admet l’agrupació de naus industrials entre mitgeres
formant fronts de menys de 50 m i fondària edificable menor de 30 m. I la
façana mínima per nau serà de 10 m.
1,20 m2s/m2 s
tancament obligatori de la parcel·la amb una alçada mínima de 1’2 m i
màxim 2 m
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SÒL NO URBANITZABLE
La regulació urbanística del sòl no urbanitzable és la que s’estableix des de l’article 127 a 147 i 159 a
160 de la normativa de les Normes Subsidiàries de Breda.
Divisió de zones
Aquesta divisió s’efectua en base als valors propis de cada sòl i dels objectius que es proposen en les
Normes Subsidiàries. La regulació de les mesures de protecció i dels aprofitaments que són susceptibles
els sòls no urbanitzables es realitza a nivell de zona, però amb unes limitacions de caràcter general
aplicables en aquest tipus de sòl:
Clau p

De protecció del sistema general viari

Clau a

De protecció dels cursos d’aigua, fonts i vegetal de ribera

Clau f

De protecció forestal

Clau s

D’infraestructures tècniques

Clau g

Rústic de caràcter general

Així mateix, els terrenys que queden compresos dins l’Àrea de Pre-Parc del Parc Natural del Montseny,
indicats en el Plànol 2.2. Qualificació del Sòl, queden restringits els usos al que disposa el Pla Especial del
Parc Natural del Montseny, en els articles 15 i concordants.

UNITATS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
UA-1. “Guilleries”
Situació:

Marge esquerre de la carretera d’Arbúcies per Nord de la Vila.

Objecte:

Lla formació d’una cruïlla de diversos carrers que incideixen en ell, i la formació de la connexió de
dos zones de sòl Urbanitzable a desenvolupar mitjançant els corresponents Plans Parcials.
Superfície total àmbit :

5.906 m²

Aprofitament privat :

3.225 m²

Superfície edificable :

2.419 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

Sistema
d’actuació:

54,06%

15 hab
22 hab /Ha
0,41 m²st/m²s
2.249 m²

38,08%

432 m²

7,31%

COOPERACIÓ
L’edificabilitat de les parcel·les marcades en el plànol amb el 2 i el 3 s’acumularan a la parcel·la
núm. 1, que són del mateix propietari.

Condicions:

D’acord amb el que determina l’article 110 apartat 3er. Caldrà tramitar un estudi de detall, de l’illa
marcada amb 1, en què es defineixi la disposició de l’edificació, dels espais comuns i
l’acompliment dels paràmetres edificatoris de l’edificabilitat assignada.
Els espais indicats (marcats amb el núm. 2 i 3 en el plànol núm. 2 de la modificació aprovada en
data 1.10.1997) es cediran gratuïtament a l’ajuntament conjuntament amb els corresponents
destinats a vials. Quedaran, dits terrenys, qualificats amb la Clau P (Parc Públic).
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UA-2. “camps d’en Bombí”
Situació:
Objecte:

A la part Nord del casc urbà en posició central de la Vila.
Té com objectiu la formació d’una cruïlla de diversos carrers que incideixen en ell, i la formació
de la connexió de dos zones de sòl Urbanitzable a desenvolupar mitjançant els corresponents
Plans Parcials.
P1
P2 TOTAL
%
Superfície total àmbit :

5.159 13.030

18.189

100

Aprofitament Urbanístic:

3.286

8.226

11.512

63,3

Superfície edificable :

3.286

8.226

11.512

63,3

Vialitat (m2):

1.598

3.648

5.246 28,84%

275

1.156

1.431

7,86%

1.873

4.804

6.677

36,70%

Característiques:
Espai Lliure (m2):
Total cessions (m2):
Sistema
d’actuació:

---

UA-3 “Camp de futbol”
Situació:

Marge dret de la Vila zona Nord.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té com a objectiu, la urbanització de l‘actual camp de futbol,
que mitjançant un conveni a signar amb el propietari es traslladarà a la zona esportiva
integral ubicada en el sector de Cal Batlle i actualment en construcció. El conveni contemplarà la
construcció del nou camp de futbol.
Superfície total àmbit :

7.760 m²

Aprofitament privat :

5.530 m²

Superfície edificable :

3.380 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

Sistema
d’actuació:

71,26%

20 hab
25,77 hab /Ha
0,50 m²st/m²s
2.230 m²

28,74%

--- m²

--- %

COMPENSACIÓ

UA-4 “Carrer Joan XXIII”
Situació:

Marge dret de la Vila part Nord propera a la Riera del Repiaix.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte la finalització d’uns vial s de la trama urbana
l’entrega del sòl urbà amb l’urbanitzable.
Superfície total àmbit :

5.340 m²

Aprofitament privat :

3.440 m²

Superfície edificable :

3.000 m²

NÚm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

Sistema
d’actuació:

amb

64,40%

13 hab
25,30 hab /Ha
0,56 m²st/m²s
1.900 m²

35,60%

--- m²

--- %

COMPENSACIÓ
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UA-5 “Sector Cementiri”
Situació:

Marge dret part Nord de la Vila i confrontant amb la Riera del Repiaix.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte el desenvolupament d’un sector residencial i l’obtenció
d’un espai lliure destinat a la formació d’un Jardí Urbà per a millor dotació del sector.
Superfície total àmbit :

22.800 m²

Aprofitament privat :

10.400 m²

Superfície edificable :
Num habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

45,61%

9.104 m²
45 hab
19,47 hab /Ha
0,40 m²st/m²s

Vialitat:

5.400

m²

23,68%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

7.000 m²

30,70%

COMPENSACIÓ

UA-6 “L’Hispano”
Situació:

Marge dret de la Carretera d’Arbúcies part Nord del casc urbà.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació tracta de l’ordenació del sector de la formació de vials i de l’obtenció
d’un espai destinat a Parc Urbà procedent del trasllat de la indústria existent, i d’un altre per
completar la plaça de Cal Cigarro.
Superfície total àmbit :

6.250 m²

Aprofitament privat :

3.700 m²

Superfície edificable :

6.060 m²

Num habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

56,75%

30 hab
46,01 hab /Ha
0,93 m²st/m²s

Vialitat:

1.320 m²

20,25%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

1.500 m²

23,01%

COMPENSACIÓ

UA-7 “Vial Poliesportiu”
Situació:

Marge dret de la Carretera d’Arbúcies part Sud de la Vila en el sector Poliesportiu.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte l’obertura d’un vial que doni accés a les instal·lacions del
Camp de Futbol i a la formació d’un petit aparcament auxiliar al seu servei.
Superfície total àmbit :

2.690 m²

Aprofitament privat :

1.380 m²

Superfície edificable :

1.176 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

Sistema
d’actuació:

51,30%

5 hab
18,59 hab /Ha
0,44 m²st/m²s
1.310 m²
---

m²

48,70%
---

COMPENSACIÓ
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UA-8 “Sector Cal Batlle”
Situació:

Marge dret de la Carretera d’Arbúcies part Sud de la Vila, zona annexa al sector de Cal Batlle.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte l’acabat de la trama urbana d’una zona i la formació del
vial de connexió amb la zona de sòl urbanitzable.
Superfície total àmbit :
Aprofitament privat :

8.325 m²

Superfície edificable :

7.100 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

16.530 m²
50,30%

22 hab
13,31 hab /Ha
0,43 m²st/m²s

Vialitat:

4.330

m²

26,19%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

3.875

m²

23,40%

COMPENSACIÓ

UA-9 “Can Duset”
Situació:

Marge dret de la Carretera d’Arbúcies part Sud de la Vila.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte el desenvolupament d’un sector residencial i l’obtenció
d’un espai lliure destinat a la formació d’un Jardí Urbà per a millor dotació del sector.
Superfície total àmbit :

20.100 m²

Aprofitament privat :

13.240 m²

Superfície edificable :

11.400 m²

Num habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

65,80%

57 hab
28,36 hab /Ha
0,57 m²st/m²s

Vialitat:

4.850

m²

24,13%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

2.010

m²

10,00%

COMPENSACIÓ

UA-10 “Accés Sud”
Situació:

A la Carretera d’Arbúcies, a l’entrada de la Vila.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte l’ordenació del sector d’accés Sud a la Vila i la
formació de l’accés al Turó de Santa Anna i l’obtenció d’uns espais per aparcaments
Superfície total àmbit :

7.552 m²

Aprofitament privat :

4.612 m²

Superfície edificable :

4.909 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

Sistema
d’actuació:

65,80%

30 hab
39,70 hab /Ha
0,65 m²st/m²s
2.940

m²

39,00%

---

m²

--- %

COMPENSACIÓ
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UA-11 “Plaça de les escoles”
Situació:

Marge esquerra de la Carretera d’Arbúcies part Nord de la Vila i confrontant amb la Riera
de Breda.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte l’obtenció d’un espai per a la formació d’un parc
Superfície total àmbit :

19.730 m²

Aprofitament privat :

11.920 m²

Superfície edificable :

10.448 m²

Num habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

65,80%

29 hab
14,70 hab /Ha
0,53 m²st/m²s

Vialitat:

5.110

m²

25,90%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

2.700

m²

13,68%

COMPENSACIÓ

UA-12 “Cal Catxu”
Situació:

Marge esquerra de la Carretera d’Arbúcies part Nord de la Vila.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte la formació d’un vial d’acabament del sector i
l’obtenció d’un petit espai per a Jardí Urbà.
Superfície total àmbit :
Aprofitament privat :
Superfície edificable :
Num habitatges:

Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

3.830 m²
3.40 m²

79,37%

2.900 m²
15 hab
39 hab /Ha
0,76 m²st/m²s

Vialitat:

540

m²

14,10%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

250

m²

6,53%

COMPENSACIÓ

UA-13 “Prat del Cigarro”
Situació:

Marge esquerra de la Carretera d’Arbúcies part sud de la Vila.

Objecte:

Aquest Polígon d’Actuació té per objecte l’ordenació del sector que envolta, la formació d’un vial
de connexió de la carretera d’Arbúcies amb la ronda Est de la vila projectada en aquest
document, i l’obtenció d’un espai lliure per a Jardí Urbà.
Superfície total àmbit :
Aprofitament privat :
Superfície edificable :

Característiques:

13.880 m²
3.40 m²

Núm. habitatges:

15 hab

Densitat habitatges :

39 hab /Ha

Índex edificabilitat brut %:

79,37%

2.900 m²

0,76 m²st/m²s

Vialitat:

540

m²

14,10%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

250

m²

6,53%

Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

Notes:

En l’aplicació del sostre edificable i atès el desnivell que en sentit Nord-Sud presenta el sector es
podrà autoritzar la formació d’una tercera planta en la part sud i concretament en la zona de
contacte amb el vial de connexió.
La qual cosa si s’escau, haurà de ser contemplada en l’Estudi de Detall corresponent.
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UA-14 “Verge de Montserrat”
Situació:

Marge dret de la Carretera d’Arbúcies part Nord de la Vila.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte el desenvolupament del sector i l’obtenció d’un
espai per a jardí públic i un altre per equipament per a millor dotació del sector.
Superfície total àmbit :

21.974 m²

Aprofitament privat :

11.604 m²

Superfície edificable :

10.987 m²

Num habitatges:
Característiques:

Sistema
d’actuació:

52,80%

46 hab

Densitat habitatges :

20,9 hab /Ha

Índex edificabilitat brut %:

0,50 m²st/m²s

Vialitat:

6.741

m²

30,60%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

3.629

m²

16,50%

COMPENSACIÓ

UA-15 “Can Sibina”
Situació:
Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte l’obtenció d’un espai lliure i la creació d’un itinerari de
vianants amb la plaça del Dr. Rovira, resultat del trasllat de la indústria existent i de l’ordenació
proposada en aquest document, mitjançant un pas en planta baixa.
Superfície total àmbit :

3.600 m²

Aprofitament privat :

2.150 m²

Superfície edificable :

5.820 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:
Vialitat:
Espais a cedir a l’Ajuntament:

59,72%

35 hab
97,22 hab /Ha
1,62 m²st/m²s
1.080

m²

30,00%

370

m²

10,28%

Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

Nota:

Aquest conjunt s’ordenarà mitjançant l’Estudi de Detall escaient.
El subsol d’aquest espai podrà ser objecte d’explotació privada per aparcaments.

UA-16 “Sector Industrial Sud”
Situació:

Marge dret de la Vila pel Sud i confrontant amb la Riera del Repiaix.

Objecte:

Aquesta Unitat d’Actuació té per objecte el desenvolupament d’una zona industrial en
funcionament, l’acabat del carrer de Sant Francesc i l’obtenció d’un espai per equipament
destinat a la construcció de l’escorxador de la Vila.

Característiques:

Superfície total àmbit :

41.250 m²

Aprofitament privat :

30.051 m²

Superfície edificable :

30.051 m²

Num habitatges:

--- hab

Densitat habitatges :

--- hab /Ha

Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

72,85%

0,73 m²st/m²s

Vialitat:

4.599

m²

11,15%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

6.600

m²

16,00%

COMPENSACIÓ

(*) Actualment en aquest sector s’hi estan desenvolupant els treball d’urbanització
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PE 1 “Carrer Escolomines”
Situació:

Marge esquerra de la Carretera d’Arbúcies part Sud de la Vila.

Objecte:

Aquest Pla Especial té per objecte el desenvolupament d’un sector residencial i l’obtenció d’un
espai lliure destinat a la formació d’un Jardí Urbà per a millor dotació de la Vila i del sector.
Superfície total àmbit :

9.500 m²

Aprofitament privat :

6.270 m²

Superfície edificable :

7.125 m²

Núm. habitatges:
Característiques:

Densitat habitatges :
Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

66,00%

40 hab
42,11 hab /Ha
0,75 m²st/m²s

Vialitat:

1.330

m²

14,00%

Espais a cedir a l’Ajuntament:

1.900

m²

20,00%

COMPENSACIÓ

PMU “Can Guilleumes”
Situació:
Objecte:
Condicions d’ús
Condicions de
parcel·lació
Edificabilitat

Sud-est del municipi al costat de la riera de Breda.
Aquest Pla de millora urbana es redacta per la regulació de les condicions d’ús dels terrenys i de
les edificacions públiques i privades en aquest àmbit i per a la realització d’ajustos per poder
adaptar la normativa a la realitat i casuística existent al sector.
S’admeten els usos admesos per les NNSS en la subzona I.
I ús comercial segons Decret llei 1/2009 o normativa que el substitueixi.
Superfície mínima parcel·la :
1.000 m²
Amplada mínima parcel·la
20 m
S’exceptuaran d’aquesta norma aquelles parcel·les inscrites en el Registre de la propietat amb
anterioritat a la data d’aprovació inicial d’aquest document.
Índex edificabilitat net:
1.20 m²st/m²s
Ocupació màxima :
Alçada reguladora:

Condicions
d’edificació

70 %
8’00 m

Alçada màxima:

10’00 m

Nombre de plantes:

PB+1

No s’admeten edificacions auxiliars:
Separacions mínimes a partions parcel·la:

3’00

m

Separacions mínimes avials:

5’00

m

Densitat màxima: 1 activitat per cada 300 m2

ACTUACIONS AÏLLADES
1- Quan no sigui possible delimitar Unitats d’Actuació, l’execució de les determinacions de les Normes es podran
realitzar mitjançant Actuacions Aïllades en sòl Urbà.
2- Aquestes Normes delimiten una actuació aïllada en sòl no urbanitzable, el que implica l’adquisició per
l’Ajuntament o altre Organisme públic del sòl i de les edificacions existents mitjançant l’expropiació forçosa.
3- Si d’aquestes expropiacions se’n deriven beneficis especials per als sectors contigus, es podran repercutir els
costos d’aquestes adquisicions, en la mesura del benefici, mitjançant l’aplicació de contribucions especials a
càrrec dels propietaris especialment beneficiats.
4- Mentre no s’efectuï l’expropiació prevista per aquestes Normes Subsidiàries, en aquestes àrees solament podran
efectuar-se les obres de conservació de l’edificació existent.
5- Les actuacions aïllades es reflecteixen al plànol 2.4 Sectors de Desenvolupament.
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SÒL URBANITZABLE
El sòl urbanitzable de les Normes Subsidiàries es desenvoluparà necessàriament mitjançant Plans Parcials, l’aprovació
definitiva dels quals és condició indispensable per a la realització d’intervencions de qualsevol tipus en el territori
corresponent, llevat del supòsit dels sistemes generals.
L’àmbit territorial dels Plans Parcials haurà de coincidir amb els sectors de planejament delimitats a les Normes
Subsidiàries.

Plans Parcials
1- Els Plans Parcials d’Ordenació hauran de contenir les determinacions previstes a la Llei del Sòl i Reglament de
Planejament, amb la precisió suficient per a permetre la seva execució sense necessitat de cap altre estudi
previ.
2- El Pla Parcial haurà de preveure la divisió poligonal i el sistema d’actuació aplicable a cada polígon. Posteriorment
aquestes determinacions podran ésser modificades mitjançant el procediment previst als arts. 118 i 119 de la
Llei del Sòl.
3- El Pla d’Etapes no podrà preveure un termini superior a vuit anys per a la realització de la urbanització. D’establir-se
varis Polígons, es fixarà l’ordre de prioritats entre ells.
4- Quan els Plans Parcials siguin d’iniciativa privada, haurà de preveure a més les determinacions d’iniciativa i la
documentació a què es refereixen els arts. 46 i 64 del Reglament de Planejament.
5- Per a cada sector del sòl urbanitzable aquestes Normes Subsidiàries especifiquen:
a) La superfície total.
b) La previsió dels espais destinats a sistemes.
c) L’aprofitament urbanístic privat.
d) El traçat viari estructurant del sector del que formarà part el sistema general de comunicacions, als efectes de
garantir la seva execució en cas de no desenvolupar-se cap dels sectors.
e) Les determinacions sobre l’ordenació del sector que es consideren necessàries per a la seva adequada
integració en l’estructura urbana global. Es concreta, generalment la localització de les àrees d’equipament i
espais lliures, i el tipus d’ordenació aplicable pel desenvolupament de la normativa del Pla Parcial.
Els sectors previstos per les Normes Subsidiàries i les seves característiques urbanístiques són:

PPU 1 “Petrunes Guilleumes”
Situació:

Situat al Sud de la població i a l’oest de la carretera d’Arbúcies.

Objecte:

Té per objecte desenvolupar es sector esquerra d’accés a la vila i la franja sud del sector industrial
procedent de la divisió de Can Guilleumes.
En aquest Pla Parcial es podrà conjuminar els usos industrial i residencial, amb una proporció d’un
50% per a cada ús.
Superfície total àmbit :

111.300 m²

100%

72.345 m²

65%

Zona verda :

11.330 m²

10 %

Equipaments :

11.330 m²

10 %

Vialitat mínima :

16.685 m²

15 %

Aprofitament privat :
Edificabilitat bruta :
Sostre edificable :
Núm. habitatges:
Característiques: Densitat habitatges :

0,40 m²st/m²s
44.520 m²
89 hab
16 hab /Ha

Índex edificabilitat brut %:

Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ
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PPU 2 “Can Ribas”
Situació:

Situat a l’oest de la carretera d’Arbúcies i al centre de la població.

Objecte:

Desenvolupament Urbanístic del sector i formació de vial de connexió del camí de Sant Llop amb
la carretera d’Arbúcies, amb la finalització formal del Passeig de Les Escoles.
Es preveu un ús residencial per a tot el sector. En el moment de desenvolupar el Pla Parcial
s’admetrà, si s’escau el canvi de zonificació residencial a industrial a un màxim d’un 30% del sector
i ubicant-lo adjacent al sector industrial de Can Guilleumes
Superfície total àmbit :
Qualificacions
aplicables:
Aprofitament privat :

104.200 m²

100%

68.772 m²

66%

Zona
Ordenació
Oberta. Subzona B

Superfície edificable :

41.263 m²
0,40 m²st/m²s
171 hab

Característiques: Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Densitat habitatges :

Sistema
d’actuació:

16,50 hab /Ha

Espais destinats a dotacions:

35.428 m²

34 %

Sistema general viari. Màxim:

20.840 m²

20 %

Sistemes Locals. Mínim :

14.588 m²

14 %

COMPENSACIÓ

PPU 3 “Can Ferreric”
Situació:

Situat a l’oest de la carretera d’Arbúcies i al nord de la població..

Objecte:

Té per objecte el desenvolupament del sector i la formació en el seu àmbit de la Ronda
Oest.
Superfície total àmbit :
Qualificacions
aplicables:
Aprofitament privat :
Superfície edificable :

100%

68.640 m²

66%

34.320 m²
0,40 m²st/m²s
114 hab

Característiques: Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Densitat habitatges :

Sistema
d’actuació:

104.000 m²
Zona
Ordenació
Oberta. Subzona C

16,55 hab /Ha

Espais destinats a dotacions:

35.560 m²

34 %

Sistema general viari. Màxim:

20.800 m²

20 %

Sistemes Locals. Mínim :

14.560 m²

14 %

COMPENSACIÓ

PPU 4 “Can Huguet”
Situació:

Situat a l’oest de la carretera d’Arbúcies i al nord del casc urbà.

Objecte:

Té per objecte el desenvolupament del sector i la connexió del casc urbà amb la zona de Cal
Catxu i del Camí Fondo.
Superfície total àmbit :
Qualificacions
aplicables:
Aprofitament privat :

Característiques: Superfície edificable :
Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Densitat habitatges :

52.000 m²

100%

34.320 m²

66%

Zona
Ordenació
Oberta. Subzona B
20.592 m²
0,40 m²st/m²s
86 hab
16,50 hab /Ha
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Espais destinats a dotacions:

17.680 m²

34 %

Sistema general viari. Màxim:

10.400 m²

20 %

7.280 m²

14 %

Sistemes Locals. Mínim :
Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

PPU 5 “Can Fogueres”
Situació:

Situat a l’oest de la carretera de Riells i al nord del casc urbà.

Objecte:

Té per objecte el seu desenvolupament urbanístic i la formació de la continuació de la
Ronda Oest.
Superfície total àmbit :
Qualificacions
aplicables:
Aprofitament privat :
Superfície edificable :

100%

39.780 m²

66%

15.912 m²
0,40 m²st/m²s
99 hab

Característiques: Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Densitat habitatges :

16,50 hab /Ha

Espais destinats a dotacions:

20.492 m²

34 %

Sistema general viari. Màxim:

12.054 m²

20 %

8.438 m²

14 %

Sistemes Locals. Mínim :
Sistema
d’actuació:

60.272 m²
Zona
Ordenació
Oberta. Subzona B

COMPENSACIÓ

PPU 6 “Can Valent”
Situació:

Situat al nord del casc urbà en contacte amb el sòl no urbanitzable.

Objecte:

Té per objecte el seu desenvolupament urbanístic i té en el seu àmbit la carretera d’Arbúcies.
Superfície total àmbit :
Qualificacions
aplicables:
Aprofitament privat :
Superfície edificable :

Característiques: Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Densitat habitatges :

Sistema
d’actuació:

48.200 m²

100%

31812 m²

66%

Zona
Ordenació
Oberta. Subzona B
19.087 m²
0,40 m²st/m²s
79 hab
16,57 hab /Ha

Espais destinats a dotacions:

16.388 m²

34 %

Sistema general viari. Màxim:

6.748 m²

20 %

Sistemes Locals. Mínim :

9.640 m²

14 %

COMPENSACIÓ

PPU 7 “Residencial i industrial del Repiaix”
Situació:

Situat al nord del casc urbà en contacte amb el sòl no urbanitzable.

Objecte:

Té per a objecte la consolidació d’un sector industrial ja existent i l’acabat de la trama urbana tancat
pel carrer Verge de Montserrat (Ronda interior).
Desenvolupa dos zones una residencial ocupant un 25% del sector i l’altre d’industrial, ocupant un
75%.

65

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT

Superfície total
àmbit

106.457
Sector residencial:
Aprofitament
privat:
Edificabilitat bruta :

Característiques: Densitat habitatges :
Equipament mínim:

17.338 m²

65%

0,40 m²st/m²s
10.669 m²
43 hab
16,25 hab /Ha
2.667 m²

10 %

Zones verdes mínim:

2.667 m²

10 %

Vials mínim:

4.000 m²

15 %

Sector industrial:

79.785 m²

Aprofitament privat :
Edificabilitat bruta :

55.647 m²

71%

0,40 m²st/m²s

Sostre edificable:
Equipament
Característiques: mínim:
Zones verdes mínim:

22.658 m²

Vials mínim:
Sistema
d’actuació:

100%

26.672 m²

Sostre edificable:
Núm. habitatges:

m²

3.191 m²

4%

7.978 m²

10 %

11.967 m²

15 %

COOPERACIÓ

PPU 8 “Can Xifré”
Situació:

Situat a la part dreta de la carretera d’Arbúcies i colindant amb els equipaments esportius.

Objecte:

Té per a objecte el desenvolupament del seu sector i la formació de part de la Ronda perimetral de
l’Est.

Superfície
àmbit

total

120.471
Sector residencial:
Aprofitament
privat:
Edificabilitat bruta :

Característiques: Densitat habitatges :
Equipament mínim:

18.720 m²

65%

0,40 m²st/m²s
11.520 m²
47 hab
16,25 hab /Ha
2.880 m²

10 %

Zones verdes mínim:

2.880 m²

10 %

Vials mínim:

4.320 m²

15 %

91.671 m²

Sector industrial:
Aprofitament privat :
Edificabilitat bruta :
Sostre edificable:
Equipament
Característiques: mínim:
Zones verdes mínim:
Vials mínim:
Sistema
d’actuació:

100%

28.800 m²

Sostre edificable:
Núm. habitatges:

m²

65.086 m²

71%

0,40 m²st/m²s
36.668 m²
3.667 m²

4%

9.167 m²

10 %

13.751 m²

15 %

COMPENSACIÓ
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PPU 9 “Cal Gall i Cal Xec”
Situació:

Situat al peu del Turó de Santa Anna a la part dreta de la carretera d’Arbúcies.

Objecte:

Té per objecte el desenvolupament urbanístic del seu sector, la formació d’una part del vial de
circumval·lació del Turó de Santa Anna i la formació de part de la Ronda Est.
Superfície total àmbit :

80.579 m²

100%

Aprofitament privat

52.376 m²

65%

Superfície edificable :
Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Característiques: Densitat habitatges :

32.231 m²
0,40 m²st/m²s
130 hab
16,20 hab /Ha

Espais destinats a dotacions:

8.058 m²

10 %

Sistema general viari. Màxim:

8.059 m²

10 %

12.087 m²

15 %

Sistemes Locals. Mínim :
Ús residencial
Ordenació oberta subzona B i C
Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

PPU 10 “Turó de Santa Anna”
Situació:

Situat al sud de la població.

Objecte:

Aquest Pla Parcial té per objecte l’obtenció de la part alta del Turó pe dotació comunitària i la
preservació del bosc existent. La seva normativa contemplarà aspectes diferents al de la resta de
la resta de les zones obertes de la Vila en el sentit de permetre tan solament una edificació per
cada 38 metres de façana al vial de circumval·lació i parcel·les d’una superfície mínima de 2.500
metres quadrats.
Superfície total àmbit :

240.237 m²

100%

Aprofitament privat

96.095 m²

40 %

Superfície edificable :

14.414 m²

Edificabilitat bruta :
Núm. habitatges:
Característiques: Densitat habitatges :

Sistema
d’actuació:

0,06 m²st/m²s
38 hab
1,6 hab /Ha

Zones verdes mínim:

96.095 m²

40 %

Equipaments mínim:

24.023,50 m²

10 %

Vials mínima :
Ús residencial
Ordenació oberta subzona

24.023,50 m²

10 %

COMPENSACIÓ

PPU 11 “Can Guilleumes”
Situació:

Zona oest de la vila.

Objecte:

Aquest Pla Parcial pretén el desenvolupament d’un sector de la Vila amb l’obtenció d’una zona lliure
per a la formació d’una Plaça de considerable magnitud així com la preservació d’una de les vistes
més importants de la Torre del Campanar de l’antic convent
Superfície total àmbit :

37.694 m²

100%

Aprofitament privat

24.501 m²

65 %

Edificabilitat bruta :
Sostre edificable :
Característiques: Nombre d’habitatges màxim
Densitat habitatges :
Zones verdes mínim:

0,40 m²st/m²s
15.077 m²
100 hab
26,42 hab /Ha
3.769 m²

10 %

Equipaments mínim:

3.769 m²

10 %

Vials mínima :

5.654 m²

15 %
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Ús residencial
Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

PPU 12 “Sector industrial nord”
Situació:

Marge esquerra de la carretera d’Arbúcies part Nord de la Vila.

Objecte:

Aquest Pla Parcial té per objecte el desenvolupament urbanístic d’un sector industrial de certa
consolidació, l’obtenció d’un espai per a construir un magatzem municipal.
Superfície total àmbit :

46.003 m²

100%

Aprofitament privat

32.662 m²

65 %

Edificabilitat bruta :
Característiques:

Sostre edificable :

0,40 m²st/m²s
18.401 m²

Zones verdes mínim:

4.600 m²

Equipaments mínim:

1.840 m²

10 %
4%

Vials mínima :

6.900 m²

15 %

Ús industrial
Sistema
d’actuació:

COMPENSACIÓ

Recull de Planejament derivat
Pla Especial de Conservació i Millora del Nucli Històric de Breda.
Aprovat en data 4 /10/2012 per la CTU
Edificabilitat:
Alçada reguladora:

Segons plànols normatius o fitxes PEP
Segons plànol normatiu d’alçats o fitxes PEP. En cas que no surti, l’ARM
serà 9,30 m corresponent a PB+2 p i 6,50 m per a PB+1P, a comptar
des de la rasant del carrer fins a la projecció de la línia d’intersecció
amb el punt exterior de la coberta .
Nombre màxim de plantes: Segons plànols normatius o fitxes PEP
Usos permesos:
Habitatge, residencial, comercial, oficines, tallers artesanals i
equipaments, sempre que siguin compatibles amb l’entorn.
Fondària edificable:
Segons plànols normatius o fitxes PEP.
Condicions estètiques:
Aplicable als edificis de nova construcció i rehabilitació o integral i a la
reforma i/o substitució.
Cobertes i coronaments
Composició de façanes:
Manteniment del pla de façana. Domini de ple sobre buit. Situació dels
tancaments i fusteries en mur de paredat, situats a 15-20 cm del pla de
façana; en la resta de murs situats a 15 cm.
En edificis de nova construcció d’ample de façana de 9 o més metres,
es dividirà la façana en fraccions compositives de 6 m amb colors
diferents i alçades de les edificacions no coincidents amb desnivells de
20 cm com a mínim.
Percentatge màxim d’obertures respecte el total (en secció del mur en
planta) del 40% ni del 30 % respecte del total de la façana. Evitar
finestrals a dobles espais ni en plantes contigües. L’ample màxim d eles
obertures és de 1,05 m amb una separació mínim a mitgera de 1,0 m.
Llindes de nova construcció han de ser rectes i no s’admeten arcs.
Es prohibeixen cossos sortints, excepte els balcons, en carrers de 5 o
més m d’amplada, s’admeten però seran individualitzats i oberts en els
seus tres costats. L’ample màxim de 1,40 m i separats entre si com a
mínim 60 cm a la mitgera i 1,20 entre ells, amb una volada màxim de
35 cm.
Cobertes i coronaments:
Coberta de dues vessants i carener paral·lel a la façana i pendent del
30%. Material: teula àrab o imitació.
No es permet fer coberta plana o tipus banyera. Aquest últim tipus
s’admet a la vessant interior d’illa, en cas de necessitat de col4locació
d’elements tècnics i s’haurà de cobrir amb elements permeables,
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Plantes baixes

Materials i colors

Elements sobreposats a les
façanes. Rètols de
publicitat.

Testers

separada 50 cm del carener, 2,5 m de la façana i la seva superfície
ha de ser com a màxim un 10% de la coberta.
Sobre la coberta només s’admeten fumerals i xemeneies amb una
alçada de 1,30 m. Materials per les xemeneies de nova construcció:
arrebossats i pintat del mateix color que la façana i remats tradicionals.
S’admet la fosa o l’acer pintat de color negre.
Cornisa o ràfec: Tindrà un vol màxim de 40 cmi serà continu.
Les plaques solars s’hauran de col4locar de manera no visible des de
l’espai públic. En la zona i edificis de protecció 2, es prohibeix la seva
col·locació.
Els patis de ventilació no poden coincidir amb el carener i separats del
carener 50 cm i 2,5 m de la façana i no es poden cobrir.
Es prohibeixen els aplacats a tota l’alçada de la planta baixa.
S’admeten els sòcols fins una alçada de 70 cm de mitjana de pedra
calcària buixardada o tall de serra de gruix de 4 cm amb forma de
grans peces de forma rectangular i de l’alçada del sòcol, prohibint-se
expressament acabats polits i formes irregulars.
Les obertures han de tenir composició vertical, excepte les d’ús
comercial, que han de tenir com a màxim 2,50 m d’amplada i alçada
2,50 m i separar de les mitgeres 1 m i 60 cm de qualsevol altra
obertura de planta baixa. Excepcionalment en façanes de 5 m o
menys d’amplada s’admet agrupar l’obertura d’ús comercial amb
l’accés a la resta de l’edifici.
El material d’acabat de façana serà l’arrebossat tradicional a la calç o
bé pintat amb pintura al silicat. L’acabat serà remolinat llis. Es prohibeix
l’emmarcat de finestres. El color de la façana serà únic i diferent de les
façanes veïnes (segons carta de colors). Es deixarà vist elements de
pedra preexistents com brancals, dentells i ampits de pedra carejada.
Estan prohibits els repicats de façana total o parcial deixats vistos . la
trobada entre els elements de pedra existent i serà amb línia recta.
Les fusteries seran de fusta pintada segons carta de colors o
envernissada amb olis o ceres de color fosc no brillant. L’envidrament
serà amb vidre únic per fulla sense falses partions .
No s’admet el PVC
Les persianes seran de llibret o de corda, prohibint-se les persianes de
caixó. Reixes: S’admet els barrots d’acer massís de Ø12mm i separats
10 cm.
Portes a l’edifici: Es prohibeix l’alumini. Han de ser majoritàriament
opaques. Es permeten les reixes de protecció.
Baranes: Seran d’acer massís de gruix entre 10-15 mm i separació de
10 cm. Disposaran de passamà inferior i superior. Color segons carta de
colors.
Mitgeres. Les parets de les mitgeres seran del mateix color que la paret
de la façana .
Queden prohibits els cossos avançats al pla de façana. Els elements
s’han de col·locar de manera no visible des de l’espai públic.
No e permet l’ús de tendals en façana. En els locals comercials
s’admeten els teixits translúcids tipus screen.
Les portelles dels comptadors seran llises i enrasades al pla de façana.
En cas que estiguin al sòcol les portelles s’han de revestir-se del material
del sòcol.
Els rètols comercials es col·locaran dins del buit arquitectònic i disposat
amb lletres solts.
Els rètols seran amb materials nobles. Es prohibeix el plàstic, l’acer
inoxidable i el neó.
Es permeten banderoles perpendiculars a les façanes amb una volada
màxima de 40 cm.
Als locals de planta baixa es permeten reixes de protecció assimilables
als barrots de protecció i les persianes enrotllables transparents i de
colors fosc. Estan prohibides les persianes enrotllables opaques o
perforades i les de tipus ballesta.
Aquest és d’aplicació a les cantonades ressenyades als plànols
normatius. Des les dues façanes es considerarà com a façana a front
principal la esgrafiada com a tal en el plànol normatiu d’aquest PE.
La façana que es produeixi com a final d’un front principal mantindrà la
composició que li correspongui d’acord amb el front. El primer terç de
la façana subordinada serà opaca. La proporció de buits i plens dels
2/3 serà amb una proporció de ple respecte el buit del 20% respecte la
façana principal. No es permeten balcons volats.
En el cas que es vulgui dotar d’aparcament a l’edifici, el seu accés
s’ubicarà preferentment a la façana lateral.
Es permet el gir de la coberta en cantonada i realitzar 3 vessants.
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Plans especials en sòl no urbanitzable.
Les NNSS de Breda no delimiten cap Pla Especial Urbanístic, tanmateix, al terme municipal
s’ha aprovat el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals , aprovat
definitivament per la CTUG el 15 de juliol de 2015.

2.3.3. Anàlisi del planejament urbanístic vigent i del seu desenvolupament.
Modificacions introduïdes durant la vigència del Pla.
Com en tota figura de planejament urbanístic general, el pas del temps i la pròpia evolució
de la societat, comporten la necessitat d’introduir ajustos i/o modificacions en el document
originalment aprovat. Les Normes Subsidiàries de Breda no han estat menys en aquest sentit i,
durant la seva vigència, fins a dia d’avui, ha suportat fins a 14 modificacions.
Aquestes modificacions, que tenien com a finalitat principal la correcció o modificació
d’aspectes del planejament original que no s’ajustaven suficientment a la realitat física del
lloc o que simplement no donaven un compliment adequat de les voluntats municipals,
venen assenyalades i breument descrites en el llistat següent:
EXPEDIENT

APROVACIÓ DEFINITIVA

PUBLICACIÓ DOGC

1991-000175

26/02/1992 (CTU)

1997-000243

1/10/1997 (CTU)

2000-000522

07/06/2000 (CTU)

Mod. NNSS amplada C/ de la Selva

2001-001141

24/07/2002 (CTU)

Mod. NNSS alçada reg. C/ Capellans i Santa Victòria

2005-018847

15/12/2005 (CTU)

2008-034656

04/11/2009 (CTU)

5540 (07/01/2010)

Mod. NNSS per l'amplada del C/Montnegre

2009-038634

04/11/2009 (CTU)

5530 (21/12/2009)

2010-042863

25/05/2011 (CTU)

5924 (20/07/2011)

2011-044357

25/05/2011 (CTU)

5915 (07/07/2011)

2011-044617

29/06/2011

5977 (04/10/2011)

2011-044802

27/07/2011 (CTU)

6002 (10/11/2011)

Mod. NNSS en relació a l'art. 168
Mod. NNSS a l'illa conformada pels C/ Barcelona,
Raval Salvà i c/ del Vent
Mod. NNSS regulació usos locals pública
concurrència amb ambientació musical i/o
espectacles
Mod. Puntual de les NSP a l'entorn de la Plaça dels
Països Catalans
Mod. NNSS PE de protecció del medi natural i
paisatge- Parc Natural del Montseny i servituds
aeronàutiques aeroport GI

2013-051851

21/11/2013 (CTU)

2013-052386

11/02/2014 (CTU)

6594 (01/04/2014)

Mod. NNSS relació al PP núm.2 Can Ribas

2016-059991

22/06/2016 (CTU)

7212 (23/09/2016)

Mod. NS àmbit UA14 Verge de Montserrat

Mod. NNSS Equip. Privat Font de Santa Anna
12/12/1997

Mod. NNSS UA1 Guilleries

Mod. Puntual NSP de Breda

Mod. NS carrer Rovira

Nivell de desenvolupament dels sectors previstos inicialment.
Més enllà de les modificacions llistades, resulta imprescindible de fer una anàlisi sobre el grau
de desenvolupament de les Normes Subsidiàries vigent especialment a partir del nivell
d’execució dels diferents sectors i polígons d’actuació previstos en origen per a poder
predeterminar si són susceptibles de ser entesos com a una base sòlida sobre la qual
preveure els nous sectors de planejament o, en el seu defecte, han de ser l’exemple d’allò
que el nou planejament haurà de procurar evitar o, si més no, corregir.
Així doncs, als efectes indicats, les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) de Breda,
aprovades l’any 1991 preveien els sectors següents:
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•

16 unitats d’actuació (UA) en sòl urbà no consolidat. D’aquestes se n’han assolit
completament quatre:
UA 2-Camps Bombí
UA 3- Camp de Futbol
UA 5- Sector cementiri
UA 10- Accés sud;
I actualment s’està executant la urbanització de la UA-16- Sector industrial sud
mitjançant la redacció d’un Pla de Millora Urbana.

•

1 Pla Especial en sòl urbà: PE-1 Carrer Escolomines (no assolit)

•

1 Pla de millora urbana: PMU-Sector industrial Can Guilleumes, el qual no s’ha
desenvolupat.

•

12 sectors de sòl urbanitzable delimitat, dels quals:
PPU 11 Can Guilleumes: s’ha executat completament i forma part del sòl
urbà.
PPU 9 Cal Gall i cal Xec: s’ha redactat el Pla Parcial i el Projecte d’urbanització
i hi ha la garantia dipositada.
PPU 7 Repiaix: s’ha redactat el Pla parcial
PPU 2 Can Ribas: amb un pla parcial aprovat, el qual s’ha deixat sense efecte
segons acord de la CTUG del 13 /11/2018.
Per la resta de sectors de sòl urbanitzable, no hi ha tramitat cap eina de
desenvolupament urbanística.

•

Així mateix, en una línia similar, durant la vigència del text refós de les normes s’ha
tramitat i aprovat en sòl no urbanitzable: El Pla Especial Catàleg de masies i cases
rurals.

En qualsevol cas, el nivell de desenvolupament de cadascun d’aquests àmbits i sectors,
actualment queda reflectit en quadre resum, en el que es pot veure que de les NNSS del
1991, i el seu text refós aprovat per la CTUG 20/04/2006, es troben desenvolupades en un
percentatge molt poc significatiu:
• Dels 18 sectors en sòl no urbà no consolidat (UA, PMU i PE1) se n’han desenvolupat
només 3 (Unitats d’actuació), representant només un 16% d’assoliment.
• De 12 sectors en sòl urbanitzable delimitat (PPU) només se n’ha desenvolupat un,
representant un 8% d’assoliment.
Quadre resum del nivell de desenvolupament dels sectors:
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2.3.4. Altres.
Addicionalment Breda ha participat en una sèrie d’estudis sectorials sobre les problemàtiques
específiques del municipi, treballs pensats principalment com a elements complementaris
per a la diagnosi i posterior revisió del planejament i dels quals en destaquem l’Agenda 21
Local de Breda redactada de manera conjunta amb altres municipis de la comarca de la
Selva.
Agenda Local 21 de Breda.
L’Agenda 21 es va redactar l’any 2010 per l’empresa La Copa (Cooperativa de projectes
ambientals) encarregat per la Diputació de Girona, i es va redactar simultàniament pels
municipis de Riells i Viabrea, Breda, Hostalric.
Aquesta Agenda 21 s’estructura en dos documents els quals són independents però
complementaris entre sí: el Pla d’acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), dins la qual hi ha
unes Directrius pel Tractament dels Usos en Sòl No Urbanitzable.
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) consisteix en l’anàlisi, amb visió integradora, de
l’estat actual d’un municipi, l’avaluació en forma de diagnosi dels resultats obtinguts i la
definició a partir d’aquesta d’un Pla d’Acció que permeti orientar el desenvolupament futur
basat en criteris de sostenibilitat.
Aquest Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) del municipi de Breda està constituït per un
total de 6 línies estratègiques, que es desenvolupen en 26 programes d’actuació que es
concreten en 94 accions.
A. INCORPORAR CRITERIS AMBIENTAL EN L’ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL MUNICIPI
1. Promoure la conservació de la biodiversitat i potenciar els sistemes naturals, el paisatge i la
connectivitat ecològica.
1.1 Assegurar la protecció dels connectors ecològics i paisatgístics,
1.2 Promocionar la connectivitat social, connectant el nucli urbà amb el sector
septentrional d’alt valor natural.
2. Millorar la qualitat urbana i promoure un desenvolupament territorial sostenible amb una
visió integral del territori.
2.1 Incloure les directrius de protecció del sistema d’espais oberts i el ritme de
creixement moderat, així com també els valors del sòl no urbanitzable, i que es
replantegi les necessitats de creixement del municipi.
2.2 Promoure i desplegar noves actuacions en relació a la xarxa secundària de camins
rurals, que tanmateix ja existeix.
2.3 Treballar per un model de mobilitat sostenible basat en una reducció del trànsit
motoritzat, potenciant el transport públic i afavorint els desplaçaments a peu i en
bicicleta i resoldre els problemes derivats del trànsit interior de mercaderies i els
problemes d’aparcament.
2.4 Millorar la qualitat dels espais públics, sobretot la de les zones industrials, així com
executar actuacions de millora urbanística d’aquests espais.
3. Optimitzar els recursos naturals i foment de l’ús d’energies renovables.
3.1 Promoure la redacció d’ordenances,
3.2 La realització de campanyes de sensibilització i educació ciutadana i
3.3 L’aplicació de mesures d’eficiència i sostenibilitat en els equipaments municipals,
mitjançant l’elaboració d’auditories ambientals.
3.4 Millorar de la gestió dels residus i la implantació d’un model energètic més sostenible.
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4. Promoció d’una economia diversificada, eficient ambientalment i que dinamitzi el teixit
econòmic existent al territori.
4.1. Potenciar un sector econòmic industrial respectuós amb el medi ambient4.2 Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió,
4.3 Suport a la creació de noves empreses i foment de la cultura emprenedora,
4.4 Foment de les polítiques actives d’autoocupació i la dinamització del comerç local.
4.5 Vetllar per l’impuls d’un sector turístic de qualitat fomentat en el patrimoni natural,
històric, arquitectònic i cultural del municipi.
5. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la cohesió social
5.1 Prevenció i control de riscos ambientals, el foment de la salut i el benestar social.
5.2 Potenciació de la igualtat d’oportunitats.
5.3 Promoure el canvi de consciència ciutadana a través de l’educació i la
sensibilització ambiental.
6. Impuls d’instruments coordinats de gestió municipal amb l’objectiu de millorar l’eficiència
dels serveis, promoció de la cohesió del territori i foment de la participació ciutadana.
6.1 Foment de la gestió mancomunada i la coordinació entre organismes públics,
l’elaboració d’un programa que millori la gestió ambiental a l’ajuntament i incentivant la
participació ciutadana en la presa de decisions que afectin a la sostenibilitat
ambiental, econòmica i social del municipi.
B. PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
El PALS de Breda al seu document 6 concreta quines han de ser les directrius pel tractament
dels usos en el sòl no urbanitzable.
• D’acord amb el que diu el Pla Territorial de les Comarques Gironines la principal vocació
del sòl no urbanitzable del municipi de Breda és el manteniment de les activitats agrícoles
i ramaderes així com la preservació dels valors paisatgístics.
• Un altre objectiu que ha de perseguir el sòl no urbanitzable de Breda és el d’assegurar la
connectivitat ecològica, paisatgística i social entre el massís del Montseny i la plana de la
Tordera. El mateix Pla d’Acció de la Connectivitat Ecològica de la Comarca de la Selva
estableix que la riera de Breda és una zona d’interès per a la connectivitat ecològica
(ZIEC) entre el Montseny i el Montnegre.
En conclusió, els principals objectius d’aquest document de Directrius pel Tractament dels
Usos del sòl no urbanitzable són els següents:
1. Afavorir el manteniment de l’activitat agrària i ramadera ja que és el principal agent
de configuració del paisatge actual.
2. Protegir el patrimoni arquitectònic d’aquest paisatge agroforestal.
3. Preservar els valors paisatgístics de les planes agrícoles.
4. Promoure que els dos eixos fluvials que delimiten les planes agràries funcionin com a
connectors ecològics, paisatgístics i socials. En aquest sentit, convé tenir present que
aquests dos espais formen part del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les
comarques Gironines.
5. Assegurar la xarxa de camins.
Per aconseguir fer realitat aquests objectius proposem zonificar el sòl no urbanitzable de
Breda en tres categories:
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• Sòl agrícola: Són espais que tenen un especial valor agrícola, incloent els marges arbrats
i petits fragments forestals que hi ha entre camps de conreus.
• Sòl forestal: Inclou el territori forestal que forma continuïtats en el turó de Santa Anna i els
vessants de la serra de les Brugueres.
• Sòl d’especial protecció: Es tracta dels boscos de ribera que envolten les rieres de Breda
i Repiaix i dels sòls situats dins del Parc Natural del Montseny i que formen part del Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc del Montseny.
C. DOCUMENT D’USOS I REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Aquest document és probablement el que té una relació més directa amb el nou
planejament urbanístic atès que conté les bases d’una proposta normativa per a la
planificació urbanística del sòl no urbanitzable de sant Breda amb la finalitat de ser
incorporades en el planejament general vigent.
En virtut d’això es proposen unes normes d’ordenació per regular els usos en el sòl rústic del
municipi, atenent l’àmbit territorial d’aquests, la tipologia d’activitats, les formes d’ocupació,
les condicions d’implantació, els requeriments de les edificacions, els procediments
d’aprovació de les actuacions, etc., amb l’objectiu de desenvolupar un planejament que
cerqui la sostenibilitat ambiental, la cohesió social i la vertebració del territori.
Els principals objectius que estableix aquest document i dels quals se’n deriva la proposta
normativa són:
1. Preservar el medi natural de Breda amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.
2. Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà.
3. Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals.
4. Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius per tal de
mantenir els processos ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves de sòl
per tal de configurar corredors ecològics territorials que preservin la connectivitat
ecològica.
5. Regular la implantació i el desenvolupament d’aquells usos i activitats que es poden
admetre en cada zona del sòl no urbanitzable de forma que no malmetin els valors
que es pretén protegir, i impedir la implantació d'aquells usos o activitats que siguin
incompatibles.
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3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.1. ANTECEDENTS.
D’acord amb la legislació sectorial d’aplicació, tot procés de planejament i gestió urbanística ha de
garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme sobre publicitat i
participació de la ciutadania, accions que s’emmarquen en un document autònom que definim com a
Programa de Participació Ciutadana.
El fonament legal que empara aquest document el trobem a l’article 8 de TRLU ja esmentat i així mateix
en l’article 59.3.a) del TRLU, en què s’estableix que el Programa de Participació Ciutadana forma part de la
memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb els estudis complementaris que s’escaiguin. D’altra banda,
l’article 22 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
anterior (RLU), és qui en detalla el contingut i els tràmits d’aprovació (per part del Ple de la Corporació) i de
publicació (mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província).
En compliment d’aquests requeriments l’Ajuntament de Breda va aprovar el “Programa de Participació
Ciutadana per a l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” mitjançant acord del Plenari
de data 21 de maig de 2018, acord que fou publicat en el BOP núm. 105 de 31 de juny de 2018.
El document aprovat i posteriorment emprat per a garantir la informació, aportació d’idees, debat
argumentat i, en definitiva, la participació ciutadana oportuna per a la redacció del nou planejament
urbanístics municipal, es transcriu a continuació.

3.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (aprovat pel Ple en sessió de 21/05/2018)
3.2.1. Introducció.
El municipi de Breda ja ha viscut la redacció de l’Agenda 21 conjuntament amb els municipis d’Hostalric i
Riells i Viabrea, procediment que també va implicar el corresponent procés de participació ciutadana.
La voluntat és en tot moment aprofitar les anàlisis i comissions de seguiment realitzades en aquell moment
tant pel que fa als resultats, a les metodologies emprades, al nombre i perfil dels participants com a la
seva satisfacció, de tal manera que no es repeteixin accions que puguin cansar a la ciutadania, tot
aprofitant informació generada i sobretot, optimitzant recursos materials i personals.
D’aquesta manera s’entén que, en tant que proposta, aquest document està obert a incorporar canvis
que tinguin com a objectiu recollir amb major exactitud les necessitats reflexives de la població de Breda
en matèria urbanística i, que s’ajustin a l’interès del Ple de l’Ajuntament per conèixer i compartir els
arguments de la població en qüestions concretes.

3.2.2. Marc legal.
El Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) de Breda es redactarà de conformitat amb la legalitat
urbanística vigent constituïda, entre d’altres, pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme1 (parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer) i pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (a l’espera de que aquest
Reglament s’adapti al nou Text refós resultant de la modificació de la Llei 3/2012).
D’acord amb el que estableix l’article 8 del TRLUC, el programa de participació ciutadana ha de garantir i
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans de Breda durant el procés de
redacció del seu nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’apartat 5 d’aquest mateix article estableix
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també que “s’han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes urbanístics,
els mitjans d’accés dels ciutadans als dits projectes i als documents corresponents i la prestació
d’assistència tècnica perquè puguin comprendre’ls correctament”.
També s’estableix, a l’article 59.3 del TRLUC, que la documentació del POUM integrarà el programa de
participació ciutadana que l’Ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del Pla i
fins a la seva aprovació definitiva.
D’altra banda, el Títol Segon del RLUC desplega les determinacions relatives als drets d’informació i
participació ciutadana en l’activitat urbanística establint les fases que pot abastar el programa de
participació ciutadana, des de la fase prèvia fins la fase posterior al període d’informació pública, per tal
de facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs així com la formulació
d’al·legacions, suggeriments i/o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública.
Finalment, l’article 105 del RLUC estableix que l’aprovació i publicació del programa de participació
ciutadana, a càrrec del Ple de la Corporació, és obligatòria en el cas de formulació o revisió del POUM i
es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’Avanç del Pla.

3.2.3. Objectius.
L’objectiu principal del Programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM de Breda és crear
els espais adients per a què la ciutadania del municipi pugui participar en la nova redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda (POUM).
Aquests espais han de garantir moments d’informació, d’aportacions d’idees o opinions i de debat
argumentat. Així mateix, el procés participatiu també ha d’incloure mecanismes per avaluar i retornar la
informació generada i processada en el projecte final.
En qualsevol cas, aquest programa de participació ciutadana cal entendre’l com el document
responsable de contenir les mesures i les actuacions previstes i necessàries per tal de garantir i fomentar
els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en el procés de redacció del POUM
de Breda.

3.2.4. Actuacions.
Les activitats que ens han de permetre materialitzar els objectius són diverses i es duran a terme en
diferents fases. La varietat d’accions programades pretenen donar resposta a la complexitat del tema a
tractar.

3.2.4.1. Informació Ciutadana.
L’Ajuntament de Breda, com a ens promotor d’aquest procés de revisió del planejament, ha de facilitar i
garantir l’accés als ciutadans a tota la informació generada en el transcurs d’aquest procés. Els elements
de què es disposaran per a facilitar dita informació seran els següents:
•

Creació d’una marca que identifiqui les actuacions de comunicació i de participació del POUM.

•

Elaboració i publicació de material informatiu que expliqui de forma genèrica el procés de revisió i
redacció del POUM i el planejament vigent utilitzant per a la seva difusió tots els mitjans de què
disposa el municipi (web, revista municipal, fulls informatius, etc.)

•

Creació d’un espai propi dins la pàgina web de l’Ajuntament i d’una bústia específica de correu
electrònic per tal d’informar, recollir opinions i presentar els resultats del procés.

•

Facilitar als ciutadans tant la consulta de documentació com la presentació de suggeriments i
propostes destinant-hi un espai físic concret que anomenarem Punt d’Informació del POUM (PIP).
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3.2.4.2. Constitució del grup motor.
La gran implicació que aquest procés ha de tenir en el futur desenvolupament del municipi fa
aconsellable la creació d’un grup motor que s’ha d’erigir com a primer impulsor de propostes i primer filtre
d’anàlisi i discussió.
Es planteja com a un grup reduït per facilitar l’agilitat de les seves decisions. Així mateix es proposa que
estigui format per un grupuscle polític (l’alcalde, el regidor d’urbanisme i la regidora de participació), un
tècnic municipal que pugui fer la funció d’enllaç i un membre de l’equip redactor.
L’objectiu d’aquest grup és doncs treballar les bases del procés participatiu amb el recolzament i la
voluntat de l’equip polític municipal i de l’equip redactor per tal d’implicar-hi la ciutadania; és a dir:
dissenyar i desenvolupar l’estratègia metodològica específica del procés participatiu per a la revisió del
POUM de Breda.
En línies generals les funcions d’aquest grup motor han de ser les següents:
•

Disseny metodològic de les diferents activitats.

•

Seguiment i programació quotidiana.

•

Anàlisi dels materials a emprar.

•

Dinamització i difusió.

3.2.4.3. Creació del Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).
El CAUM és un òrgan de caràcter consultiu dels treballs, activitats i iniciatives englobats en el procés de
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb l’objectiu de facilitar i garantir la participació
ciutadana.
Es planteja com a un grup més ampli que el grup motor (15 – 20 persones) que acull a actors institucionals
(representants polítics, tècnics, entitats, etc) i també ciutadania no organitzada però estretament
vinculada al territori.
L’objectiu principal d’aquest consell assessor és el d’establir-se com a un espai per a la informació
específica, debat i seguiment de propostes al llarg del programa de participació i la revisió del POUM de
Breda.
En línies generals, les funcions del CAUM han de ser les següents:
•

Realitzar el seguiment, la supervisió i, si s’escau, la reorientació del procés participatiu.

•

Plantejar i debatre els punts de vista dels representants institucionals i associatius entorn dels
objectius, l’estratègia seguida i els resultats que es van obtenint.

•

Constituir-se com a un espai per a informar sobre el procés. En aquest sentit caldrà tenir en
compte les seves aportacions i punts de vista, tot i que és una comissió únicament de caire
consultiu; poden decidir sobre propostes de format però no de contingut.

La formalització i ratificació del Consell Assessor Urbanístic Municipal, d’acord amb allò que assenyala la
legislació vigent al respecte, es recolza en un conjunt de normes annexes al final d’aquest programa que
en defineixen la composició i en regulen el seu funcionament.

3.2.4.4. Creació del Punt d’Informació del POUM.
L’objectiu és en aquest cas crear un espai on la ciutadania de Breda pugui adreçar-se per conèixer el
procés i resoldre dubtes sobre el mateix. No és imprescindible la presència d’una persona capaç de
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resoldre els dubtes però si crear un mètode ràpid i eficaç per traslladar-los a l’equip redactor (o a qui
correspongui en tot cas).
La formalització visual d’aquest espai es recolzarà en l’exposició del material vinculat al procés de revisió
de planejament en curs, convertint-se així en una font més d’informació.
La creació del PIP duu implícita també la creació d’una adreça electrònica específica, el que ha de
facilitar l’aportació de suggeriments i propostes, fins i tot des de l’anonimat.

3.2.4.5. Fases de desenvolupament del Programa.
En desplegament de l’esquema que la legislació urbanística vigent estableix de manera orientativa,
s’estableixen tres fases principals que tenen les mateixes finalitats que les anunciades per la Llei:
•

Fase prèvia. Accions d’informació i comunicació, establiment de canals de participació i recollida
i anàlisis de les aportacions en la fase d’Avanç de Pla.

•

Fase central en relació a l’Avanç de Pla. Des de l’aprovació de l’Avanç fins a la finalització del
període d’informació pública definint mecanismes per a garantir la informació i facilitar la
presentació de suggeriments.

•

Fase central en relació al Pla d’Ordenació Urbanística. Des de l’aprovació inicial del POUM fins a la
finalització del període d’informació pública definint mecanismes per a garantir la informació i
facilitar la presentació d’al·legacions.

•

Fase posterior. Des de la finalització del període d’informació pública de l’aprovació inicial, fins a
la publicació i vigència del Pla d’Ordenació Urbanística que resulti aprovat definitivament.

En compliment de lo disposat per la legislació urbanística, a continuació es presenta l’esquema global de
les fases del procés de participació ciutadana.
L’ajuntament de Breda, amb la voluntat de tenir en compte les opinions, suggeriments i propostes de la
ciutadania des de l’inici de la redacció del POUM, proposa un programa de participació ciutadana que
tingui en compte les aportacions ciutadanes en fase d’inici dels treballs, en fase d’Avanç del Pla i en fase
d’aprovació inicial i provisional del POUM.
Els treballs plantejats en el procés de participació ciutadana són els següents:
Fase 1 / Fase prèvia
0.1 Sessió Informativa a la Ciutadania / Introducció al procés
L’inici del procés participatiu i la interacció amb la ciutadania es fixen en la celebració d’una primera
sessió informativa oberta a tothom.
L’objectiu d’aquesta primera sessió informativa ciutadana és doble:
•

Presentació del procés del POUM (explicar de manera planera tot el que fa referència a la revisió
d’un POUM).

•

Presentació del procés de participació ciutadana (objectius, activitats i calendari).

Així doncs aquesta primera sessió, en tant que reunió purament introductiva, haurà de fer front, entre
d’altres, a les següents qüestions:
•

Què és un POUM?

•

Què és allò que està definint?

•

Què és allò que no pot abordar?
79

Memòria
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA - AVANÇ DE PLANEJAMENT

•

De quines fases es composa la tramitació d’un POUM?

•

De quina informació a consulta disposa la ciutadania?

•

Quins són els documents d’un POUM?

•

Quin és el calendari i programa de participació ciutadana previst?

•

Quins temes i arguments han sorgit en les comissions de seguiment?

Aquesta primera acció participativa es complementa amb l’inici d’una campanya de divulgació i
informació pública en els diferents mitjans municipals per tal de fer-ne partícips també a aquells ciutadans
que no hagin pogut assistir a la sessió informativa.
0.2 Informació, debat i reflexió / Tallers participatius.
Aquesta etapa central de la 1a. fase té per objectiu la creació d’uns espais on es fomenti i es faci possible
el debat i la reflexió a l’entorn d’aspectes claus en el devenir del municipi i que hauran de format part, des
de l’origen, de la revisió del planejament.
Això s’aconseguirà a partir de la organització d’un seguit de tallers participatius on l’equip redactor ha de
poder copsar l’opinió del conjunt de la ciutadania sobre els principals aspectes del municipi i sondeja, si
s’escau, possibles solucions urbanístiques a les demandes recollides.
El present programa de participació ciutadana preveu la realització de 3 tallers participatius, oberts a tota
la ciutadania però amb temàtiques restringides per tal de facilitar una participació oberta i plural i
promoure la participació de la ciutadania no associada, impulsant el debat i la reflexió per tal que tots els
ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes.
Les temàtiques de les sessions participatives seran proposades per l’equip redactor i consensuades pel
CAUM, essent preferentment temes urbanístics i/o socials concrets i importants per a la ciutadania de
Breda proposats pel grup motor i validats pel Consell Assessor.
Aquests tallers o sessions participatives s’estructuraran en dues parts: la primera serà una exposició oral i
gràfica per part de l’equip redactor sobre el tema que es tractarà en la sessió i la segona serà la
dinamització de l’espai reflexiu amb la ciutadania assistent, on s’utilitzaran metodologies participatives per
recollir les aportacions sobre el tema del taller.
La finalització d’aquests tallers comportarà la necessitat de fer-ne un acurat anàlisi i valoració per part de
l’equip redactor, podent traslladar al CAUM el resultat d’aquesta feina per a fer-ne un debat i reflexió més
amplis.
Disseny dels tallers participatius
S’ha previst la realització d’un total de 3 tallers participatius, oberts a tota la ciutadania però amb
temàtiques acotades. L’objecte d’aquests tallers és facilitar una participació oberta i plural i promoure la
participació de la ciutadania no associada. En els tallers s’impulsarà el debat i la reflexió per tal de que
tots els ciutadans puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes.
En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el posterior
desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’ha organitzat els tallers en base a tres grans blocs que han
permès estructurar cadascuna de les jornades en tres parts clarament diferenciades:

1er taller
Temàtica:
Data:

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT.
MODEL DE CIUTAT
18 d’octubre de 2018
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2on taller
Temàtica:
Data:
3er taller
Temàtica:
Data:

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES URBANES
25 d’octubre de 2018

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’HABITATGE,
EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
8 de novembre de 2018

0.3 Sessió informativa de retorn a la ciutadania / Valoració dels tallers.
Aquesta etapa central de la 1a. fase té per objectiu la creació d’uns espais on es fomenti i es faci possible
el debat i la reflexió a l’entorn d’aspectes claus en el devenir del municipi i que hauran de format part, des
de l’origen, de la revisió del planejament.
El tancament del procés participatiu en aquesta primera fase requereix d’una sessió informativa de retorn
a la ciutadania, de nou oberta a tothom, per agrair la participació, exposar les aportacions realitzades en
els tallers participatius i explicar de manera breu i planera quins resultats poden ser susceptibles de ser
incorporats en el document d’avanç de planejament.
El conjunt de la valoració efectuada en relació a aquesta 1a. fase de la participació ciutadana formarà
part, també, de la memòria de l’Avanç de Pla.
Fase 2. Fase central en relació a l’Avanç de Pla
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació de l’Avanç de Pla (el qual
inclourà també el Document Inicial Estratègic (DIE) i té com a objectiu principal donar a conèixer a la
ciutadania la proposta d’Avanç de Pla validada i recollir les propostes i suggeriments que puguin sorgir.
Per a la consecució d’aquests objectius en aquesta 2a. fase el present programa de participació
ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
1.1. Exposició gràfica i documental de l’Avanç de Planejament.
Consistent en l’exposició pública de l’avanç de planejament del POUM de Breda coincidint amb la
publicació de l’acord d’aprovació del document i, per tant, de l’inici formal del període d’informació
pública establert per la legislació vigent.
L’objectiu és simple i no és altre que transmetre de la manera més visual i planera possible el document
d’Avanç del POUM incidint així directament en una major interacció de la ciutadania i, per tant, en un
millor procés participatiu.
En funció del grau de participació de la ciutadania en el conjunt de la 1a. fase el grup motor podrà
decidir d’incloure-hi una sessió informativa pública a mena de presentació formal de l’exposició.
1.2 Recollida i anàlisis dels suggeriments presentats.
Un cop exposat l’Avanç del POUM i Document Inicial Estratègic (DIE), s’obrirà un procés de recollida de
suggeriments perquè els ciutadans facin arribar a l’Ajuntament, durant el període d’informació pública de
l’Avanç, les consideracions i propostes que considerin oportuns.
Un cop recollits serà l’equip redactor qui realitzarà un anàlisi d’aquests suggeriments, podent traslladar al
CAUM el resultat d’aquest anàlisi per a tenir-ne un debat i reflexió més amplis.
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Fase 3. Fase central en relació al POUM aprovat inicialment
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Breda, a càrrec del Ple de l’Ajuntament, i té com a objectiu principal donar a
conèixer a la ciutadania el document proposat de tal manera que tothom disposi de la possibilitat de
presentar-hi les al·legacions que li semblin justes i pertinents.
En aquest sentit suposa iniciar una fase de la participació on la vinculació jurídica entre ciutadania i
govern municipal és molt més gran doncs les propostes que s’aportin ja no tenen la consideració de
simple suggeriment sinó la d’al·legació formal que cal resoldre i contestar de manera individualitzada.
Per a la consecució dels objectius previstos per aquesta 3a. fase el present programa de participació
ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
2.1 Exposició gràfica i documental del nou POUM.
Consistent en l’exposició pública del document aprovat inicialment pel Ple de la Corporació coincidint
amb la publicació dels acords i edictes corresponents i, per tant, de l’inici formal del període d’informació
pública establert per la legislació vigent.
L’objectiu és transmetre d’una manera el més visual i planera possible el document del POUM aprovat
inicialment incidint en una major informació de la ciutadania que permeti, a tothom qui ho estimi
convenient, presentar les al·legacions oportunes en defensa dels seus interessos individuals o col·lectius.
En funció del grau de participació de la ciutadania en el conjunt de les fases anteriors el grup motor
podrà decidir d’incloure-hi una sessió informativa pública a mena de presentació formal de l’exposició.
2.2 Recollida i anàlisi de les al·legacions presentades.
Durant el tràmit d’informació pública establert es recolliran totes les al·legacions presentades i es
traslladaran a l’equip redactor perquè redacti l’informe preceptiu i elabori, si s’escau, les modificacions
que s’escaiguin del document aprovat inicialment.
Fase 4. Fase posterior.
Aquesta fase s’iniciarà de manera immediatament posterior a l’aprovació provisional del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda, a càrrec del Ple de la Corporació, i té com a objectiu
principal donar a conèixer a la ciutadania el document resultant de la incorporació dels informes
sectorials de les diferents administracions competents així com de les al·legacions presentades pels
ciutadans i ciutadanes de Breda.
És en tot cas la última fase del procés de tal manera que la participació ciutadana ja no és de doble
sentit sinó que es limita a informar a la ciutadania sobre els resultats del procés.
Per a la consecució dels objectius previstos per aquesta 4a. i última fase el present programa de
participació ciutadana preveu dur a terme les accions següents:
3.1 Presentació pública de l’informe d’avaluació de les al·legacions.
Es presentarà públicament l’informe d’avaluació de les al·legacions presentades al POUM, així com dels
informes sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres, informant així a la ciutadania sobre quin
tractament se’ls ha donat des de l’equip redactor i el propi Ajuntament.
3.2 Informació periòdica sobre l’estat de la tramitació.
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Un cop s’hagi realitzat l’aprovació provisional del planejament general es continuarà amb la tasca de
comunicació i informació a la ciutadania sobre l’estat de tramitació del planejament i sobre els seus
continguts en el supòsit de que, per informes de tercers, s’hi produeixin canvis i modificacions.
3.3 Sessió final d’agraïment i resum.
Un cop aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda per acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, la finalització del procés participatiu
requerirà d’una última sessió, oberta a tothom, per agrair la participació i exposar quina ha estat la
incidència de tot el procés en el document final.

3.2.5. Seguiment i avaluació.
El seguiment del procés participatiu per a la revisió del POUM del municipi de Breda es realitzarà al llarg de
les diferents sessions participatives recollint l’opinió i la valoració dels participants al final de cada taller.
Des de l’ajuntament de Breda es disposarà també d’un horari d’atenció específic per al procés participatiu
i per a la informació general sobre el POUM on també es podrà avaluar el procés recollint els dubtes i
demandes dels ciutadans que s’hi dirigeixin.
L’encertada ubicació, dinamització i vida útil del PIP (punt d’informació del POUM) seran també elements
claus per a una millor participació i per a un més fàcil seguiment dels resultats per part de la ciutadania.

3.2.6. Cronograma.
Les activitats que ens han de permetre materialitzar els objectius són diverses i es duran a terme en
diferents fases. La varietat d’accions programades pretenen donar resposta a la complexitat del tema a
tractar.
0
1

2

3

4

Redacció i aprovació del PPC

Maig de 2018

Sessió informativa prèvia

Setembre de 2018

Tallers participatius

Octubre - Novembre de 2018

Sessió informativa de retorn

Desembre de 2018

Previsió aprovació Avanç de Pla

Març de 2019

Exposició Avanç + DIE

Abril de 2019

Presentació i recull de suggeriments

Abril de 2019

Previsió aprovació inicial del POUM

Setembre de 2020

Període d’informació pública

Octubre de 2020

Presentació i recull d’al·legacions

Novembre – Desembre de 2020

Previsió aprovació provisional POUM

Abril de 2022

Presentació informe al·legacions

Abril de 2022

Informació periòdica

Abril a Octubre de 2022

Previsió aprovació definitiva CTU

Octubre de 2022

Finalització del procés / sessió final

Novembre de 2022

Cal assenyalar que és un calendari susceptible de ser modificat i/o adaptat a les conveniències
majoritàries, sempre a la recerca d’una major participació ciutadana.
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3.3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA FASE PRÈVIA i FASE 1.
3.3.1. Sessió informativa a la ciutadania.
El divendres 5 de setembre de 2018 es va dur a terme la primera sessió informativa a la ciutadania,
acció amb la qual es donava el tret de sortida al procés participatiu.
En aquesta primera sessió es va realitzar una simple explicació sobre el procés de redacció d’un nou
planejament urbanístic, enfocant la presentació, de manera prioritària, en els aspectes següents:
• Explicar de manera planera tot el que fa referència a la revisió del POUM de Breda
• Explicar en què consisteix la participació ciutadana vinculada a aquest procés.

3.3.2. Tallers de participació ciutadana.
Amb posterioritat a aquella primera reunió es va procedir a la preparació i posterior desenvolupament dels
tallers participatius, els quals es van realitzar entre el 16 d’octubre i el 8 de novembre de 2018
Per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el posterior
desenvolupament urbanístic del nou Pla, es va organitzar cadascun dels tallers en base a tres grans blocs
que han permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts clarament diferenciades:
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1r. Taller. Model de ciutat
2n.Taller. Alternatives i estratègies de mobilitat i infraestructures urbanes
3r. Taller. Alternatives i estratègies d’Habitatge, equipaments i espais lliures.
L’obtenció de dades de cadascun dels tallers es va recollir i analitzar en l’ ”informe de resultats dels tallers
participatius”, el qual s’adjunta en l’apartat d’annexes d’aquesta memòria.

3.3.3. Sessió informativa de retorn.
El divendres 12 de desembre de 2018 es va celebrar la sessió informativa de retorn a la ciutadania on es
van exposar els resultats dels tallers de participació ciutadana i les conclusions extretes per l’equip
redactor, i alhora es va explicar com s’incorporarien les aportacions dels tallers al document del POUM i
quina era la següent fase en matèria de participació ciutadana.
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA. ORDENACIÓ.
4.1. OBJECTIUS i CRITERIS PER AL NOU PLANEJAMENT.
4.1.1. Antecedents.
Tal i com es determina en el marc legal d’aplicació, un dels elements que ha de formar part intrínseca de
l’Avanç de Planejament és la determinació dels objectius i criteris, generals i particulars, als quals el nou
planejament haurà de donar resposta i trobar solució durant el seu procés de redacció, tramitació, gestió
i desenvolupament per tal d’assolir-los fermament.
La totalitat d’aquests criteris i objectius s’han obtingut com a resultat de tot el treball d’anàlisi i diagnosi
prèvies, no només de la situació urbanística vigent sinó també de multitud de factors socials, culturals,
econòmics i mediambientals que tenen una repercussió directa sobre el desenvolupament d’un municipi i
sobre el devanir de la seva població.
Són també, no gens menys, fruit del treball conjunt realitzat amb la ciutadania activa del municipi al
voltant del Programa de participació ciutadana i, molt especialment, en el marc dels tallers participatius
organitzats que han permès d’assolir un seguit de conclusions posteriorment convertides en accions més o
menys específiques que el nou planejament haurà d’assumir i assolir com a part d’aquests criteris i
objectius prèviament determinats.
En tot cas, per a una major comprensió tant d’aquest document com de la documentació gràfica que hi
està vinculada, es diferencien en apartats correlatius els següents objectius i criteris:


Objectius i criteris d’àmbit general, els quals són majoritàriament el resultat del compliment del nou
marc legal i jurídic d’aplicació i que, de manera genèrica, són comuns a qualsevol planejament
de nova redacció.



Objectius i criteris específics, exclusivament referits al municipi de Breda, que es corresponen amb
aquells objectius d’abast més puntual i que pretenen donar resposta a problemes concrets, no
sempre traslladables al conjunt del territori sinó afectant a àmbits suficientment delimitats (veure
plànol O.01.1).



Objectius i criteris estratègics, exclusivament referits al municipi de Breda, els quals defineixen
estratègies concretes de creixement, remodelació, desenvolupament urbanístic, dotació de
sistemes o estratègies per millorar la mobilitat (veure plànol O.01.2, O.01.3, i O.01.4).



Objectius i criteris ambientals i/o de sostenibilitat els quals, sense ser aliens al procés urbanístic,
resulten del procés d’avaluació ambiental a què cal sotmetre, obligatòriament, el nou Pla
d’ordenació municipal.



Objectius i criteris jurídics, entenen com a tals aquelles qüestions que s’esdevenen de convenis
urbanístics degudament acordats per l’Ajuntament i que deriven en diferents compromisos
adquirits sobre els quals reflexionar i, si s’escau, actuar.

4.1.2. Objectius i criteris generals.
Així doncs, atès el que s’ha exposat, el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Breda que resulti de
l’evolució del present Avanç de Planejament, haurà de donar compliment als següents objectius i criteris
d’àmbit general:
1) Fer efectiva la redacció del nou planejament general del municipi de Breda, dins del seu àmbit
territorial, mitjançant un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que estableixi amb detall i
precisió el futur desenvolupament urbanístic del municipi.
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2) Incorporar en aquest nou planejament la nova legislació urbanística derivada del vigent Decret
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, parcialment
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a la resta de legislació en matèries sectorials
d’incidència en el camp urbanístic.
3) Amb caràcter general, el model d’implantació territorial a incloure en el nou planejament ha de
respectar l’estructura i proporció nuclis urbà compost pel nucli històric de així com la previsió de
teixit destinat a l’activitat econòmica, preveient un creixement moderat en relació a les diferents
tipologies d’edificació, presents i futures, i sense obviar l’existència de les construccions tradicionals
disseminades fora del nucli lligades als usos agropecuaris i a la preservació dels valors naturals i
mediambientals de l’entorn.
En qualsevol cas, el nou planejament municipal haurà d’emprar com a principi general de
l’actuació urbanística el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible d’acord amb la
definició que se’n fa a l’article 3r. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
4) També serà un objectiu irrenunciable d’aquest nou planejament la seva adaptació a les directrius
generals i supramunicipals que es deriven de l’aprovació del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines.
En aquest sentit, pel que fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), el POUM
recollirà els criteris establerts per aquest alhora de projectar els futurs creixements de població
d’acord amb les estratègies definides per a cada nucli i/o àrea especialitzada així com les pautes
que hi trobem per a la posterior zonificació dels sòls classificats com a no urbanitzables.
5) És també un criteri general a tenir en compte l’adaptació necessària de la documentació gràfica
preexistent per tal de poder fixar les previsions proposades pel nou planejament urbanístic del
municipi sobre una cartografia digital degudament referenciada sobre un sistema geodèsic de
referència ETRS89, a l’escala més adequada en cada cas (preferentment a 1/1000 pel que fa als
sòls urbans i a 1/5000 per als sòls no urbanitzables) i sempre d’acord amb la realitat física del
territori i la seva estructura.
Serà damunt d’aquesta cartografia estandarditzada que s’assenyalaran les diferents zonificacions
previstes en cada tipus de sòl així com les alineacions i rasants de la vialitat prevista en cadascun
dels àmbits.
Així mateix, en aquesta línia d’homogeneïtzació de la documentació urbanística, la qualificació
del sòl en diferents zonificacions es farà en funció del teixit preexistent, dels seus valors històrics, les
seves tipologies d’edificació, les compatibilitats d’usos i les necessitats funcionals derivades
d’aquests usos, etc., tot respectant la codificació i glossari de termes establerta des del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal d’homogeneïtzar els
diferents planejaments municipals i així poder-los traslladar en un sol mapa sintètic que aglutini els
planejaments de tot el país (Mapa Urbanístic de Catalunya – MUC).
6) Caldrà fer la previsió de les reserves d’espai necessàries per adequar les previsions reals de
creixement a les circumstàncies del municipi en el nucli urbà, prenent com a punt de partida la
realitat actual.
7) La revisió dels límits del sòl urbà i dels creixement urbanístics residencials previstos pel planejament
actualment vigents al municipi s’ajustaran a una dimensió que els faci fàcilment executables.
8) El tractament del sòl no urbanitzable haurà de garantir l’equilibri mediambiental, amb la protecció
de les àrees de valor agrícola, les de valor forestal i les de protecció de caràcter hidrològic,
sempre d’acord amb les condicions del territori i els seus espais amb valor natural i paisatgístic.
9) S’haurà d’establir la necessària protecció de la xarxa de comunicacions, ja siguin vies interurbanes
o camins rurals, de la xarxa de recs, de les fonts, de les rieres i d’altres elements estructurals del
territori.
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10) El nou planejament inclourà la determinació d’unes normes urbanístiques i unes ordenances
ajustades a la realitat del municipi que facilitin la seva aplicació tot incorporant les zonificacions
amb unes regulacions detallades i precises per a cada règim del sòl, de manera que s’adaptin
als objectius de cadascun d’ells, inclosa la definició d’un estàndard de superfície mínima per als
habitatges de nova creació.
11) Aquestes determinacions comportaran també l’establiment d’unes normes d’edificació que
tinguin especial cura en la integració de les construccions dins dels nuclis existents i que recullin
suficientment la normativa de protecció dels sistemes urbanístics previstos (carreteres, camins,
cursos fluvials, àmbits de protecció paisatgística, etc.)
12) Serà necessari també dur a terme una adequada previsió de la gestió urbanística del sòl
urbanitzable per sectors, avaluant la seva viabilitat econòmica i la seva facilitat de gestió.
13) Es concretarà el nivell de desenvolupament dels diferents polígons d’actuació urbanística i plans
de millora urbana que preveu el planejament vigent per tal de qualificar cada àrea de manera
coherent en el POUM.
14) S’inclourà la definició dels paràmetres necessaris per garantir una correcta protecció i preservació
del patrimoni arqueològic, natural i patrimonial.
En aquest sentit, el nou planejament haurà de determinar, en un Catàleg de Béns a Protegir, tots
aquells elements històrics, arquitectònics i paisatgístics que disposin d’un interès real i suficient que
en justifiqui la seva conservació, ja sigui total del bé o parcial de l’element concret, establint els
drets i deures oportuns per a cadascun d’ells.
15) Es procurarà d’incidir en la protecció i promoció d’una urbanització i una arquitectura de qualitat,
tant pel que fa als edificis com als espais lliures, tan públics com privats, en totes les classificacions
de sòl.
16) També caldrà introduir-hi una regulació adient de les activitats econòmiques i de la resta d’usos
garantint la seva compatibilitat i integració amb la resta d’usos de l’entorn, ja sigui en sòl urbà o bé
en totes les classificacions de sòl.
17) El nou planejament haurà de preveure la reserva dels terrenys necessaris i suficients per a sistemes
urbanístics, ja siguin espais lliures públics, equipaments comunitaris, serveis tècnics, i/o sistemes de
comunicacions al servei del municipi, utilitzant per aquestes funcions les porcions de sòl més
adients.
En la mateixa línia també caldria destriar entre aquells sistemes d’àmbit estrictament local
d’aquells que tenen continuïtat en el territori i, per tant, són part de sistemes d’àmbit
supramunicipal en ocasions ja regulats, total o parcialment, des de Plans directors sectorials.
18) La promoció d’una mobilitat sostenible que permeti d’establir estratègies i propostes d’actuació
que ofereixin una xarxa viària d’accés i distribució adequada a la realitat actual i a les noves
propostes de creixement, localitzant convenientment la previsió d’aparcaments dissuasius.
19) El foment d’itineraris d’interès paisatgístic dins del terme municipal, tant per vianants com per
bicicletes.
20) La millora dels serveis vinculats a la promoció del municipi i dels seus valors d’interès, entenent el
turisme sostenible com una font de riquesa i desenvolupament econòmic, social i cultural que no
es pot menystenir.
21) Finalment, en aplicació de l’article 57.3.b de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de
Text refós de la Llei d’urbanisme, el nou planejament Breda està a priori subjecte a la obligatorietat
de garantir reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en el
desenvolupament dels sòls urbans no consolidats i dels sòls urbanitzables previstos, sense obviar la
possibilitat d’ubicar una part d’aquest sostre en sòls classificats d’equipaments i, per tant, sota la
definició de sistema d’habitatge dotacional públic.
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4.1.3. Objectius i criteris específics.
El següent nivell de concreció d’objectius i criteris del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda
s’ha situat a l’entorn d’aquelles qüestions que hauran de ser tractades de manera específica però sense
tenir una translació única i predefinida sobre el plànol d’ordenació.
Els definim, per tant, com a objectius i criteris d’àmbit específic i es corresponen amb el llistat següent:
a) Reconeixement i protecció del Parc Natural del Montseny. El Tribunal Suprem va anul·lar el Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del Montseny aprovat l’11
de desembre de 2008 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Davant d’aquesta
situació, mentre no s’aprovi un nou document, recobra vigència l’anterior Pla especial del Parc
natural del Montseny aprovat el 26 de gener de 1978 per a l’àmbit gironí. Paral·lelament, la
Generalitat està treballant en la redacció d’un Decret que protegeixi el mateix àmbit que
delimitava el Pla especial anul·lat per el Tribunal Suprem. En aquest sentit, el POUM recull la
delimitació provisional del Parc Natural del Montseny prevista en el Pla Especial del Parc Natural
del Montseny actualment en tràmit d’aprovació.
b) Protecció del Turó de Santa Anna i la bassa de Ca l’Huguet pel seu valor paisatgístic.
Pel què fa al turó de Santa Anna, es tracta d’un element natural que delimita el nucli de Breda per
la seva vessant sud, amb pendents superiors al 20%. Les normes subsidiàries delimiten un sector
de sòl urbanitzable delimitat que afecta la totalitat del turó, i amb el POUM es proposa
desclassificar-lo i classificar-lo com a sòl no urbanitzable.
D’altra banda, la bassa de ca l’Huguet és una bassa envoltada d’hortes i situada a l’interior del
sector de ca l’Huguet (PPU-4). En aquest cas, no es proposa desclassificar aquest sector, atès que
es tracta d’una zona envoltada de trama urbana, però el POUM haurà de vetllar per la protecció
d’aquesta bassa dins d’un àmbit de gestió urbanística.
c) Protecció del Rec del Molí.
El rec del Molí travessa el nucli de Breda en sentit nord-sud, en alguns trams soterrat, i en d’altres
obert. Es tracta d’un rec que cal preservar pel seu interès històric – patrimonial.
d) Protecció de la riera de Breda i la riera de Repiaix com a corredors biològics.
Aquestes dues rieres delimiten geogràficament el nucli de Breda per les bandes oest i est
respectivament.
D’acord amb el Pla d’Espais d’Interès Natural, s’estableixen unes directrius adreçades a garantir el
respecte i manteniment de connexions biològiques, en forma de passadissos o corredors biològics
entre els espais PEIN per tal de garantir la preservació de la fauna autòctona en el conjunt del
medi natural del país.
En aquest sentit, les dues Rieres de Breda són els principals connectors biològics entre la plana i el
Montseny.
e) Creació de Passeigs fluvials a l’entorn de les rieres de Breda i de Repiaix.
Aprofitant la proximitat d’aquests cursos fluvials al nucli urbà, el POUM planteja reconèixer i/o
afavorir la creació de passeigs fluvials a les rieres de Breda i de Repiaix.
f)

Reconeixement i potenciació de recorreguts i itineraris com a vies verdes.

L’aprofitament i potenciació de camins diversos com a vies verdes i senders no és només una
manera de promoure una mobilitat sostenible i responsable sinó que també pot ser un mitjà per a
la promoció dels valors naturals i paisatgístics del municipi i, per tant, de la seva activitat turística.
Més concretament, des del nucli urbà de Breda hi ha connexions amb camins que cal reconèixer
i potenciar com a rutes d’interès per la promoció turística del municipi, com ara el camí de Santa
Anna, Camí Ral de Breda a Riells del Montseny, ruta del colesterol, etc.
g) Reconeixement i protecció de les àrees agrícoles i de conreu, preservant-les del procés
urbanitzador (Pagès de dalt i Pagès de baix).
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Tot i que l’agricultura no és l’activitat econòmica predominant a Breda, és un element molt
important en la configuració del paisatge, ja que la plana bredenca representa més del 70% del
terme municipal; Es tracta d’un paisatge format per un mosaic de conreus, basses, fonts, cases
rurals i masies el qual cal preservar de qualsevol intervenció urbanitzadora dispersa per tal de
mantenir el caràcter rural del pobles de la falda del Montseny.
h) Reconeixement i preservació del patrimoni natural, especialment basses, recs i fonts.
i)

Potenciació d’activitats lúdiques i recreatives vinculades al medi natural.

j)

Tot i que en el procés de participació ciutadana no va predominar el debat sobre si el POUM ha
d’admetre o no els usos de càmping i d’aparcament de caravanes, és convenient preveure
aquests tipus d’activitats perquè es puguin establir de manera respectuosa amb els valors
paisatgístics de l’entorn.

k)

Planificació acurada del sòl no urbanitzable.
Pel que fa al sòl no urbanitzable el nou planejament
planificació acurada del sòl rústic amb la voluntat de
caràcter rural intrínsec, de garantir una utilització
desenvolupament urbanístic sostenible que no vagi
habitants del municipi.

urbanístic basarà la seva proposta en una
mantenir-ne les condicions naturals i el seu
racional del territori i d’apostar per un
en detriment de la qualitat de vida dels

En aquest tipus de sòl per principi, s’hi considera incompatible qualsevol tipus de procés
d’urbanització de caràcter urbà o que comporti el desenvolupament de nous usos contradictoris
amb l’aprofitament natural, raonable i sostenible del territori.
És per això, doncs, que el nou planejament establirà una zonificació dels sòls prèviament
classificats com a no urbanitzables, atenent a les seves necessitats de protecció (zona PEIN, Xarxa
Natura 2000, etc.).
En qualsevol cas, atès l’interès mediambiental d’aquest tipus de sòls, caldrà que la seva
zonificació, definició i posterior regulació incorpori també les conclusions resultants del Document
Inicial Estratègic (DIE) i del tràmit d’avaluació ambiental que es realitzi.

4.1.4. Objectius i criteris estratègics.
Ja en un nivell de major concreció i adaptació a les singularitats del municipi, el futur Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Breda que resulti de l’evolució del present Avanç de Planejament, adoptarà un
seguit de objectius i criteris estratègics com a mètodes preferents per a la consecució d’aspectes
diversos majoritàriament obtinguts de les aportacions realitzades per la ciutadania en el marc de la
participació ciutadana duta a terme degudament filtrades per l’equip redactor amb l’objectiu
d’excloure’n aquelles que resultarien contràries a la legalitat vigent o no respecten suficientment el
planejament de rang superior.
Aquests objectius i criteris estratègics, degudament recollits en els plànols, s’han distribuït d’acord als tres
blocs següents:


Objectius de millora de l’ordenació urbana (plànol O.01.2)



Objectius d’increment o d’idoneïtat de les dotacions de sistemes d’equipaments, serveis tècnics i
espais lliures (plànol O.01.3).



Objectius de millora de la mobilitat (plànol O.01.4).

4.1.4.1. Objectius de millora de l’ordenació urbana
El municipi de Breda és singular pel seu nucli històric, amb la seva trama compacta pròpia dels teixits
antics amb oficis i tallers artesanals com el de la terrissa, voltat de teixit residencial de baixa densitat,
resultat del trasllat d’aquells oficis reconvertits al sector industrial i ressituats a les afores del municipi a
principis i mitjans del segle XX.
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No obstant això, la seva condició de municipi de la plana selvatana, li proporciona grans oportunitats per
la proximitat a grans eixos de comunicació com la C-35 que és una via de gran activitat industrial i
discorre paral·lela a l’autopista de la Mediterrània, a l’estació de tren a 3 Km del centre de la vila i al nus
d’accés a l’autopista a Hostalric a 10 Km .
Model d’implantació territorial global.
La pauta de creixement del conjunt del municipi els últims 15 anys ha estat gairebé nul. De les previsions
de creixement urbanístic de les normes subsidiàries, només s’han desenvolupat 4 unitats d’actuació d’un
total de 16, i un pla parcial d’un total de 12. Aquest poc creixement és degut, entre d’altres motius, a la
difícil gestió urbanística dels sectors que delimiten les Normes Subsidiàries.
La redacció d’aquest POUM és una oportunitat per analitzar el creixement que preveuen les normes i
ponderar la possibilitat de reordenar el territori per complir amb els objectius urbanístics establerts a 20
anys vista.
És doncs, un objectiu estratègic global la determinació d’un model d’implantació pel conjunt del municipi
de Breda d’intensitat moderada, que doni resposta a les necessitats reals però sense caure en l’excés o la
sobredimensió.
Model d’implantació i ordenació urbana de Breda.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) és el planejament urbanístic aplicable de rang
superior, que estableix les directrius d’ordenació de tots els municipis de la comarca a tenir en compte
durant la redacció del POUM.
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines preveu una estratègia de creixement “moderat” per el
nucli de Breda, respectant les planes de Pagès de Dalt i de Pagès de Baix com a sistema d’espais oberts,
sol de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic. A la part nord-est del terme municipal estableix sòl
de protecció especial corresponent al Parc Natural del Montseny, i només delimita com a sòl de
protecció preventiva una zona de reduïdes dimensions situada al sud oest del nucli, prop de la riera de
Breda.
Val a dir que el PTPCG preveu com a nucli històric i la seva extensió, la totalitat del sòl urbà consolidat, més
les unitats d’actuació i els sectors de sòl urbanitzable pendents de desenvolupar.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
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Així doncs, d’acord amb els objectius del PTPCG, els objectius de millora de l’ordenació urbana a
perseguir en allò que fa referència al model d’implantació i ordenació del nucli de Breda hauran de ser
els següents:


Protegir el centre històric de Breda.
El nucli de Breda es disposa al voltant de l'antic monestir benedictí de Sant Salvador, fundat al
segle XI, i disposa d’elements de gran interès històric – patrimonial a conservar, com ara el
campanar, una ala de l'antic claustre de l’època romànica (s. XII), l'església en estil gòtic (segles
XIV-XVI), i la casa abacial (s. XVI).
Darrera l'església del monestir hi ha l'antiga església parroquial de Santa Maria, d'origen romànic,
que ha estat molt alterada en ésser transformada en Casa de la Vila.
La resta del nucli antic, tot i que ha estat molt transformat, conserva alguns edificis d'interès, com
Can Trunes o Can Sisó (1543), tots dos amb els portals adovellats i notables finestrals conopials
gòtics



Desclassificar el sector PPU-10 Santa Anna.
Es tracta d’un sector amb pendents superiors al 20%, i de gran interès paisatgístic, on les normes
subsidiàries preveien creixement residencial. Aquesta desclassificació respon a l’aplicació directa
de la legislació urbanística aplicable, la qual obliga a desclassificar sectors no desenvolupats amb
pendents d’aquesta magnitud, però també respon a la necessitat de protegir el turó com un
element d’interès paisatgístic que defineix el municipi de Breda.



Prioritzar la compleció de la trama urbana completant els buits interns de la zona de la bassa de
Ca l’Huguet (PPU-4 Ca l’Huguet), i mantenint les unitats d’actuació previstes a les normes així com
el PMU de Can Guilleumes.
El PPU-4 Ca l’Huguet és un sector de sòl urbanitzable delimitat envoltat de trama urbana
consolidada. Es tracta d’un sector que podria resoldre grans mancances actuals del nucli urbà,
però que no s’ha desenvolupat per la complexa gestió urbanística que comporta. El POUM es
proposa facilitar aquesta gestió dividint aquest sector en diferents polígons.
Pel què fa al PMU de Can Guilleumes, un dels objectius del POUM és transformar-ne els usos,
passant-lo d’industrial a usos mixtes, i alhora, ajustar-ne els límits actuals.



Concentració dels usos industrials a la banda nord-est i est del nucli urbà, al marge de la riera de
Repiaix. Assolint aquest objectiu, es millorarà la convivència entre usos (separant l’ús industrial del
residencial) i també millorarà substancialment la mobilitat urbana, atès que s’alliberaran de trànsit
pesat algunes vies urbanes.´



Replanteig i/o desclassificació dels sectors de sòl urbanitzable de la banda oest i nord del nucli.
En termes generals, s’evitarà el creixement desproporcionat estudiant cada una de les previsions
de creixement en sòl urbanitzable que no s’han arribat a desenvolupar i reduir-ne els seus àmbits
o, fins i tot, desclassificar-ne. Com a criteri general, s’evitarà desclassificar aquells sectors que ja
disposin d’instruments de planejament aprovats.
Concretament, es revisaran els límits i la viabilitat de tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat
situats a la banda oest del nucli urbà, seguint la llera de la riera de Breda, (PPU-1, PPU-2, PPU-3 i
PPU-5), i també del sector situat al costat oest de la indústria del sector nord (PPU-6). Aquests
sectors seran objecte d’estudi, i el POUM n’adaptarà els seus límits per ajustar-los a les necessitats
reals de creixement de Breda, així com als resultats de l’estudi d’inundabilitat annex del present
POUM.
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4.1.4.2. Objectius d’increment o d’idoneïtat de les dotacions de sistemes d’equipaments, serveis
tècnics i espais lliures.
Sistema hidrogràfic.
La incidència hidrogràfica de Breda es focalitza a la Riera de Breda i la Riera del Repiaix, que ressegueixen
els límits municipals de nord a sud fins a trobar-se a la part sud del municipi, continuen ja fora del municipi
i pocs quilòmetres enllà conflueixen amb la Tordera. També cal destacar alguns afluents d’aquestes
rieres, que poden tenir transcendència en la determinació de la nova ordenació urbanística del municipi,
com ara el Sot dels Roures (afluent de la riera de Breda), o el torrent de Vilaseca (afluent de la riera de
Repiaix).
També serà rellevant, tot i que no s’ha de considerar sistema hidrogràfic, el Rec del Molí, que neix i
desemboca a la riera de Breda, i la bassa artificial de Ca l’Huguet.
En qualsevol cas, el nou planejament haurà de detallar els elements que integren aquest sistema
hidrogràfic i establir-ne les corresponents proteccions i/o règims d’ús d’acord amb la normativa sectorial
vigent.
Val a dir que, com a annex d’aquest avanç de POUM s’incorpora l’estudi d’inundabilitat que analitza les
rieres de Breda i de Repiaix, així com el Sot dels roures, com a lleres que poden afectar significativament
la proposta d’ordenació de Breda.
Sistema d’espais lliures.
Les característiques del municipi de Breda, envoltats de sòls no urbanitzables de caràcter agrícola i/o
forestal, facilita que la ciutadania pugui disposar de camins no urbans per passejar. D’altra banda, la
compacitat del nucli històric no ha permès disposar de grans espais per destinar a zones verdes i parcs.
No obstant això, i més enllà del compliment dels percentatges mínims d’espais lliures definits a la
legislació vigent, cal tenir en compte la persecució dels objectius següents:


Analitzar la suficiència dels espais lliures actuals per tal d’ordenar-los convenientment i, si és
necessari, proposar-ne de nova creació per tal de complir amb el rati mínim que estableix l’article
58.1.f del Text refós de la Llei d’urbanisme.



Preveure reserves d’espais lliures a l’entorn de la bassa de Ca l’Huguet, a l’entorn del cementiri
municipal i a l’entorn de Can Xifré.



Potenciar les vores de la Riera de Repiaix com espai lliure i donar-los cert caràcter de passejos
Fluvials (valor natural i paisatgístic).



Analitzar les zones verdes actuals no utilitzables, com ara la Plaça Repiaix, la qual podria d’integrarse en una zona verda de més magnitud que resseguís la llera del Repiaix i que s’obtindria fruit del
desenvolupament dels sectors industrials.

Sistema d’equipaments.
Tant de l’anàlisi previ realitzat com de la informació recollida en el marc de la participació ciutadana, se’n
desprèn que Breda és un municipi amb un nombre considerable d’equipaments, entre ells, equipaments
esportius concentrats al sud-est del nucli urbà, equipaments docents (una escola de primària, un institut,
una escola bressol i dues escoles de música i dansa), i equipaments recreatius i culturals (el museu Josep
Aragay, el centre cultural “Els Forns”, i el Cercle Bredenc, aquest darrer de titularitat privada però que
s’utilitza per a actes públics).
No obstant això, també hi són presents algunes mancances, ja sigui per l’emplaçament de nous
equipaments, o bé per la reforma i / o ampliació d’equipaments ja existents. D’entre aquestes mancances
destaquen:
-

La zona esportiva està quedant petita i fins i tot mancada d’espai per noves activitats esportives
reclamades pels vilatans.
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-

La zona educativa no disposa de suficient espai per la implantació definitiva de l’edifici
d’educació secundària. Actualment aquest està situat amb caràcter temporal amb mòduls
prefabricats en uns terrenys adjacents a l’escola per ocupació anticipada de terrenys procedents
de les cessió de la unitat d’actuació UA 1. La superfície d’aquesta porció de terreny no és suficient
per la situació definitiva de l’Institut i de les seves instal·lacions auxiliars.

-

Donada la tradició de l’artesania i els oficis de Breda, manca sòl que pugui admetre una escola
d’arts i oficis, inclús fomentar noves activitats econòmiques en petits tallers que permetin el
mestratge i ressorgiment d’oficis antics.

En resposta a aquestes mancances, el POUM haurà de cercar l’assoliment dels següents objectius:


Potenciar i ampliar la zona esportiva com un pol d’atracció urbana



Cercar el millor emplaçament per a un equipament educatiu per la ubicació de les instal·lacions
definitives de l’Institut. En aquest sentit, a priori es preveu Ubicar l’institut definitiu molt proper a
l’escola de primària i alliberar el sòl a on està situat provisionalment els mòduls de l’Institut.



Fer una reserva de sòl per un espai polivalent cobert per la celebració de diferents actes culturals.



Consolidar els espais culturals existents integrats en l’imaginari popular, com és el cercle Bredenc.

Sistema de serveis tècnics.
El futur POUM no pot obviar tampoc la necessària reserva de sòl per a les infraestructures tècniques que
siguin necessàries en el marc dels nous creixements proposats així com per a la reforma o ampliació
d’aquells serveis tècnics que ja s’han demostrat insuficients en l’escenari actual.
Seran per tant objectius i criteris a seguir els següents.
•

Classificar i qualificar de serveis tècnics els emplaçaments de les infraestructures tècniques
municipals existents.

•

Preveure espais suficients per a les noves infraestructures tècniques necessàries per atendre les
necessitats del municipi en l’escenari fixat pel propi POUM.

•

Preveure un espai específic per a la ubicació de l’ampliació de la depuradora de Breda.

4.1.4.2. Objectius de millora de la mobilitat
El futur POUM haurà de procurar de resoldre les problemàtiques de mobilitat actuals detectades així com
aquelles que es puguin derivar de la previsió de nous sectors de creixement, sectors que generaran més
desplaçaments i que caldrà fer compatibles amb la xarxa actual per tal de poder assolir una mobilitat
suficientment sostenible.
A semblança de l’apartat anterior caldrà diferenciar entre aquells objectius d’abast general per a tot el
terme municipal respecte d’aquells que afecten a àmbits i sectors concrets.
Mobilitat territorial global.
Ateses les característiques del municipi de Breda, la mobilitat territorial de competència local es limitarà
majoritàriament a la definició, establiment i regulació del sistema viari necessari i suficient per a garantir un
adequat nivell de mobilitat terrestre suficientment compatible amb les infraestructures de rang superior.
En aquesta línia caldrà establir com a criteris i objectius a assolir en el marc del POUM els següents:


Definició d’un sistema viari suficient i adequat en què s’hi distingeixin el rang i/o categories que
s’assenyalen a continuació:
o

Xarxa bàsica.
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Entesa com tota aquella que permet la comunicació per carretera de Breda amb la resta
del territori. Són, per tant, vies interurbanes que depenen d’administracions de rang
superior (Diputació, Generalitat i/o Estat espanyol).
o

Xarxa local.
Tota la trama local apte per a la circulació que resulta d’interès per a la vertebració del
municipi i les comunicacions dins del terme municipal. Distingirem, a priori, entre la xarxa
local primària, la xarxa local secundària i la xarxa local urbana (carrers en sòl urbà i zones
d’aparcament públic).

o

Xarxa de camins.
Entesa com una xarxa de vials no pavimentats, majoritàriament ubicats en sòl no
urbanitzable i que tant poden respondre a un règim de titularitat pública com a un règim
de titularitat privada. En un principi els classificarem en xarxa de camins d’ús habitual,
xarxa de camins d’ús ocasional, senders i via verda.

Mobilitat a l’entorn de Breda
A partir d’aquesta categorització de les vies, el planejament n’establirà unes franges de protecció i unes
franges de policia regulant les accions que s’hi puguin admetre.
Així mateix, pel que fa a la xarxa viària urbana el POUM també haurà d’estudiar com es millora la mobilitat
interna del nucli de Breda, que actualment es concentra a la carretera d’Arbúcies que funciona com a
únic accés al nucli i travessa el municipi en sentit sud-nord.
El nou planejament, així mateix, establirà de quina manera es poden aconseguir nous espais per
aparcament públic, entesa aquesta com a una de les problemàtiques principals de tot el centre urbà de
Breda.
A priori cal cercar l’assoliment dels objectius principals següents:


Crear nous accessos al nucli de Breda. En aquest sentit, cal destacar la creació d’un nou accés a
la zona industrial del Repiaix que ajudarà a minimitzar el trànsit de vehicles de gran tonatge a la
Ctra. d’Arbúcies, i un nou accés a la banda oest.



Habilitar el nucli històric com a zona de circulació restringida.



Pel que fa la mobilitat interna, completar la xarxa viària existent amb el desenvolupament dels
sectors previstos.



La creació de bosses d’aparcaments cèntrics i dissuasius, així com aparcaments específics per a
vehicles de gran tonatge.



Tot i que és un objectiu difícil d’assolir en el marc del POUM, s’intentarà millorar en tant com sigui
possible alguns punts conflictius en matèria de mobilitat (plaça d’en Tunas, encreuament dels
carrers del Prat, Rovira i Pg. de les Escoles, i ctra. d’Arbúcies a l’alçada de la mitja rotonda).

4.1.5. Objectius i criteris ambientals i/o de sostenibilitat.
Tal i com es determina en la legislació sectorial vigent, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Breda ha de fer seus els objectius i criteris ambientals i de sostenibilitat que resultin del preceptiu procés
d’avaluació ambiental iniciat amb la presentació d’aquest Avanç i de la documentació que
l’acompanya.
En aquest sentit, si bé el detall d’aquests objectius forma part de l’oportú Document Inicial Estratègic (DIE),
caldrà que en l’avaluació de les alternatives i en l’elecció del model d’ordenació definitiu també s’hi
tinguin en compte preceptes com el respecte als valors naturals, la preservació del paisatge, el
manteniment de la connectivitat biològica, la minimització dels impactes derivats de l’acció humana, la
promoció de les fonts d’energia renovables, etc.
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4.1.6. Objectius i criteris jurídics adquirits mitjançant convenis.
Durant la vigència del text refós de les normes subsidiàries de Breda s’han portat a terme un total de 5
convenis urbanístics, que poden tenir rellevància en la definitiva redacció d’aquest POUM atesos els
compromisos que se’n deriven, dels quals només un ha estat publicat al Registre de planejament
urbanístic de Catalunya (RPUC)
Els convenis signats i que poden suposar el necessari assoliment dels compromisos adquirits són els
següents:
•

El 2014 es publica un conveni per la permuta de finques entre l’ajuntament i els propietaris del
conjunt d’edificacions que conformen l’espai del claustre del monestir. El conjunt edificat
consisteix en unes edificacions de planta baixa i 2 plantes pis en forma de “ela”, que donen front
a la plaça del Convent i al carrer del Convent formant part del conjunt històric del monestir de
Sant Salvador de Breda, declarat BCIN. Aquestes finques es corresponen a les referències
cadastrals 3221723DG62322S0001RY i 3221721DG6332S0001OY. La proposta del conveni és
intercanviar aquestes finques per la finca municipal corresponent a les antigues dependències de
correus situades al Carrer Raval Sardà nº 16 i referència cadastral 3219727DG6231N0001XR
qualificades amb clau d’equipament a les normes subsidiàries. L’eficàcia del conveni queda
supeditada a la modificació puntual de les NNSS a on quedi reflectit el trasllat de l’equipament a
l’àmbit del monestir i modificar la qualificació de la finca de correus passant d’equipament públic
a zona d’aprofitament privat, amb la qualificació de subzona A-residencial intensitat 1. En cas que
no es portin a terme els acords pactats a les clàusules quarta i cinquena aquest conveni queda
sense efecte sense indemnitzacions ni compensacions.

•

El 2007 es signen 3 convenis en relació a la UA-1 “Guilleries”. Aquest convenis no estan publicats al
RPUC.
 En relació a la modificació puntual de les NNSS aprovada definitivament per la CTUG en
data 1/10/1997 en la que es proposa una compensació econòmica.
1)

Conveni entre l’ajuntament i “Can Fogueres SL”. El conveni consisteix en regular els
acords per possibilitar la compleció de les obres d’urbanització sense necessitat de
tramitar un expedient reparcel·latori de la unitat d‘actuació. En el moment que
s’hagin efectuat les cessions, l’ajuntament es compromet
a tramitar les
modificacions pertinents de planejament per assolir els objectius següents:
-

Suprimir la UA1de les normes , o bé, la declaració d’innecessarietat de
projecte de reparcel·lació, entenent que l’equidistribució de les càrregues
s’hauria realitzat via compensació econòmica.

-

Suprimir el vial oest de l’àmbit de la UA1.

-

Modificar la ZV prevista a la UA-12.

-

Establir determinacions per l’ordenació de la UA-12 Cal Catxú per assolir els
objectius següents:
•
•

-

Aïllar l’edificació de Can Fogueres enderrocant edificacions
annexes
Mantenir l’edificabilitat actual però permetre la ubicació de
l’edificabilitat en un emplaçament que permeti la cobertura de les
parets mitgeres de les edificacions ubicades davant de can
fogueres.

Possibilitar la cancel·lació registral de les afeccions reals per despeses
d’urbanització o altres càrregues existents sobre la UA 1.
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-

En cas d’ineficàcia del conveni, s’hauria de procedir a l’efectiva equidistribució
tenint en compte els imports satisfets per les parts de cara una futura
reparcel·lació.

2)

Conveni entre l’ajuntament “Can Fogueras SL“ i la Sra. Antonia Casadevall Comas,
on s’estableixen els pactes per una reparcel·lació econòmica per fer efectiva la
cessió de terrenys destinats a l’obertura d’un nou vial situat a la UA 1”Guilleries”, així
com diverses obres d’urbanització.

3)

Conveni entre l’ajuntament, “Can Fogueras SL”, el Sr. Antonio Toro Iglesias i la Sra.
Rosa Mas Nualart, on s’estableixen els pactes per una reparcel·lació econòmica per
fer efectiva la cessió de terrenys destinats a l’obertura d’un nou vial situat a la UA
1”Guilleries”, així com diverses obres d’urbanització.

Els convenis també apunten que, en cas que calgui tramitar un projecte de
reparcel·lació, tots els actuants participarien dels costos urbanitzadors i es compensarien
els imports aportats inicialment per l’ajuntament i Can Fogueras SL, així com tindrien dret
als conseqüents aprofitaments urbanístics.
S’adjunta còpia d’aquests convenis a l’annex 5.2 del present Avanç de Pla.

4.2. DESCRIPCIÓ i ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES.
4.2.1. Criteris emprats per la definició de les alternatives.
Les alternatives que es descriuen i analitzen a continuació deriven de l’anàlisi i diagnosi prèvies realitzats
així com de les conclusions extretes del procés de participació ciutadana descrit en apartats anteriors de
la present memòria essent, per tant, el reflex de les diferents opcions considerades per una part de la
ciutadania com a vies per a l’assoliment dels objectius principals proposats.
En qualsevol cas cal assenyalar que, en tant que alternatives prèvies d’un avanç de planejament,
aquestes no inclouen una ordenació detallada i específica de cada sector sinó que parteixen de la
simple classificació del sòl del terme municipal de Breda en sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable, sòl urbà
no consolidat i sòl urbà consolidat.
L’alternativa “0” és la transcripció literal del planejament urbanístic vigent a dia d’avui, essent la possibilitat
de creixement màxim.
L’alternativa “1” és una proposta de preservació màxima del territori, desclassificant tots els sectors de sòl
urbanitzable delimitat
L’alternativa “2” té per objectiu trobar el punt d’equilibri entre el creixement màxim de les NNSS i la
preservació de l’entorn.
Cal fer esment a què l’avaluació de cadascuna de les alternatives es duu a terme a partir de l’anàlisi de
dues grans qüestions: la seva conformitat respecte del PTPCG, i el grau d’assoliment dels objectius
inicialment fixats.
En conseqüència, el present Avanç inclou la descripció gràfica i escrita de les alternatives proposades per
a cadascun dels sectors de manera que resultin fàcil i suficientment comprensibles.
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4.2.2. Descripció de les alternatives
ALTERNATIVA 0. CREIXEMENT NUL.
Descripció.
La primera de les alternatives, definida com a alternativa “0”, parteix del manteniment de les condicions
de creixement fixades en les Normes Subsidiàries de Planejament vigents aprovades l’any 1990 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 23 de setembre i les seves posteriors modificacions
incorporades en el Text refós aprovat per la CTUG en acord de 20 d’abril de 2006.
De les tres alternatives proposades, aquesta és la que proposa un creixement més elevat. El model
urbanístic d’ aquesta alternativa es basa en el creixement amb tres enfocs diferents:
-

La consolidació de les expectatives de creixement del sòl urbà que encara precisen processos de
transformació urbana: 1 Pla especial (PE1), 1 Pla de Millora urbana (PMU Can Guilleumes), i 12
Unitats d’actuació 2 de les quals gairebé estan finalitzades (la UA-1 i la UA-12).

-

L’ expansió del nucli urbà de Breda amb un model de ciutat jardí, amb predomini de l’habitatge
unifamiliar en petita parcel·la envoltada de jardí privat: 7 sectors de sòl urbanitzable delimitat d’ús
residencial (PPU-2, PPU-3, PPU-4, PPU-5, PPU-6, PPU-9 i PPU-10).

-

El trasllat de l’ús industrial a la banda est del nucli a la vora de la riera de Repiaix (PPU-7 i PPU-8), tret
de les que puguin emplaçar-se a l’extrem sud-oest del nucli de Breda (PPU-1). Val a dir que
aquests tres sectors són d’usos mixtes, i que en el cas del PPU-7 i PPU-8 es preveu una gradació
d’ús residencial cap a l’ús industrial, concentrant aquest últim a tocar la llera del Repiaix.

Aquesta alternativa posa de manifest l’escàs desenvolupament de les NNSS i les seves modificacions
posteriors. Un dels principals motius pels quals no s’han desenvolupat més sectors des de l’aprovació de
les NNSS, és la difícil gestió urbanística.
Dels sectors de desenvolupament que proposa aquesta alternativa, n’hi ha tres que disposen d’instruments
de gestió urbanística aprovats:


PMU “Can Guilleumes”, amb pla de millora urbana aprovat i publicat.



PPU-9- amb pla parcial aprovat i aprovació definitiva del projecte d’urbanització.



PP7- amb pla parcial aprovat i publicat, i projecte de reparcel·lació aprovat inicialment.
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A0.Alternativa de creixement màxim.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A0” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) és el planejament de rang superior que fixa els
límits de creixement previstos per al municipi tot fixant els límits del sòl urbà, l’àmbit de les àrees
especialitzades residencials i industrials i una previsió màxima de creixement per a cadascun dels nuclis
urbans existents, havent d’avaluar per a cadascuna de les alternatives estudiades el seu grau de
subjecció a les directrius d’aquest planejament territorial.
Pel municipi concret de Breda, el PTPCG hi preveu una estratègia de creixement moderat, de tal manera
que l’extensió urbana màxima que el nou POUM de Breda pot proposar és orientativament la que resulti
de l’aplicació de la següent expressió alfanumèrica:
E = 30*A*f/100

On:

E: superfície de l’extensió urbana admissible (m²)
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent (m²)
F: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió

PTPCG plànol ordenació 0.12
Espais oberts, estratègies d’assentaments i
actuacions d’infraestructures al nucli de Breda.

Obtenció del valor A.
Si tenim en compte que la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent (A) s’ha de determinar a partir de
la comptabilització de tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del PTPCG
corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa
d’habitatge, inclosa la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes
trames, la superfície de l’àrea urbana existent (A) per al terme municipal de Breda equivaldria a un total de
826.717,36 m², (82,671 Ha).

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

ÚS PRINCIPAL
(1) residencial
(2) industrial
sistemes

SUPERFÍCIE
500.929,54
86.033,65
239.754,17

SUPERFÍCIE TOTAL

A

826.717,36

826.717,36

Aquesta superfície és la suma del sòl urbà consolidat d’ús residencial del nucli de Breda (50,09 Ha), de la
zona industrial del sector sud (8,60 Ha) i de sistemes en sòl urbà consolidat (23,97 Ha),
(1) Pel càlcul del sòl residencial també s'han considerat, d'acord amb l'apartat 3 de l'art. 3.7 del
PTPCG, aquells sòls en procés d'urbanització que en l'any d'aprovació del Pla territorial es trobaven
en procés d'urbanització avançada i clarament perceptible sobre el terreny com són la UA-1
"Guilleries" i la UA-12 "Cal Catxo".
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Comptabilitzats residencials
SUC residencial Edif tancada
SUC residencial Edif oberta
UA-1 "Guilleries"
UA-12 "Cal Catxo"

159261,21
331715,25
6.161,60
3.791,48
500.929,54 (1)

(2) Per al càlcul de A, s'han tingut en compte aquelles zones industrials que es poden considerar
d'acord amb l'apartat 3 de l'art. 3.7 del PTPCG.
“...
En cas que les trames considerades estiguin pròximes a altres trames consolidades o
urbanitzades destinades a activitat econòmica, que no han estat comptabilitzades per no
contenir habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades, es pot considerar que una
proporció d’aquestes forma també part de l’àrea urbana existent a efectes de càlcul,
amb els següents límits i condicions:
a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt
delimitada a efectes de càlcul.
b) Es comptabilitza només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que està
situat dins d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual a
la meitat del màxim diàmetre d’aquesta.
c) Les àrees de sòl no consolidat ni urbanitzat que formen part d’una àrea especialitzada i
que queden dins la franja descrita a b) computen com a superfície de l’extensió urbana
admissible.
....”
En aquest sentit, s’han tingut en compte el PPU-12 i la UA-16 que actualment s’està urbanitzant i
que en totes les alternatives ja s’ha considerat sòl urbà consolidat.

Comptabilitzats industrials
indus consolidat
28.955,36
PPU12
57.078,29
86.033,65 (2)
Així doncs, el valor de l’àrea urbana existent per al nucli de Breda és de A = 826.717,36 m² (82,67 Ha).
Obtenció del valor f.
En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de creixement moderat, el factor
de correcció (f) per a nuclis amb una àrea urbana existent A més gran o igual a 51 Ha, tindrà el valor 1.
Així doncs, com que la superfície de A per Breda és superior a 51 Ha, el factor de correcció “f” serà f = 1,0
Obtenció del valor E màxim.
Aplicant a la fórmula indicada en el PTPCG per a les estratègies de creixement moderat en resulta per a
l’assentament de Breda el següent valor màxim: E = 30*A*f/100
E = 30 * 826.717,36 m² * 1,0/ 100

E = 248.015,21 m²
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Obtenció del valor E* majorat.
(*) En base a l'apartat 5 de l'art. 3.7 es pot augmentar la superfície de sòl d'extensió urbana (E) en un
25% de la seva superfície amb destí a àrea específica d'activitat industrial.
E * = E +25 % (de E)

E* = 310.019,01 m²

Comprovació del grau de compliment de E corresponent a l’alternativa “A0”.
Aquesta alternativa manté únicament aquells sectors de creixement ja presents en les NNSS de Breda que
a dia d’avui no s’han desenvolupat encara, ja sigui en qualitat de sòls urbans no consolidats o bé com a
sectors de sòl urbanitzable delimitat.
Si tenim en compte les superfícies a priori delimitades per aquests sectors, en resulta el càlcul següent:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús residencial) (*)
Comptabilitzats
UA-4 "C/Joan XXIII"
UA-7 "Vial Esportiu"
UA-8 "Can Batlle"
UA-9 "Cal Duset"
UA-10 "Accès Sud"
UA-11 "Plaça les Escoles"
UA-13 "Prat del Cigarro"
UA-14 "Verge de Montserrat"
PEU-1 "Les Escolomines"

Ús residencial
5.123,98
2.541,97
16.537,48
19.154,30
7.509,54
21.268,33
15.604,97
20.464,08
10.243,03
118.447,68 (3)

(*) En base a l'apartat 7 de l'art. 3,7 del PTPCG no es té en compte pel càlcul la UA-6 "La Hispano" i la UA-15
"Can Sibina" i el PMU " Can Guilleumes", la complexitat de les quals permet preveure que no es desenvoluparan
dins dels primers 8 anys de vigència del Pla ni la UA-1 i UA-12 que s'han comptabilitzat en el sòl urbà consolidat.

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús industrial)
0 m2

B=

118.447,68 m2

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (sumatori d’ús residencial i industrial)

PPU1
PPU2
PPU3
PPU4
PPU5
PPU6
PPU7
PPU8
PPU9

TOTAL
118.435,94
100.938,50
95.926,60
70.297,39
70.995,65
47.127,16
96.384,60
100.398,28
83.690,98

RESIDENCIAL
59.217,97
100.938,50
95.926,60
70.297,39
70.995,65
47.127,16
24.096,15
25.099,57
83.690,98

INDUSTRIAL
59.217,97

72.288,45
75.298,71
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PPU10

259.502,97

PPU12

259.502,97

57.078,29 Computat per el càlcul de A
836.892,94
206.805,13

C=

1.043.698,07 m2

Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C sigui inferior al valor de E* (B+C < E*)

B+C

No
compleix

E* total

1.162.145,75

>

310.019,01

Grau d’adaptació de l’alternativa “A0” al PTPCG.
Dels quadres justificatius anteriors, n’extraiem que el creixement actual previst en les NNSS supera amb
escreix la superfície d’extensió urbana màxima admissible segons el PTPCG.
Les previsions del PTPCG no s’ajusten a la realitat urbanística de Breda, en tant que preveuen una
estratègia de creixement moderat, però en realitat, aplicant la fórmula numèrica per a justificar aquesta
estratègia, només es podria assolir aproximadament un 25% dels creixements actuals previstos en les
NNSS.
Per tant, ens trobem davant una estratègia de “creixement moderat” falsa, perquè el PTPCG no permet
créixer respecte les previsions de les NNSS, sinó que s’hauria de desclassificar substancialment per complir
numèricament amb la superfície d’extensió urbana admissible.
Així doncs, serà pràcticament impossible que cap de les alternatives compleixi amb la previsió de
creixement del PTPCG i alhora permeti assolir els objectius fixats en aquest Avanç de Pla.
Anàlisi i valoració.
Es tracta d’una alternativa que no dona compliment al PTPCG i que no ofereix arguments per a resoldre
les mancances detectades a Breda ni per assolir els objectius determinats en el POUM.
És indubtable que aquesta alternativa, i de retruc les NNSS, defineixen un model de ciutat pensat amb
criteris anteriors al de l’urbanisme sostenible actual. És un model de creixement expansiu ambientalment
poc sostenible, de difícil gestió urbanística.
És, per tant, una alternativa excessivament expansiva que preveu un creixement superior al 80% del sòl
urbà actual, que no aconsegueix dotar el nou planejament d’eines suficients per a resoldre les diferents
problemàtiques detectades i que no permetria assolir els objectius fixats en aquest document d’Avanç de
Pla.
Conclusió final.
És un alternativa a descartar perquè no s’ajusta a la definició de creixement sostenible actual, perquè no
permet assolir els objectius de futur de Breda, i per últim, perquè no compleix amb les previsions del
PTPCG, tot i que, com ja s’exposa en els apartats anteriors, és inviable ajustar-se a les previsions
numèriques de creixement del PTPCG.
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ALTERNATIVA 1. DESCLASSIFICACIÓ MÀXIMA.
Descripció.
Aquesta alternativa proposa desclassificar la totalitat dels sectors de sòl urbanitzable delimitat (inclòs els
que disposen d’instruments de planejament aprovats) i mantenir els sectors en sòl urbà no consolidat
(unitats d'actuació, pla de millora urbana i pla especial).
Es tracta d’una alternativa excessivament conservadora i molt restrictiva pel què fa a la protecció del
medi natural, que elimina qualsevol oportunitat de creixement i estanca l’economia, no permetent la
instal·lació de noves activitats econòmiques al municipi.
De manera més detallada, l’alternativa A1 per al nucli de Breda es caracteritza per proposar les
actuacions urbanístiques següents:


Compleció de la trama urbana mantenint els sectors de sòl urbà no consolidat previstos
en les NNSS: 1 Pla especial (PE1), 1 Pla de Millora urbana (PMU Can Guilleumes), i 12 Unitats
d’actuació 2 de les quals gairebé estan finalitzades (la UA-1 i la UA-12).



Desclassificar tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat previstos en les NNSS, fins i tot les
previsions de creixement que consisteixen en la compleció de la trama urbana interna
del municipi (PPU-4).



Recuperar la naturalesa rústica del Turó de Santa Anna
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A1. Alternativa 1 Desclassificació màxima.
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A1” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Obtenció del valor E corresponent a l’alternativa “A1”.
Partint de les estratègies fixades pel PTPCG ja descrites per l’alternativa “A0” és necessari dur a terme el
càlcul de la nova superfície residencial proposada en l’alternativa “A1” d’acord amb els valors següents:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús residencial) (*)
Comptabilitzats
UA-4 "C/Joan XXIII"
UA-7 "Vial Esportiu"
UA-8 "Can Batlle"
UA-9 "Cal Duset"
UA-10 "Accès Sud"
UA-11 "Plaça les Escoles"
UA-13 "Prat del Cigarro"
UA-14 "Verge de Montserrat"
PEU-1 "Les Escolomines"

Ús residencial
5.123,98
2.541,97
16.537,48
19.154,30
7.509,54
21.268,33
15.604,97
20.464,08
10.243,03
118.447,68 (3)

(*) En base a l'apartat 7 de l'art. 3,7 del PTPCG no es té en compte pel càlcul la UA-6 "La Hispano" i la UA-15
"Can Sibina" i el PMU " Can Guilleumes", la complexitat de les quals permet preveure que no es desenvoluparan
dins dels primers 8 anys de vigència del Pla ni la UA-1 i UA-12 que s'han comptabilitzat en el sòl urbà consolidat.

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús industrial)
0 m2

B=

118.447,68 m2

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (sumatori d’ús residencial i industrial)
0 m2

C=

0,00 m2

Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C sigui inferior al valor de E (B+C < E)
B+C

Compleix

E* total

118.447,68

<

310.019,01

El valor de E és el mateix que el que s’ha calculat per a
l’alternativa A0 en tant que la dimensió del sòl urbà consolidat
és la mateixa.
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Grau d’adaptació de l’alternativa “A1” al PTPCG.
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 3.5 de les normes d’ordenació del PTPCG, s’ estableix l’estratègia de
creixement mitjà o creixement moderat quan el creixement es considera adequat en certa mesura.
D’altra banda, en el mateix apartat s’especifica que, quan es considera que no es donen circumstàncies
adequades per a un creixement significatiu en extensió o quan es considera que han de prevaldre els
aspectes qualitatius sobre els quantitatius, s’estableiex les estratègies de canvis d’ús i reforma interior, i de
millora urbana i compleció.
L’estratègia de creixement moderat, assignada pel municipi de Breda, es regula en l’article 3.7 del PTPCG.
Concretament, en l’apartat 1 de l’article 3.7 de les normes d’ordenació del PTPCG, s’exposa que El pla
estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les
seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física
com a àrees urbanes.
És fàcil concloure que l’alternativa A1 dona compliment a la formula numèrica establerta per a l’estratègia
de “creixement moderat” en el PTPCG, si bé aquest compliment és contradictori, ja que no es proposa
cap creixement sinó la desclassificació màxima dels sectors de sòl urbanitzable delimitat pendents
d’execució previstos en les NNSS. Així doncs, aquesta alternativa fa aflorar la contradicció que es genera
entre la definició d’estratègia de “creixement moderat” prevista pel PTPCG i la fórmula numèrica prevista
per aquesta estratègia, en tant que per donar compliment amb la superfície de sòl d’extensió urbana
admissible segons la formula numèrica, l’estratègia que més s’ajusta a Breda s’assimila més a l’estratègia
de “millora urbana i compleció” que no a l’estratègia de “creixement moderat”.
Anàlisi i valoració.
Cal assenyalar que l’alternativa A1 comporta el següent:


Es compleixen els valors formulats per l’estratègia de creixement moderat fixada pel PTPCG
amb la compleció de la trama urbana no consolidada. Val a dir però, que aquest
compliment numèric no implica el compliment de l’objectiu de “creixement moderat” que
estableix el PTPCG, atès que aquesta alternativa no contempla cap nou creixement respecte
els actuals previstos en les NNSS, sinó més aviat tot el contrari.



No aporta eines suficients per a la solució de les mancances i problemàtiques detectades en
matèria d’accessibilitat, mobilitat i estancament econòmic.



Es tracta d'una alternativa de preservació màxima del nucli urbà en la situació actual que
preveu la compleció de la trama urbana amb els sectors de sòl urbà no consolidat previstos
a les NNSS (UA, PE i PMU).



Aquesta proposta permet identificar les problemàtiques actuals del municipi però no les resol:
o

Manca de connectivitat entre el nord i sud del municipi.

o

Tot el trànsit, pesat i lleuger, passa per la carretera d'Arbúcies, que travessa el nucli
en direcció nord-sud i provoca fractura urbana entre ambdós costats de la
carretera.

o

No genera cap dinàmica positiva contra l'estancament econòmic actual del
municipi i deixa algunes industries actives en situació irregular.

o

No resol la necessitat d'equipaments al municipi: Institut, ampliació zona esportiva,
equipaments culturals, etc.

o

No resol la necessitat d'aparcament ni els problemes de mobilitat interna.

o

Genera possibles reclamacions de propietaris amb drets adquirits amb la
desclassificació del sector residencial PPU-9, el qual té tots els instruments de
planejament aprovats.
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Conclusió final.
Aquesta alternativa proposa creixements molt inferiors a les previsions de creixement moderat del PTPCG, i
per tant, compliria amb les previsions del PTPCG. Tanmateix, es tracta d’un compliment falsejat, en tant
que no permet nous creixements, sinó tot el contrari, per complir numèricament, s’han de desclassificar
sectors (inclòs algun sector que ja té els instruments de gestió urbanística aprovats).
Queda clar doncs, que per complir numèricament amb les previsions del PTPCG, l’estratègia que aquest
planejament de rang superior hauria d’establir no és la de “creixement moderat”, sinó la de “millora
urbana i compleció” o “manteniment de caràcter rural”.
Alhora, es tracta d’una alternativa que no compleix amb els objectius generals del POUM. No resol els
accessos ni els problemes de mobilitat interna. No resol la situació urbanística de les indústries actualment
localitzades a les afores del municipi, desplaçades del nucli fa uns anys per causa de la planificació
urbanística. Tampoc aporta grans expectatives de creixement de l’activitat econòmica de la indústria de
Breda, ni aporta solucions a l’accés del trànsit pesat al sector industrial de recent urbanització. En
definitiva, és una alternativa que queda a mitges i no aporta cap visió de futur per al desenvolupament
econòmic de Breda.

ALTERNATIVA 2. DESCLASSIFICACIÓ MODERADA
Descripció.
Analitzades les dues alternatives anteriors, de creixement nul (alternativa A0) i de desclassificació màxima
(Alternativa A1) la present alternativa proposa una solució intermèdia per arribar a un equilibri entre
creixement i acompliment dels objectius assenyalats pels propers anys de vigència del POUM.
El triatge dels sectors previstos en les NNSS que es mantenen dins d’alternativa 2 respon a la necessitat de
compleció de buits interns dins la trama urbana, a la preservació de l’entorn (turó de Santa Anna), a la
obtenció de nous sistemes d’equipaments i a l’adquisició de nova vialitat (nous accessos est i oest) que
respongui a les necessitats concretes del municipi.
D’altra banda, en aquesta alternativa també s’analitza com garantir el creixement econòmic del municipi
preveient sectors d’ús exclusiu industrial, i alhora com i on s’han d’emplaçar aquests usos industrials per
garantir la bona convivència amb l’ús residencial.
En definitiva, es tracta d’una alternativa que no proposa creixements nous, sinó que desclassifica alguns
sectors no desenvolupats previstos en les NNSS, i en manté d’altres el desenvolupament dels quals ajudarà
a assolir els objectius assenyalats en el present Avanç de Pla.
De manera més detallada, l’alternativa A2 proposa les següents actuacions urbanístiques:


Generar un equilibri entre la preservació de l'entorn natural i el creixement econòmic.



Crear dos nous accessos, a est i a oest, generant noves dinàmiques de vialitat al municipi.



Planificar la trama urbana en funció de 3 vectors equilibrats: Trama urbana, paisatge i
activitat econòmica.



Compleció de la trama urbana interna mantenint el PPU-4 Can Huguet.



Recuperar la naturalesa rústica del Turó de Santa Anna desclassificant el PPU-10.



Limitar el creixement perifèric a l’oest del municipi, amb la desclassificació o reducció
d’alguns sectors de sòl urbanitzable delimitat: reducció del PPU-1(només es manté una
petita part per regularitzar el límit del PMU Can Guilleumes), PPU-2 (suprimint-ne la zona
inundable del sud del sector, d’acord amb les previsions de l’estudi d’inundabilitat annex
d’aquest avanç de Pla) i PPU-3 (mantenint-ne només una petita part per completar la
xarxa viària) i desclassificant totalment el PPU 5.
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Promoure l'activitat econòmica conservant les previsions de teixit d' ús industrial a la part est
del municipi, corresponents als PPU-7, PPU-8 i PPU-12.



Mantenir la separació actual entre l’ús industrial i l’ús residencial a l’extrem nord del
municipi, amb la desclassificació de part del PPU-6. La part del PPU-6 que no es
desclassifica, s’incorporaria al límit del PPU-12 d’ús industrial.



Transformar els usos del sector PMU Can Guilleumes, passant-lo d’industrial a residencial,
més enllà que també hi sigui compatible l’ús per a tallers o petites industries que puguin
conviure amb l’ús residencial.



Redefinir les necessitats d'usos del teixit urbanitzable i establir noves dotacions
d'equipaments ajustades a les necessitats actuals del municipi, sobretot per equipament
docent (al PPU-2) i esportiu (a tocar de la zona esportiva actual).



Revisar les dimensions dels polígons, i si és necessari, dividir-los en subsectors per facilitarne la gestió urbanística.



Planificar dos nous accessos a la xarxa viària, que ajudaran a descongestionar la carretera
d’Arbúcies: un accés est apte pel trànsit de vehicles de gran tonatge que connecti la
carretera fins la zona industrial, i un nou accés a la part oest del municipi.

Amb l’adopció d’aquestes propostes, l’alternativa A2 incorpora un potencial de creixement de 11,84 Ha
de sòls urbans no consolidats i de 43,80 Ha de sòl urbanitzable, tots ells ja previstos a les normes vigents
reflectides en l’alternativa “A0”.
Aquesta alternativa “A2” representa un creixement en valors absoluts de 55,64 Ha, en canvi la “A0”
proposa una creixement de 116,20 Ha, essent la diferència de 60,56 Ha.
Per tant, aquesta alternativa suposa una reducció del creixement molt significativa (del 52%) respecte del
creixement previst actualment en les NNSS.
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A2. Desclassificació moderada
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Justificació de la conformitat de l’alternativa “A2” amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG).
Obtenció del valor E corresponent a l’alternativa “A1”.
Partint de les estratègies fixades pel PTPCG ja descrites per l’alternativa “A0” és necessari dur a terme el
càlcul de la nova superfície residencial proposada en l’alternativa “A2” d’acord amb els valors següents:
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús residencial) (*)
Comptabilitzats
UA-4 "C/Joan XXIII"
UA-7 "Vial Esportiu"
UA-8 "Can Batlle"
UA-9 "Cal Duset"
UA-10 "Accès Sud"
UA-11 "Plaça les Escoles"
UA-13 "Prat del Cigarro"
UA-14 "Verge de Montserrat"
PEU-1 "Les Escolomines"

Ús residencial
5.123,98
2.541,97
16.537,48
19.154,30
7.509,54
21.268,33
15.604,97
20.464,08
10.243,03
118.447,68

(*) En base a l'apartat 7 de l'art. 3,7 del PTPCG no es té en compte pel càlcul la UA-6 "La Hispano" i la UA-15
"Can Sibina" i el PMU " Can Guilleumes", la complexitat de les quals permet preveure que no es desenvoluparan
dins dels primers 8 anys de vigència del Pla ni la UA-1 i UA-12 que s'han comptabilitzat en el sòl urbà consolidat.

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (ús industrial)
0 m2

B=

118.447,68 m2

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (sumatori d’ús residencial i industrial)

EQUIPAMENTS
PPU1
PPU2
PPU3
PPU4
PPU5
PPU6
PPU7
PPU8
PPU9
PPU10
PPU12

RESIDENCIAL
80.324,60
17.960,42
70.297,39

23.965,57
15.059,74

INDUSTRIAL DESCLASSIFICAT
118.435,94
20.613,90
77.989,76

18.207,04
71.896,70
71.802,84

70.995,65
28.920,12
13.535,69 (1)

83.563,81
259.502,97
(2)
276.111,79
161.906,58
438.018,37

589.994,03
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(1) No es compta l’excedent de cessió del PP8 destinat a Equipament de superfície de 13.535,69 m2
(2) La superfície del sòl industrial del PPU 12 de 57.078,29 m2 estan compatibilitzats dins del sòl
consolidat (A), vegeu alternativa A0.
C=

438.018,37 m2

Comprovació del compliment de les expectatives de creixement moderat del PTPCG

B+C

No
compleix

E* total

556.466,05

>

310.019,01

Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 3.7 del PTPCG, s’hauria de complir que el
sumatori de B + C sigui inferior al valor de E (B+C < E)
Grau d’adaptació de l’alternativa “A2” al PTPCG.
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 3.5 de les normes d’ordenació del PTPCG, s’ estableix l’estratègia de
creixement mitjà o creixement moderat quan el creixement es considera adequat en certa mesura.
D’altra banda, en el mateix apartat s’especifica que, quan es considera que no es donen circumstàncies
adequades per a un creixement significatiu en extensió o quan es considera que han de prevaldre els
aspectes qualitatius sobre els quantitatius, s’estableiex les estratègies de canvis d’ús i reforma interior, i de
millora urbana i compleció.
L’estratègia de creixement moderat, assignada pel municipi de Breda, es regula en l’article 3.7 del PTPCG.
Concretament, en l’apartat 1 de l’article 3.7 de les normes d’ordenació del PTPCG, s’exposa que El pla
estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les
seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física
com a àrees urbanes.
D’acord amb el que s’ha assenyalat en l’apartat anterior, podem determinar que les previsions de
creixement de l’alternativa “A2” no donen compliment numèric a l’estratègia de “creixement moderat”
que fixa el PTPCG per al municipi de Breda., però sí que dónen compliment als objectius fixats en el
present Avanç de Pla.
Cal incidir però, que tal i com ja s’ha exposat en l’alternativa “A1”, en què aquesta estratègia de
“creixement moderat” que el PTPCG estableix per Breda, és una estratègia falsejada, en tant que no
permet nous creixements, sinó tot el contrari, per complir numèricament amb les previsions del PTPCG s’ha
de desclassificar la majoria de sectors previstos en les NNSS, inclòs algun sector que ja té els instruments de
gestió urbanística aprovats (mirar justificació de l’alternativa “A1”).
De la mateixa manera que en l’alternativa “A1”, l’alternativa “A2” fa aflorar la contradicció que es genera
entre la definició d’estratègia de “creixement moderat” prevista pel PTPCG i la fórmula numèrica prevista
per aquesta estratègia, en tant que per donar compliment amb la superfície de sòl d’extensió urbana
admissible segons la formula numèrica, l’estratègia que més s’ajusta a Breda s’assimila més a l’estratègia
de “millora urbana i compleció” que no a l’estratègia de “creixement moderat”.
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Anàlisi i valoració.
Les alternatives anteriors mostren una desproporció entre les previsions de creixement de les normes
(alternativa A0) i les admeses pel PTPCG (alternativa A1). El creixement proposat en l’alternativa A1 és un
10% del previst en l’alternativa A0 (NNSS vigents).
L’alternativa A2 es justifica per ser el terme mig entre ambdós extrems. Entre el creixement desmesurat
permès per les normes vigents “A0” i l’estancament de l’alternativa “A1”. L’alternativa A2 redueix en un 48%
la possibilitat de creixement que admeten les NNSS (alternativa A0).
Alternativa “A0”
B+C
1.162.145,75

E total

>>

310.019,01

Alternativa “A1”
B+C
118.447,68

E total

<

310.019,01

Alternativa “A2”
B+C
556.466,05

E total
>

310.019,01

Si ens limitem a complir numèricament amb les previsions del PTPCG (alternativa “A1”), no assolim els
objectius establerts en el present Avanç de Pla. En aquest sentit, amb l’alternativa “A2”, es vol arribar a un
equilibri entre creixement i assoliment d’objectius definits en el present Avanç de Pla, encara que això
signifiqui no complir estrictament amb les previsions numèriques del PTPCG.
Cal assenyalar que l’alternativa A2 comporta el següent:
1)

No dona compliment a l’estratègia de creixement moderat fixada pel PTPCG, en tant que
l’àrea d’extensió proposada és superior a l’àrea d’extensió màxima admissible, ambdues
calculades d’acord amb les directrius que fixa el PTPCG.

2)

Es dona compliment al conjunt d’estratègies fixades en el POUM com a resultat del procés de
participació ciutadana, així com de les estratègies iniciades per les normes urbanístiques
vigents.

3)

En aquest sentit i tal i com ja s’ha justificat reiteradament en apartats anteriors cal donar major
èmfasi a la desproporció admesa pel planejament vigent i la vàlua dels objectius del POUM
per desclassificar sòl actualment admès com a sòls urbanitzables.

Així mateix, pel que fa al grau de compliment dels objectius abans fixats cal dir que aquesta alternativa
aporta eines suficients per a la solució de la pràctica totalitat de problemàtiques detectades i per
l’assoliment dels objectius fixats.
Conclusió final.
Analitzats els aspectes positius i negatius d’aquesta proposta, entenem que cal considerar-la com a la
MILLOR de les alternatives proposades per al nucli de Breda atès que troba un equilibri entre el creixement
proposat i l’assoliment dels objectius fixats en el present Avanç de Pla.
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Cal fer incís en què tot i no complir estrictament amb les previsions del PTPCG, l’estratègia que aquest
planejament de rang superior preveu per Breda s’ha de considerar falsejada, en tant que no permet nous
creixements, sinó tot el contrari, per complir numèricament, s’han de desclassificar sectors (inclòs algun
sector que ja té els instruments de gestió urbanística aprovats).
Queda clar doncs, que per complir numèricament amb les previsions del PTPCG, l’estratègia que aquest
planejament de rang superior hauria d’establir no és la de “creixement moderat”, sinó la de “millora
urbana i compleció” o “manteniment de caràcter rural”.

4.3. NOU MODEL D’ORDENACIÓ PROPOSAT.
4.3.1.

Criteris bàsics del model escollit.

4.3.1.1. Resum final de les alternatives escollides.
D’acord amb l’anàlisi i avaluació d’alternatives realitzat en l’apartat anterior, les proposta escollida pel
municipi de Breda és l ‘ALTERNATIVA A2.
En qualsevol cas, aquest Avanç de Pla i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en què derivi no preveu
un model d’ordenació rupturista amb el teixit urbà existent sinó que pretén quedar a un pas intermig entre
l’actualitat i el model excessiu de les normes, tractant el territori de manera respectuosa cap a un model
d’urbanisme més ordenat, més sostenible i capaç de una donar resposta realista a les necessitats de la
població de Breda durant els propers 25 anys.
4.3.1.2. Accions bàsiques a contemplar independentment de l’alternativa escollida.
Més enllà dels models concrets primer avaluats i després escollit, hi ha un seguit de criteris bàsics que de
manera genèrica caldrà aplicar tant que els entenem com a pautes d’actuació i que serviran per a la
consecució dels objectius fixats especialment com a elements correctors de dinàmiques errònies
prèviament detectades i analitzades en el marc dels treballs previs i la participació ciutadana.
Són actuacions que per la seva especificitat o petita dimensió no apareixen en cap de les alternatives
descrites però que resulten necessaris per a l’assoliment d’alguns dels objectius fixats. Ens estem referint a
les accions genèriques següents:


Delimitació de petits polígons d’actuació en sòl urbà consolidat.
Tota diagnosi i/o procés participatiu comporta la detecció de problemàtiques diverses que
afecten al teixit urbà consolidat i que només són possibles de resoldre mitjançant la delimitació de
petits polígons d’actuació que permetin majors aprofitaments com a compensació de noves
càrregues urbanístiques prèviament definides com a prioritàries.
Són el que habitualment definim com a operacions de cirurgia urbanística en les quals la seva
posterior gestió és una eina clau per a aconseguir un correcte desenvolupament de l’àmbit i una
adequada consecució dels objectius abans fixats; en ocasions l’obtenció de noves dotacions de
sòls per a sistemes en àmbits cèntrics o envoltats de teixit urbà ja consolidat.
També podem englobar dins d’aquesta estratègia aquells sectors de sòl urbà, consolidat o no,
que cal delimitar i qualificar com a actuacions de transformació, ja sigui per tal d’afavorir un canvi
en els usos admesos o per tal de modificar els paràmetres urbanístics que el defineixen.
Poden ser exemples d’això ja tractats en diferents alternatives pel fet de tenir una incidència major
la proposta de transformació d’usos de l’actual PMU “Can Guilleumes” en el ben entès que l’ús
industrial actual no li és el més idoni, o bé la modificació en l’ordenació d’algunes de les UA
existents a les NNSS, per tal d’adaptar-les a la realitat física existent o millorar-ne la gestió
urbanística.
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Reconeixement, manteniment i, si s’escau, modificació de sectors ja previstos en el Pla vigent
però pendents de desenvolupar.
La no execució de certs àmbits de sòl urbà no consolidat i/o de sòl urbanitzable delimitat
acostumen a suposar l’incompliment de certs objectius fixats en el Pla urbanístic anterior.
Quan aquests objectius continuen sent vigents cal reconèixer i mantenir aquells polígons analitzant
en tot cas els motius del seu no desenvolupament, introduint les modificacions que s’entenguin
necessàries per a garantir, ara sí, que s’executin en temps i forma. Aquestes modificacions poden
fer referència als usos i/o tipologies edificatòries previstes o simplement a una divisió de l’àmbit en
subsectors de dimensió més reduïda que en facin més fàcilment abordable la seva gestió
urbanística (ja sigui en modalitat de cooperació o de compensació).
També en serà la modificació total o parcial l’estratègia més adequada quan sigui necessària
una revisió i/o actualització dels objectius que s’hi van fixar atès el temps transcorregut des de la
seva formulació original.



Dotació de noves reserves de sòl per a sistemes públics d’equipaments i/o espais lliures.
L’última de les estratègies bàsiques a adoptar pel nou planejament ha de ser la dotació de noves
reserves de sòl per a sistemes públics d’equipaments i espais lliures en funció dels objectius
prèviament definits i analitzant i assumint per a cada cas quina és la millor estratègia d’adquisició
possible: com a cessió urbanística, per expropiació, per acord de cessió, etc.
En aquesta línia les accions més destacades han de ser l’obtenció definitiva del sòl on hi ha
ubicada la zona esportiva i permetre la seva ampliació, l’obtenció de noves reserves
d’equipaments a tocar de les actuals escoles per a poder-ne garantir el futur institut i l’obtenció de
noves reserves de sòl on poder afrontar la futura construcció d’equipaments assistencials.
Finalment, pel que fa a l’obtenció de noves reserves d’espais lliures, l’actuació més rellevant ha de
ser la consecució d’un passeig / parc fluvial a tocar de la llera de les Rieres de Breda i del Repiaix.



Determinació de les ubicacions més idònies per a l’habitatge de protecció oficial.
Tot i ser una necessitat molt discutible en municipis de la dimensió i característiques de Breda (el
preu actual de la renda lliure és en algun sector fins i tot inferior al preu taxat per l’HPO), el nou
POUM resta subjecte a incloure el percentatge d’habitatge de protecció oficial que fixa la Llei
d’urbanisme vigent.
Caldrà tenir en compte, en aquest sentit, les diferents tipologies previstes en cadascun dels sectors
admetent la possibilitat de que en alguns d’aquests la tipologia pròpia de l’HPO (bàsicament
l’edifici plurifamiliar i, en menor mesura, els habitatges en filera) no hi resulti del tot compatible.

4.3.2.

Les àrees urbanes existents i/o previstes. Descripció del model escollit.

A resultes del que s’ha vingut explicant, el model d’ordenació que s’estima idoni per al nucli de Breda
proposa la compleció del nucli urbà i la desclassificació moderada de sòl urbanitzable, deixant
únicament el mínim sòl necessari per compactar i relligar els teixits urbans existents.
Aquest teixit urbà existent és fruit d’un creixement propi en forma d’espina. Els carrers surten de la carretera
d’Arbúcies en sentit transversal en direcció a les rieres. La llargària d’aquest teixits fa necessària nova vialitat
en sentit nord sud paral·lela a la carretera d’Arbúcies a cada una de les bandes del municipi i que
formalitzi una vialitat en forma de xarxa més connectada. Aquestes noves avingudes en sentit longitudinal
han de tenir amplades de carrers amb doble carril, espai d’aparcament i voreres amples i arbrades.
Aquesta nova vialitat ha de tenir vocació connectora entre el teixit urbà existent i el nou teixit de
creixement previst.
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SI bé el teixit urbà actual és bàsicament residencial, el POUM proposa una zona d’usos mixts al PMU “Can
Guilleumes” a la banda sud-oest del municipi i preveu concentrar la zona industrial a la part est de Breda,
entre la nova vialitat i la riera del Repiaix.
És una aposta per un model sensiblement compacte que es va desdibuixant mitjançant tipologies de
menor intensitat a mesura que ens apropem a les rieres, circumstància que també facilita una millor
transició entre les àrees més denses del centre del nucli històric i el sòl no urbanitzable en contacte amb el
sòl urbà.
Més enllà d’aquests aspectes cal destacar també les propostes següents:


La protecció del Turó de Santa Anna per la seva condició d’espai emblemàtic i de gran interès
paisatgístic del municipi.



La creació d’un parc fluvial que ressegueix la traça de la Riera del Repiaix, reduint les
dimensions dels sectors previstos per tal d’excloure la zona de flux preferent dels sectors de sòl
urbanitzable.



La formació d’un parc urbà a l’entorn de la bassa de can Huguet, com a cessió d’espais lliures
de l’actual PPU-4.



La protecció del rec del Molí.



L’obtenció de sòl necessari pel trasllat dels mòduls prefabricats a un edifici definitiu per l’institut.



L’adquisició de sòl per l’ampliació de la zona esportiva.



L’obtenció de nova vialitat perifèrica que permeti restringir i limitar el trànsit rodat del nucli
històric.



Permetre la creació d’aparcaments dissuasius, propers al centre, que millorin la mobilitat interna
del nucli urbà.

4.3.3.

El sòl no urbanitzable. Descripció del model previst.

4.3.3.1.

La classificació del sòl no urbanitzable.

En tant que municipi de transició entre la plana selvatana i el Montseny, el PTPCG preveu una gradació de
proteccions en el sòl no urbanitzable, passant de menor a major protecció des de la plana amb
protecció preventiva a una protecció màxima de la zona PEIN.
Tal i com ja hem indicat a l’inici, el nou model d’ordenació per al conjunt del terme municipal de Breda
contempla la desclassificació de gran part del sòl urbanitzable delimitat per incorporar-los al sòl no
urbanitzable.
El PTPCG preveu en l’article 2.21 que el sòl que es reintegri al sistema d’espais oberts com a resultat de la
desclassificació urbanística de sòl urbanitzable realitzada mitjançant modificació o revisió del planejament
municipal, ha d’esdevenir sòl de protecció especial, de protecció territorial o de protecció preventiva en
funció de la categoria que tingui l’àrea de sòl en què estigui integrat físicament o amb la que mantingui
una clara continuïtat morfològica.
El propi PTPCG engloba en el municipi els següents tipus de sòls no urbanitzable:


Sòls de protecció especial, corresponents majoritàriament al Parc Natural del Montseny.



Sòls d’interès agrari i/o paisatgístic majoritàriament situats a pagès de Dalt i Pagès de Baix.



Sòls de protecció preventiva en una petita franja situada al sud-oest del PPU-1”Petrunes
Guilleumas”
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Aquesta classificació dels sòls no urbanitzables inclosa en el PTPCG serà la base de la ordenació i
classificació dels sòls no urbanitzables del municipi tot incloent-hi, però, la determinació d’una normativa
d’ús i protecció del sòl no urbanitzable suficientment ajustada a les necessitats reals de Breda i a les
potencialitats del seu entorn natural.
4.3.3.2. La regulació dels usos compatibles.
Més enllà del que s’ha indicat en relació als criteris bàsics a emprar en la classificació dels sòls no
urbanitzables del municipi, resulta importantíssim de valorar com i de quina manera s’ha d’intervenir en la
regulació dels usos compatibles en el sòl no urbanitzable, promovent i facilitant aquells que es considerin
d’interès i limitant o prohibint aquells que resultin contraris al model de municipi acordat.
En aquesta línia i ateses les característiques del conjunt del municipi caldrà tenir especial cura i atenció en
els següents usos:


Usos pecuaris.
Les activitats pecuàries són freqüents en el terme de Breda i responen majoritàriament a
granges de bestiar boví de dimensions considerables, totes elles amb una especial incidència
en el caràcter agrícola de l’entorn en tant que són nombrosos els camps de conreu dedicats
al cultiu de farratges per al consum directe de les granges.
Atès que aquest resulta un sector econòmic d’innegable tradició i importància en el conjunt
del municipi caldrà que se’l tracti i reguli de manera específica valorant la conveniència de
limitar l’aparició de noves activitats i la oportunitat de promoure el manteniment de les actuals
inclosa la seva possible ampliació.



Usos terciaris (turisme rural, hoteler, restauració, etc.)
La singularitat i la riquesa del paisatge en una part més que considerable del terme municipal
afegit a la presència de nombrosos masos que esquitxen el territori fa viable sinó interessant
l’evolució cap a un model en què l’aprofitament del medi natural no es limiti a l’agricultura i/o
la ramaderia sinó que s’incideixi cada cop més en les activitats turístiques de reduïda dimensió i
capacitat que són perfectament compatibles amb els usos tradicionals en la línia d’un dels
objectius derivats de la participació ciutadana en què s’entén la via del turisme sostenible
basat en el medi natural com a un dels sectors estratègics a potenciar en el devenir del
municipi.
Ens estem referint a la implantació dels usos previstos en l’article 47 del text refós de la llei
d’urbanisme, i fins i tot, a avaluar la implantació de càmpings de petita dimensió i
característiques eminentment rurals (màxim 500 places) com a una opció a tenir en compte,
encara que sigui limitadament en determinades àrees del municipi en tant que no hi ha
tampoc cap proposta real i concreta sobre la taula que en permeti una avaluació específica i
personalitzada.

4.3.3.3. El catàleg de masies i cases rurals.
Breda disposa d’un Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, aprovat definitivament per
la CTUG celebrada en sessió de 15 de juliol de 2015 (DOGC núm. 6964 del 28/09/2015).
En aquest sentit, el POUM de Breda no inclourà la tramitació d’un nou Pla especial de masies i cases rurals
en sòl no urbanitzable.
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4.3.4. La protecció del patrimoni arquitectònic i natural.
4.3.4.1. El catàleg de béns a protegir.
El nou model d’ordenació urbanística previst per a Breda passa també per una major i millor protecció del
patrimoni cultural immoble del municipi, per la qual cosa el nou POUM incorporarà també el corresponent
Catàleg de Béns a Protegir on es recolliran aquells elements, edificacions, o conjunts d’interès que calgui
protegir i preservar.
A partir de la recopilació de l’inventari del patrimoni cultural immoble del municipi de Breda, fet pel Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, en el present Avanç
s’identifiquen una sèrie d’elements arquitectònics singulars, així com zones d’expectativa arqueològica
que es consideri important de reflectir però que hauran de ser objecte d’un estudi més acurat que
determini què cal protegir, com s’ha de conservar i quines actuacions s’hi podran realitzar, sempre i en tot
moment a efectes d’informació tant per a l’Administració com per als possibles propietaris afectats.
Per tant, es detallen a continuació els béns immobles i les zones amb expectativa arqueològica incloses a
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Breda, llistat que servirà de base per a la posterior elaboració
del corresponent Catàleg de Béns a Protegir, document que formarà part del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Breda.

4.3.4.2. Elements de patrimoni arqueològic coneguts a l’inventari de la generalitat de Catalunya
Codi

Nom

Tipus de registre

2182

TURÓ DE SANTA ANNA

Varis desconegut

13609

CARRER DEL CONVENT CLAUSTRE DEL MONESTIR

Edifici religiós monestir

13610

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, NÚM. 3 (destruït)

13611

CARRER DEL PRAT, NÚMS. 24 - 26

Lloc d'habitació amb estructures
conservades casa

13612

PLAÇA DE LA VILA, NÚM. 5

15106

CAN GUILLEUMES PLA PARCIAL NÚMERO 11

21980

PLAÇA DEL CONVENT 3, INFERMERIA DEL MONESTIR
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4.3.4.4. Elements de patrimoni arquitectònic reconeguts a l’inventari de la Generalitat de Catalunya
Codi

Nom

Altres Noms

98

BREDA

26681

MONESTIR DE SANT SALVADOR

26684

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BREDA

26685

PATI DE L'ABADIA

26686

CAN COLL DE N'ORRI (Enderrocat)

26687

EL CONVENT COL·LEGI DE LES MONGES

26688

CAN VALENT

26689

CAN XIFRÉ

26690

CAN CLAPÉS

26691

CA L'AROLA

26692

CAN BARRABÀS

26693

MOLÍ D'EN FOGUEROLES

26694

CAN PADRÓ

Can padró de Pagès

26695

CAL BATLLE

(Abans Mas Cardona)

26696

LA TORRA

26697

CAN BOSC

26698

CAN TRUNES

26699

CAN SISÓ

26700

CAN HOSTA

33541

CASA DEL CARRER NOU, 41

33542

MOLÍ D'EN BOSCH

33543

TORRE SALA

33544

FORN D'EN BOSCH

33545

CAN CARDONA

33546

ERMITA DE SANTA ANNA

33548

CASA CARRER DELS CÒDOLS, 8

33549

TORRE PONS

33550

FONT DE SANT SALVADOR

33557

CAN BLANC

33558

CA LA FLORA

33560

CAN SURÓS

33561

CASA DEL CARRER DEL CÒDOLS, 10

33562

SANT SEBASTIÀ

33563

CASA DE JOSEP ARAGAY

33564

TORRE FORNS

33566

CAN MARIANO

33567

FORNS DE BREDA

33569

CA L'ARGEMÍ

BCIN - Conjunt històric, Núm. Registre: 93-CH
// Registre estatal: R-I-53-0179 (Decret
20/12/1974, BOE 14/01/1975)

Can Cortina
Casa Avellana

Bar Montseny

Font Nova

Ca l'Anglada
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4.3.4.4. Catàleg d’elements de valor arquitectònic i patrimonials de les Normes Subsidiàries

Nom
Can Coll de n' Orri
Taller de fusteria
Can Clapés, 12-Can Cortina
Ca l'Arola
Casa Avellana, 13 Can Barrabàs
Padró, 15 Can Padró de Pagès
Can Batlle (Can Mascorda)
Can Bosch
Can Sisó
El Convent. Col·legi de les monges
Can Xifré
Can Cortina
Can Barrabàs
Molí de Folgueroles
La Torra
Can Trunes
Can Hosta

4.3.5.

Conclusions finals.

Com no podia ser d’altra manera, entenem que el model d’ordenació proposat és fidel als objectius fixats
en el present Avanç de Pla, i s’ajusta en tant com és possible a les previsions del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines, si bé no compleix numèricament amb l’estratègia de “creixement moderat”
establerta.
De totes maneres, tal com s’ha exposat en l’anàlisi i avaluació de les alternatives, l’estratègia de
“creixement moderat” que el PTPCG preveu per Breda, és una estratègia falsejada, en tant que no permet
nous creixements, sinó tot el contrari, per complir numèricament, s’han de desclassificar sectors (inclòs
algun sector que ja té els instruments de gestió urbanística aprovats).
Així doncs, per complir numèricament amb les previsions del PTPCG, l’estratègia que aquest planejament
de rang superior hauria d’establir no és la de “creixement moderat”, sinó la de “millora urbana i
compleció” o “manteniment de caràcter rural”.

Breda, febrer de 2019.
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5.1. INFORME D’AVALUACIÓ DELS TALLERS PARTICIPATIUS.
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Introducció
En data 21 de maig de 2018 es va aprovar el Programa de participació ciutadana del POUM
de Breda, en el que es preveia la realització de tres tallers participatius, oberts a tota la
ciutadania i amb temàtiques diferenciades.
L’objectiu dels tallers era fomentar la participació de la ciutadania no associada facilitant una
participació oberta i plural. Impulsant el debat i la reflexió per tal que tots els ciutadans
poguessin opinar i aportar les seves propostes.
En data 5 de setembre de 2018, es va celebrar la primera sessió ordinària del CAUM (consell
assessor urbanístic municipal) del POUM de Breda. En aquesta reunió es van concretar les
dates de la 1era sessió informativa a la ciutadania i dels tallers, i es va creure que l’espai idoni
per a realitzar-los seria al Centre Cívic a les 8h del vespre.
En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el
posterior desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’han organitzat els tallers en base a tres
grans temàtiques que han permès estructurar cadascuna de les jornades en tres exercicis
clarament diferenciats.

1er taller
Temàtica:
Data:
2on taller
Temàtica:
Data:
3er taller
Temàtica:
Data:

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT.
MODEL DE CIUTAT
18 d’octubre de 2018

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES URBANES
25 d’octubre de 2018

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’HABITATGE,
EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
8 de novembre de 2018

En qualsevol cas i més enllà de l’organització escollida, l’objectiu dels tallers ha estat facilitar
el debat per grups per esbrinar quines han de ser les directrius generals del POUM i per ajudar
a concretar elements clau pel planejament urbanístic municipal de Breda.
Per tant, els tallers han tingut la pretensió de convertir-se en un espai de debat en el que la
ciutadania assistent ha pogut reflexionar sobre què i com haurà de ser el municipi en termes
de creixement global i específic per al seu nucli de població per als propers 20-25 anys.
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Desenvolupament dels tallers i recull de dades
Presentació dels tallers.
Cada taller s’ha iniciat amb una salutació de l’alcalde com a regidor d’urbanisme que ha
precedit la introducció realitzada per un dels membres de l’equip redactor del POUM en què
s’ha explicat quin seria el funcionament del taller.

Organització de grups.
La participació total ha estat de 75 persones repartides en el conjunt dels tres tallers
programats. En funció de l’assistència el nombre de grups ha oscil·lat entre 4 i 5. A cada taller
s’ha procurat barrejar les persones perquè els grups fossin el més heterogenis possible.
1er taller
Participació:
Grups:

28 persones (9 dones i 19 homes)
5

2on taller
Participació:
Grups:

28 persones (9 dones i 19 homes)
5

3er taller
Participació:
Grups:

19 persones (7 dones i 12 homes)
4

Desenvolupament dels tallers.
Un cop fetes les salutacions, explicat el funcionament de la jornada i organitzats els grups de
treball, s’ha procedit a l’explicació individualitzada de cadascun dels exercicis preparats per
l’equip redactor per tal de convidar els assistents a debatre i reflexionar col·lectivament sobre
cadascuna de les temàtiques representades en cada bloc de treball.
A l’inici del taller, es va facilitar a tots els grups uns plànols informatius i unes fitxes amb una
sèrie de preguntes separades en tres exercicis. S’ha pretès que tots tres tallers fossin dinàmics i
gràfics amb l’objectiu final que les reflexions fetes en el sí de cada grup es traslladessin sobre
els plànols entregats, descrivint, tipificant i ubicant les respostes de molts dels exercicis per tal
de fer la jornada més distreta i alhora facilitar a l’equip redactor del POUM l’obtenció de les
conclusions.
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Objectius de cada taller i exposició de resultats
1er Taller.
ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT. MODEL DE CIUTAT
L’objectiu d’aquest taller ha estat la reflexió sobre el model de municipi del present i del futur
de tal manera que les semblances i diferències entre ambdós escenaris donin pistes a l’equip
redactor de quins valors cal mantenir, quins cal evitar i, a partir d’aquí, quin ha de ser el
model de municipi que el futur POUM ha de perseguir.
Exercici 1. Present i futur de la vila de Breda.
A partir de dues preguntes formulades, el grup reflexiona i defineix en adjectius i/o
expressions sobre el present del municipi de Breda i de com voldrien que fos el seu futur,
a partir d’aquelles idees o imatges que tenen sobre el model de municipi que voldrien,
els valors que es voldrien mantenir i els que es voldrien canviar o incorporar.
Exercici 2. Protecció del medi: elements de valor natural i paisatgístic.
En aquest exercici es donen unes dades generals del municipi relacionades amb la
superfícies del terme i els percentatges de les diferents classes i tipus de sòl per tal que es
facin una idea del que representa l’entorn natural i paisatgístic de Breda. A partir
d’aquestes dades se’ls fa reflexionar de quins són els elements de l’entorn de Breda que
haurien de ser susceptibles de protecció i de quina manera s’hauria de regular el seu ús i
aprofitament.
Exercici 3. Perspectives de creixement.
En aquesta part, més dinàmica i més gràfica, es demanava al grup que reflexionés i
marqués en un plànol les actuacions en les quals el POUM hauria d’incidir en escenaris
futurs de creixement, industrial i residencial, en relació a la ordenació de sectors mal
aprofitats, canvis d’usos, etc. I reflexionar sobre mantenir o desclassificar sòls urbanitzables
aprovats a les Normes Subsidiàries del 1991.

Exposició dels resultats.
Exercici 1. PRESENT I FUTUR DE LA VILA DE BREDA
A. Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen la vila de Breda del present?

GRUP A

GRUP B

GRUP C

Desendreçat
Poble dormitori
Desaprofitat
Infravalorat culturalment
Ben ubicat geogràficament
Poble dormitori
Turístic
Endreçat
Poc participatiu
Amb petita indústria metal·lúrgica i petits artesans
Decadent per falta de feina
Poble dormitori
Moltes associacions
Participació ciutadana
Mal senyalitzat per arribar al poble ( supramuniciapalment)
4
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GRUP D

GRUP E

Estancat
Poc suport al petit comerç
Poc participatiu
Manca de suport al moviment industrial
Falta d’interès a una denominació d’origen “Breda”
Residencial: ja que hi ha molta gent que hi viu i treballa fora de
Breda
Predomini de l’activitat industrial a la comercial que ha anat a
menys
Important nombre de 2ones residències
Ben situat, en un entorn natural de qualitat
Ben comunicat entre Girona i Barcelona
Apagat
Polígons industrials caòtics

B. Com creieu que hauria de ser la vila de Breda en un futur per tal que la gent es
quedi en el municipi?

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

GRUP E

Enjardinat
Més organitzat urbanísticament
Més personalitat
Facilitar la creació de petites empreses
Actiu
Industrial i potenciar l’artesania
Potenciar el turisme
Activar el mercat
Més activitat econòmica ( indústria, comerç,...)
Millora dels accessos
Millora de la comunicació amb tren
Millora d’equipaments existents
Creació de nous espais culturals, lúdics i esportius
Facilitats amb l’habitatge
Potenciar que hi hagi PIMES: artesans, tecnològiques, indústries,...
Incentivar la col·laboració entre diferents professionals
Repensar la potencialitat terrissaire de Breda
Millora qualitat de vida pels que hi viuen
Aprofitar l’entorn pel turisme rural
Millorar la connectivitat a peu i bicicleta
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(*) Taula de resultats contraposats dels adjectius i/o expressions que defineixen el present i el
futur de Breda
PRESENT
Adjectius/Expressions

Grups
80%
60%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Poble dormitori / Residencial però la gent
treballa fora
Ben ubicat geogràficament: entorn
natural de qualitat i ben comunicat
Poc participatiu
Endreçat
Desendreçat
Turístic
Important nombre de 2ones residències
Estancat
Amb participació ciutadana
Predomini de l’activitat industrial a la
comercial
Petita indústria metal·lúrgica i petits
artesans
Polígons industrials caòtics
Desaprofitat
Apagat
Decadent per falta de feina
Mala senyalització supramunicipal
Poc suport al petit comerç
Poc suport al moviment industrial
Falta d’interès a una denominació
d’origen “Breda”
Moltes associacions
Infravalorat culturalment

Grups
60%

40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

FUTUR
Adjectius/Expressions
Potenciar que hi hagi petites i mitjanes
empreses: artesans, tecnològiques,
indústries,.. / Potenciar l’artesania / Facilitar
la creació de petites empreses
Potenciar el turisme / Aprofitar l’entorn pel
turisme rural
Millorar la connectivitat a peu i bicicleta
Millora de la comunicació amb tren
Més organitzat urbanísticament
Facilitats amb l’habitatge
Millora equipaments existents
Creació de nous espais culturals, lúdics i
esportius
Industrial

20%

Millora de la qualitat de vida pels que hi
viuen

20%
20%
20%
20%
20%

Enjardinat
Més personalitat
Més activitat econòmica
Millorar els accessos
Incentivar la col·laboració entre diferents
professionals

20%
20%
20%

Repensar la potencialitat terrissaire de Breda
Actiu
Activar el mercat

Conclusions
La percepció que tenen els ciutadans sobre el seu municipi és que és un poble dormitori on
s’hi resideix però s’ha de marxar a treballar fora del poble. Breda està ben ubicat
geogràficament amb un entorn natural de qualitat i amb bones comunicacions per la
proximitat del tren i l’autopista, amb l’inconvenient de tenir una mala senyalització
supramunicipal. La trama urbana es considera desendreçada, apagada i amb uns polígons
industrials caòtics.
Es discrepa amb la participació de la població ja que hi ha un parell de grups que creuen
que són participatius i un altre que no ho son, malgrat tot és un municipi amb moltes
associacions. Es considera també que es un municipi infravalorat culturalment.
A nivell econòmic predomina l’activitat industrial a la comercial, amb indústries petites
dedicades a la metal·lúrgia i petits artesans. Hi ha un estancament econòmic i manca de
feina.
Hauria de ser un municipi on es potenciés i facilités la creació de petites i mitjanes empreses
així com fomentar l’artesania local. Aprofitar l’entorn natural i potenciar-ne el turisme.
Amb temes de mobilitat s’haurien de millorar els accessos i les connectivitats a peu i/o
bicicleta. Caldria ordenar i endreçar la trama urbana. Crear zones per a nous equipaments i
potenciant-ne els existent, així mateix també amb l’enjardinament d’espais lliures (zones
verdes).
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Exercici 2. PROTECCIÓ DEL MEDI
A. Quins elements d’aquest entorn natural i paisatgístic creieu que són irrenunciables

i, per tant, susceptibles de ser protegits?

Plànol dels resultats obtinguts amb el % de consens entre els participants al taller

7
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Conclusions
Hi ha unanimitat entre els participants del taller a protegir el sector de creixement del Turó de
Santa Anna, com un entorn natural i paisatgístic irrenunciable. Per extensió, un 40% dels
participants també consideren que s’hauria de protegir el sector de Cal Gall i cal Xec. Altres
sectors que es consideren com a entorns a preservar són: Ca n’Hosta, la Barceloneta, Cal
Ferreric - Ca l’Arola i Can Xifré, aquest amb menys focalització d’interès (20%).
Dels entorns relacionats amb l’aigua se’n destaca la idea de protegir la bassa de ca l’Huguet
amb un consens del 80% dels participants, seguidament amb un 40%, la Riera del Repiaix i
les fonts, especialment pel que fa a la font de la Pintoresca. I en darrer lloc, amb un 20%, la
protecció de tots els sistemes hidrogràfics, tant la riera de Breda com tots els torrents.
Altres entorns naturals que un 20% dels participants consideren que haurien de tenir una
protecció agrícola o que s’haurien d’incorporar al PEIN del Montseny serien el sector sud del
municipi, anomenat Cal Pagès de Baix, i el sector nord que limita entre el torrent de Vilaseca
i la riera de Breda, anomenat Cal Pagès de Dalt.
Malgrat el PEIN del Montseny ja és un espai d’interès natural protegit hi ha un grup que en
remarca la seva protecció.

B. De tots els usos admesos en sòl no urbanitzable segons la legislació urbanística

vigent, quins creieu que cal admetre sense restriccions i quins cal restringir?
Ús
Masies i Cases Rurals

Cal restringir-lo?
NO
SI
3
1

1

No permetre fer edificacions
Horts controlats
Respectar el medi

3
1
3

Amb limitacions de superfície i capacitat
Limitar el nombre de places
Activitats porcines de baixa densitat

Equipaments en el medi rural
Càmpings
Aparcament Autocaravanes
Explotacions Agrícoles o Ramaderes
Subministrament de serveis

1
1
1
4

Estació de carburants
Habitatge familiar / Temporers

1

Obres públiques

Quines restriccions?

1
1
3

Només permetre obres temporals

Conclusions
Hi ha predomini en admetre i no restringir tant el subministrament de serveis (xarxes de gas,
aigua, telecomunicacions, sanejament, etc.) com els usos de les masies i cases rurals, més
enllà dels previstos en el catàleg de masies i cases rurals.
També hi ha força consens en restringir les activitats de càmping (limitant-ne la superfície i
capacitat), les explotacions agrícoles i ramaderes (sobretot les explotacions porcines,
admetent només aquelles de baixa densitat), i les obres públiques (en el sentit d’admetre
només aquelles que siguin temporals).
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Exercici 3. PERSPECTIVES DE CREIXEMENT
Quines necessitats i estratègies de creixement considereu que s’haurien d’establir en
el marc de la redacció del nou POUM per a la vila de Breda?
A. Assenyaleu aquelles zones per on creieu que ha de créixer la vila de Breda. En el

cas que creieu que no és necessari preveure nous creixements, no cal que
assenyaleu res, però sí que ho indiqueu.
B. En cas d’haver assenyalat nous creixements, indiqueu quins usos s’hi haurien

d’admetre (residencial, industrial, serveis, etc.)

Plànol de proposta de nous creixements i usos que s’hi hauria d’admetre
amb el % de consens entre els participants al taller.
9
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A part dels nous creixements assenyalats alguns grups han proposat creixements de sistemes
d’espais lliures, equipaments i serveis tècnics, quedant reflexes en aquest plànol.

Plànol de proposta de nous sistemes
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Conclusions
En relació als creixements i usos residencials...
Es plantegen diverses actuacions a tenir en compte en el POUM: majoritàriament
s’apunta a completar els espais buits i envoltats de trama urbana com són Can Huguet
(PPU4), la part nord del sector del Repiaix (PPU7), entre les cases i el tanatori, i el sector
de can Valent (PPU6), amb un 60% de consens entre participants. També es marca
com a creixement residencial, amb un 40% de consens, la part dreta que toca al sòl
urbà del sector de Can Ferreric (PPU3) i la part esquerra que toca la zona esportiva de
sector de Can Xifré (PPU8).
El creixement residencial de la totalitat del sector de can Ferreric (PPU3) només l’ha
tingut en compte un grup (20%).
Per altra banda el sector de can Guilleumes que a dia d’avui està dins d’un pla de
millora urbana amb indústries obsoletes, un 40% dels participants hi plantegen un
procés de transformació passant principalment els usos industrials a usos residencials,
malgrat un 20% pensi que ha de continuar tenint un ús exclusivament industrial.
En relació als creixements i usos industrials ...
Hi ha un consens generalitzat en mantenir els tres sectors de creixement industrial
existents situats al costat est del municipi: Repiaix (PPU7), Can Xifré (PPU8) i el Sector
industrial nord (PPU12). Tant amb el sector del Repiaix com el de Can Xifré es plantegen
retallar-los pel costat oest i concentrar els usos industrials al costat est, tocant a la riera
del Repiaix. En canvi el sector industrial Nord hi ha un grup que planteja fer-lo créixer fins
a limitar amb la carretera d’Arbúcies.
Només un grup planteja un creixement industrial nou, en els terrenys que queden entre
la riera de Breda i el sector Petrunes (PPU1), i mantenir l’existent PPU1 com a industrial.
En relació als creixements mixtes ...
Només hi ha un grup que plantegi que el sector Petrunes (PPU1) es mantingui com un
creixement amb usos mixtes entre residencial i industrial.
En relació als creixements de sistemes ...
Malgrat que l’exercici plantejat no estava pensat per proposar creixements de sistemes,
diversos grups ho han interpretat com un creixement a tenir en compte.
Com a sistemes d’espais lliures es marca els entorns de Ca n’Huguet, com a
reserva/ampliació d’equipaments esportius (can Xifré) o docents (costat de les escoles) i
com a serveis tècnics reserva d’espai a l’entorn de la depuradora actual.
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C. En els plànols observareu que hi ha alguns sectors en sòl urbanitzable que estaven

previstos en les NNSS de l’any 1991 i que no s’han desenvolupat ... Assenyaleu si
creieu que s’han d’eliminar aquests sectors, mantenir i en el cas que es
mantinguin dir si cal modificar-ne l’ús.

Plànol de proposta de desclassificació de sòls urbanitzables i alguns d’urbans
amb el % de consens entre els participants al taller
12
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Conclusions
En relació als sectors urbanitzables que actualment les NNSS preveuen de reserva per a futurs
creixements...
Tots els grups del taller coincideixen que s’ha de desclassificar el sector del Turó de Santa
Anna (PPU10), amb concordança amb els resultats de l’exercici 2 A), que també per
unanimitat assenyalaven que calia protegir pel seu valor natural i paisatgístic. Seguit d’aquest
amb un 60% de consens i per extensió del Turó de Sta. Anna, es marca la part sud del sector
Petrunes (PPU1) i la totalitat del sector de Cal Gall i Cal Xec (PPU9).
Amb un 40% de consens proposen desclassificar els sectors de Can Ribas (PPU2), Cal Ferreric
(PPU3) i Can Fogueres (PPU5), i tant sols un 20% assenyalen la part nord del sector Petrunes
(PPU1) i una franja paral·lela a la riera del Repiaix que afectaria als sectors industrials del
Repiaix (PPU7) i de Can Xifré (PPU8)
Val a dir que un 20% de la ciutadania han marcat que s’haurien de desclassificar dos sectors
de sòl urbà no consolidat: el pla de millora urbana de can Guilleumes (PMU) i la unitat
d’actuació Plaça les Escoles (UA11).
En general tots els grups han estat generosos marcant desclassificacions de sectors
urbanitzables. Les que han tingut més consens es concentren a la part sud del nucli i el
costat oest i nord-oest entre el sòl urbà i la riera de Breda. La part nord, centre i est es creuen
sectors a mantenir, exceptuant una franja de separació amb la riera del Repiaix.
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2on Taller. ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT I
INFRAESTRUCTURES URBANES
L’objectiu específic és reflexionar sobre l’afectació de les infraestructures municipals i
supramunicipals i de manera més concreta, sobre la mobilitat per vies urbanes i els punts
conflictius de la xarxa actual.
Exercici 1. Infraestructures de la mobilitat general
En aquest primer exercici, es demana que s’enumerin les principals infraestructures que
defineixen la mobilitat general del municipi i un cop definides que s’exposi com es
podrien millorar.
Exercici 2. Mobilitat urbana.
A partir d’un plànol del nucli amb la trama urbana es demanava al grup que detectés i
marqués els punts negres de la xarxa viària per tal de poder-hi incidir, en la mesura del
possible, en la nova ordenació urbanística.
A part de la mobilitat rodada, també es consulta en quins punts estratègics seria
convenient la creació de zones d’aparcaments, ja sigui per la seva centralitat o bé
perquè poden actuar com a aparcament dissuasius, o bé perquè s’han de vincular a
equipaments públics. En aquest cas també es demana als grups que marquin aquests
punts estratègics en el mateix plànol.
I per últim, també es demana que cada grup reflexioni i assenyali sobre el plànol les
zones que s’haurien d’habilitar (o mantenir si ja ho són) com a zones de circulació
restringida.
Exercici 3. Mobilitat en sòl no urbanitzable
En l’apartat A) d’aquest exercici, es centra l’atenció en la xarxa de camins que estructura
el municipi. A partir d’un plànol on s’hi ha marcat els camins que en diferents documents
s’assenyalen com a principals. El grup ha d’assenyalar els camins que hi falten i són
indispensables i els que hi sobren i que per tant s’han de mantenir com a secundaris.
També es demana que s’identifiquin tres camins principals que sense cap mena de
dubte haurien de formar part de la xarxa local de camins i que es raoni la seva inclusió.
En l’apartat B), els participants del grup han de reflexionar sobre quines rutes podrien ser
d’interès per a la promoció turística del municipi, i per tant convertir-se en senders, rutes
BTT, de 4x4 etc.

Exposició dels resultats.
Exercici 1. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT GENERADA
A. Quines són les principals infraestructures que defineixen la mobilitat general del
municipi? Són suficients? Són útils?
-

Ctra. d’Arbúcies (GI-552)
Ctra. de Riells (GI-5521)
Av. Catalunya
Via verda (del poble a l’Estació de tren)
Pont del Repiaix
Accessos als polígons
Accessos a can Cadell
Can Sagristia
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Plànol de localització de les infraestructures que defineixen la mobilitat general
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B. Un cop definides a dalt, com creieu que es podrien millorar?
•

Millorar la carretera d’Arbúcies (GI-552):
o

Prohibir l’aparcament (80%)

o
o

Preveure mesures de reducció de velocitat (40%)
Mantenir el doble sentit

o

Preveure parades de bus

o

Ampliar les voreres

o

Construir dues rotondes a l’inici i al final de l’entrada del poble

o

Acabar la mitja rotonda

o

Eixamplament des del pont de la riera de Breda fins el camí de l’ermita de
Sta. Anna.

•

Millorar la carretera de Riells (GI-5521):
o Millorar l’enllaç a la sortida de Breda, crear una rotonda (40%)

•

Millorar l’accés als polígons industrials
o Accés tipus: ronda / variant / vial de circumval·lació (40%)

•

Millorar els vials que connecten amb els pobles veïns
o Connexió amb St. Feliu de Buixalleu pel carrer St. Sebastià
o

Urbanització de St. Llop de Riells i Viabrea

•

Creació de bosses d’aparcament

•

Arranjament Pont del Repiaix

Conclusions
La carretera d’Arbúcies, per ser la carretera principal que creua el nucli de nord a sud, és la
infraestructura viaria amb més nombre de propostes de millora, en destaquen dues que han
tingut més consens entre els participants: en primer lloc seria la de prohibir-hi l’aparcament i
en segon lloc preveure mesures de reducció de la velocitat.
Una de les millores a fer en les infraestructures principals que ha tingut un 40% de consens és
l’enllaç entre la carretera d’Arbúcies (GI-552) i l’accés a la carretera de Riells (GI-5521): al
nord del nucli urbà, amb la creació d’una rotonda.
L’accés a les indústries existents del costat est actualment es fa pel centre del nucli des de la
carretera d’Arbúcies, amb un 40% de consens es creu que s’hauria de crear una
infraestructura viaria que connectés les industries actuals i els futurs polígons industrials des de
la GI552 amb una ronda o vial de circumval·lació que evités el transit de camions pel centre
del nucli i facilités el desenvolupament dels sectors industrials.
Altres propostes de millora fan referència a la creació de bosses d’aparcament, a
l’arranjament del pont del Repiaix i millores de les connexions amb els pobles veïns com són
Sant Feliu de Buixalleu i la urbanització de St. Llop de Riells i Viabrea.
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Exercici 2. MOBILITAT URBANA
A. Identifiqueu damunt del plànol que us han facilitat aquells que considereu els 5

punts negres més importants (i molestos) de la xarxa viària municipal. Descriviu-los
molt resumidament.

Plànol de situació dels punts negres detectats a la xarxa viària municipal.
En vermell els punts on hi ha hagut més coincidència entre els cinc grups.
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(*) Taula de resultats amb la relació els punts negres detectats i % de consens entre els grups
Núm. plànol

PUNTS NEGRES IDENTIFICATS A LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL

% Grups

1

Ctra. Arbúcies: sortida de la mitja rotonda

80%

2

Ctra. Arbúcies: creuament amb el C. Nou / Plaça d'en Trunas

60%

3

Cruïlla de carrers: Prat, Rovira i Pg. De les Escoles

60%

4

40%

6

Ctra. Arbúcies: creuament amb el C. Gaserans
Zona de càrrega i descàrrega "Bar Tupí" / Encreuament Ctra. Arbúcies i C. Sant
Josep
Inici GIV-5521 Ctra. Riells Can Mariano

7

Encreuament Av. Catalunya amb C. Sant Sebastià

40%

8

Encreuament Av. Catalunya amb C. Gaserans

40%

9

C. Lleida i Av. Mossèn Pere Ribot

20%

10

Ctra. Arbúcies: creuament amb carrer Barcelona

20%

11

Plaça Dr. Rovira

20%

12

Encreuament C. Àngel Guimerà amb C. Mossèn Pere Ribot

20%

13

C. Rovira

20%

14

Carrers estrets del casc antic

20%

5

40%
40%

Conclusions
Un punt en comú que coincideixen quatre grups (80%) és que la mitja rotonda de la
carretera d’Arbúcies al capdamunt del carrer Francès Macià és el principal punt negre de la
trama viaria i que caldria canviar-li el sentit. El segueixen amb un 60% de consens,
l’encreuament del carrer Nou amb la Plaça Trunas, que es sol utilitzar freqüentment per fer
canvis de sentit, i l’encreuament dels carrer Prat, Rovira i el Pg. de les Escoles.
D’altres punt negres remarcats amb un 40% de consens són principalment encreuaments
entre carrers com són:
-

el de la carretera d’Arbúcies amb els carrers Gaserans i St. Josep, aquests darrer
per la zona de càrrega i descàrrega de Bar Tupí.

-

els encreuaments per manca de visibilitat i accés de velocitat de l’Av. Catalunya
amb els carres Sant Sebastià i Gaserans.

-

i a l’Av. Mossèn Pere Ribot per accedir a la carretera de Riells que s’hi proposa ferhi una glorieta o rotonda.

Amb menys consens, però si a tenir en compte, són els encreuaments dels carrers Lleida i
Àngel Guimerà amb l’Av. Mossèn Pere Ribot, la carretera d’Arbúcies amb el carrer
Barcelona, molèsties en el carrer Rovira i proposta de limitar l’aparcament per millorar la
circulació a la Plaça Dr. Rovira.
I en els carrers estrets del casc antic es creen molèsties causades per vehicles mal
estacionats que dificulten la bona circulació de vehicles i amb espai insuficient pels vianants.
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B. Identifiqueu també damunt del plànol aquelles zones que creieu aptes per a la creació
de zones d’aparcament, ja sigui per la seva centralitat o bé perquè poden actuar com a
aparcaments dissuasius, o bé perquè s’han de vincular a equipaments públics, etc.

Plànol de situació punts aptes per a la creació de zones d’aparcament.
En vermell els punts on hi ha hagut més coincidència entre els cinc grups.
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(*) Taula de resultats amb la relació les zones aptes per a la creació de zones d’aparcament i
% de consens entre els grups

Núm. plànol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CREACIÓ DE ZONES D’APARCAMENT
Costat cercle Bredenc
Parcel·la buida al carrer Sta. Victoria
Aparcament de camions
Costat tanatori
Parcel·la entre càrniques Reixach i carrer St. Iscle / Can Sivina
Zona esportiva d'equipament carrer St. Francesc
Horts de darrera les cases del carrer Nou
Façana posterior CEIP, carrer Manel Genovart
Zona esportiva: parcel·la buida c. St Francesc
Parcel·la entre carrers Mercè Rodoreda i Josep Irla
Zona can Guilleumes - carrer Raval Salvà
Parcel·la buida a la Ctra. Arbúcies (passatge st. Pere)
Zona esportiva - Polivalent: zona petanca
Aparcament dins del PPU-4
Av. Catalunya
Plaça carrer St. Antoni
Zona esportiva: zona verda lateral camp de futbol
Carretera d'Arbúcies
Zona esportiva: camps can Xifré

% Grups
80%
80%
60%
60%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Conclusions
La majoria de grups assenyalen espais de propietat privada que es podrien convertir en
aparcaments públics. Els més destacats són l’espai del costat del Cercle Bredenc i una
parcel·la buida del carrer Sta. Victoria que actualment ja s’utilitza amb aquesta finalitat.
Amb força consens també s’assenyala la parcel·la contigua a la carretera d’Arbúcies on
actualment hi aparquen els camions, situada entre la carretera de les Aigües i el nucli urbà.
Les principals mancances al municipi en matèria d’aparcament són un espai regularitzat
pels vehicles de grans dimensions, una zona d’aparcament al costat del tanatori i cementiri,
la creació d’una bossa d’aparcament cèntric a Can Sivina i l’adequació de la pastilla
d’equipaments municipals del carrer St. Francesc al costat de les pistes de pàdel.
Es plantegen altres bosses d’aparcaments entorn d’equipament municipals com són les
escoles i el centre cívic, i de forma generalitzada als entorns de la zona esportiva per esser
un lloc de més afluència de públic.
Altres zones assenyalades on caldria preveure la creació de nous aparcaments són el sector
urbanitzable de Can Huguet (PPU4 i els horts del darrera el carrer Nou.
També es plantegen dos punt per descongestionar la carretera d’Arbúcies i proposen limitar
l’estacionament des de la mitja rotonda fins a can Sobirà.
Per últim, es plantegen aparcaments dissuasius al sector de can Guilleumes o en una de les
parcel·les no edificades dels carrers Mercè Rodoreda i Josep Pla.
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C. Finalment assenyaleu també en el plànol quines zones creieu que s’haurien

d’habilitar (o mantenir si ja ho són) com a zones de circulació restringida? Per
exemple: casc antic només per a vianants?

Plànol de situació dels carrers per habilitar com a zones de circulació restringida.

Núm. plànol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZONES DE CIRCULACIÓ RESTRINGIDA
Carrer Capellans
Carrer del Convent
Carrer St. Iscle
Prolongació carrer Sta. Victoria
Carrer Nou
Carrer de l'Església
Carrer Sta. Victoria
Carrer Sta. Anna
Carrer de Marcel·lí Trunas i Clos

% Grups
100%
100%
60%
40%
40%
20%
20%
20%
20%

Conclusions
El 100% dels grups coincideixen a marcar els carrers Capellans i del Convent com a carrers
de circulació restringida al transit amb accés només per als veïns, amb la prohibició
d’aparcament. Amb un 60% de consens també hi inclourien el carrer St. Iscle.
En general, en tots els carrers assenyalats, les restriccions passen per prohibir-ne
l’aparcament i restringir el trànsit en algunes franges horàries, en algun cas limitat només als
veïns. Només el tros del túnel del carrer del Convent es restringiria només a vianants.
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Exercici 3. MOBILITAT EN SÒL NO URBANITZABLE
Indubtablement la xarxa de camins en sòl no urbanitzable és una eina molt important per a
facilitar la comunicació entre el ciutadà i el medi, essent també en ocasions una eina molt
útil per a substituir les rutes de comunicació més importants davant d’emergències o
situacions imprevistes.
A. En el plànol hi hem marcat aquells camins que diferent documentació ens ha assenyalat
com a camins principals. Els reconeixeu? Hi són tots?
A.1) Marqueu en el plànol aquells camins importants que hi trobeu a faltar i ratlleu aquells
que creieu que hi sobren.
A.2) Seguidament indiqueu els 3 camins principals que sense cap mena de dubte haurien
de formar part de la xarxa local de camins. Justifiqueu el perquè.

(*) Taula de resultats
%
Núm.
Grups plànol

Nom del Camí

On porta?

20%

1

Camí Industrial
(de nova creació)

a Can Guilleumes

80%

2

Camí de can
Sagristia

a polígons
industrials

20%

3

Camí de la
Pintoresca

20%

4

Camí de les
Aigües

5

Camí de can
Pelegrí i cal Gall i
cal Xec

80%

20%

6

20%

7

20%

8

20%

9

Camí de can
Rafeló - can
Climent - Can
Valent
Camí de la
Pintoresca des de
la GIV5521
Camí Ral de
Gaserans al castell
de Montsoriu
Camí de can
Valent fins a coll
de n'Orri

Del poble a la
font de la
Pintoresca
Serra de
Gaserans

Perquè es creu que és important?
Per donar accés al polígon industrial de
can Guilleumes
Per reactivar la indústria del poble i donar
bons accessos
Sortida alternativa cap a la C35
Accés a Gaserans
Eixamplar i millorar el camí
Per obrir el bosc al poble
Per tenir un bon accés a la Pintoresca
Per anar cap a la serra

Connexió ràpida amb camí Gaserans
De l'Av. Catalunya Millor no tocar ja està bé així
fins camí de de
Eixamplar i millorar el camí
can Sagristia
Perquè uneix Pagès de baix amb el nucli
urbà
Connecta amb la Per connectar les dues carreteres. Cal
Gi552 i GI5521
arranjar-lo.

a la Pintoresca

Pel valor patrimonial

A coll de n'Orri

És l'accés a Gaserans des del coll de n'Orri

A coll de n'Orri

Passant pel pont del Mut
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Plànol de situació dels camins que es consideren principals.
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Conclusions
De tots els camins principals assenyalats en destaquen dos amb un 80% de consens entre els
grups i són: el camí de can Sagristia i el camí que va de can Pelegrí a cal Gall i cal Xec.
Ambdós camins estan connectats i s’utilitzen i es creuen necessaris com a accés alternatiu
per a connectar la carretera d’Arbúcies (GI552) amb el nucli urbà a l’alçada de l’Av.
Catalunya. També se’ls considera principals per són l’accés més fàcil i directe cap al nucli de
Gaserans de sant Feliu de Buixalleu.
Del camí de can Pelegrí se’n destaca que és el que uneix la zona agrícola de Pagès de Baix
amb el nucli urbà.
Del camí de can Sagristia, amb alguna modificació del traçat actual, els grups plantegen
que sigui en un futur, el principal accés als polígons industrials del costat dret del municipi,
amb la intenció d’evitar o disminuir la circulació del transit rodat de grans dimensions pel
centre del poble i facilitar el desenvolupament d’activitats industrials.
Altres camins principals assenyalats són els que porten a llocs amb un interès paisatgístic o
simbòlics pels bredencs com són: la font de la Pintoresca, el coll de n’Orri, camí a Fogueres
de Montsoriu, la Serra de Gaserans,...

B. Els camins no només són importants com a vies de comunicació interurbana sinó que
també poden ser un actiu important per al turisme sostenible, ja sigui com a rutes a peu,
com a rutes en BTT, etc. Assenyaleu també un mínim de 3 rutes que creieu que poden ser
d’interès per a la promoció turística del municipi.

Núm.
%
Grups plànol

Nom del Camí

On porta?

40%

1

Camí de la Riera de
Breda

60%

2

Passeig fluvial del
Repiaix

80%

3

Camí de Sta. Anna

Ermita Sta. Anna

4

Ruta circular:
C. Canigó, la
Pintoresca, la Bòbila i
C. Josep Aregay

Sortir de Breda passant
Ruta a peu i BTT
per TM de Riells fins la
Itinerari circular
Bòbila

40%

5

Camí ral de Breda a
Riells del Montseny

20%

6

Camí de Breda a Coll
de n'Orri

20%

7

Ruta del colesterol

20%

8

Altres camins: camí de
St. Llop / El Camí /
GR93

20%

De la Ctra. GI552 a les
Escoles
Del Pont del Mut a
Can Sagristia / seguint
la riera de Repiaix

Tipologia? Raons per les quals
l'heu escollit?
Ruta a peu
Ruta a peu. Per l'entorn de la llera
de la riera / connectar les fonts i
zona de passeig
Ruta a peu i BTT
Per tenir un altre accés a Sta.
Anna dels del camí de can
Sagristia i des del camí de cal
Gall i cal Xec

Ruta a peu i BTT
Tram d la Pintoresca
Perquè connecta dos camins
fins c. Canigó /a Riells
bàsics
del Montseny
Per l'accés a Riells del Montseny
Ruta a peu
A Coll de n'Orri
Accés al castell de Montsoriu
Ruta circular entorn el
Ruta a peu
sòl urbà
Fora del terme
municipal de Breda
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Plànol de situació de les rutes d’interès per a la promoció turística del municipi.
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Conclusions
El camí del Turó de Sta. Anna és una de les rutes a peu o amb BTT que més consens té en
quan a interès per a la promoció turística del municipi. Aquest camí connecta el nucli urbà
amb el camí de can Sagristia travessant tot el turó i passant per l’ermita de Sta. Anna.
Les rutes en els entorns dels passejos fluvials de la riera del Repiaix i de la de Breda també es
proposen com a rutes interessants per fer a peu, amb la finalitat també de posar en valor les
fonts que hi pugui haver en aquests recorreguts fluvials.
Pel fet de ser històric i de connectar dos camins principals, es creu important assenyalar el
Camí Ral de Breda a Riells del Montseny, en el tram que va del carrer Canigó fins a la
carretera de Riells, passant per la Pintoresca. Un altre camí remarcable és el Camí de la Creu
que connecta Breda amb el coll de n’Orri i que és el camí que s’utilitza per pujar a peu al
castell de Montsoriu.
Tenint en compte que el terme municipal de Breda és petit i allargat, moltes de les rutes
assenyalades surten del nucli urbà i abracen part dels municipis veïns de Riells i Viabrea i de
St. Feliu de Buixalleu, i són les següents rutes circulars: ruta del Colesterol, ruta des de la
Pintoresca fins a la Bòbila, ruta des de Can Guilleumes passant per St. Llop fins a la Bòbila, etc.
Les fonts són patrimoni natural del municipi amb un valor ambiental. Tot i que l’exercici no
plantejava la identificació d’aquests elements, un dels grups les ha volgut enumerar per tal
que es tinguin en compte alhora de marcar rutes i senders per incrementar-ne el seu interès
natural i paisatgístic.
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3er Taller. ALTERNATIVES I
EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

ESTRATÈGIES

EN

MATÈRIA

D’HABITATGE,

La temàtica a tractar en aquest taller va estretament lligada al primer taller en el qual es
definia el model de poble i s’analitzaven futurs creixements, la desclassificació de sectors i/o
la transformació de sectors existents.
L’objectiu específic d’aquest taller és donar eines als participants sobre quines són les
tipologies d’habitatge perquè reflexionin sobre quin ha de ser el model de creixement del
poble, i més concretament quina tipologia veuen més adient en cadascun dels sectors que
han assenyalat en l’exercici tres del primer taller “Perspectives de creixement”.
Aquests creixements aniran vinculats a increments de població, i en conseqüència, requeriran
la creació de nous sistemes d’equipaments i d’espais lliures. L’anàlisi de la suficiència i/o
creació de nous sistemes també està inclosa en l’abast d’aquest taller.
Per últim, caldrà tenir en compte també el patrimoni arquitectònic, cultural i artístic de Breda
per tal que el nou planejament el protegeixi i/o promocioni.
Exercici 1. Model d’habitatge
En aquest primer exercici s’explica que, en municipis de característiques similars a Breda,
la tipologia d’habitatges en què es desenvolupen els seus nuclis i sectors de creixement,
de manera general, són tres: intensius, semi-intensiu i extensius. És per això que el grup
reflexiona i debat sobre els avantatges i inconvenients de cada tipus de creixement i si és
indicat o no per a Breda.
A partir dels tres sectors amb més consens de futurs creixements residencials que es van
plantejar en el 1er taller, es debat quina tipologia d’habitatge seria la més adient per
cada cas.
També s’haurà de reflexionar sobre quina tipologia d’habitatge s’hi podria plantejar en el
pla de millora urbana de can Guilleumes com a possible sector de transformació passant
els usos actuals d’industrial a residencial.
Exercici 2. Patrimoni arquitectònic, cultural i artístic
En tot municipi hi ha espais ambientals, geològics, patrimoni arquitectònic i/o històric amb
rellevància que caldria preservar i protegir per la seva peculiaritat. En aquest exercici el
grup ha de reflexionar sobre quins són els cinc elements principals a protegir i ordenar-los
per prioritat.
Exercici 3. Equipaments i Espais Lliures
En l’exercici sobre els equipaments públics, el grup debat sobre quins tres equipaments
nous consideren necessaris pels propers 25 anys a Breda. Es pretén que els participants
ordenin, prioritzant els equipaments més necessaris i que reflexionin sobre quina és la
millor ubicació per cadascun, marcant-los gràficament en el plànol. També es planteja si
s’hauria d’aprofitar el POUM com a eina per traslladar algun dels equipaments existents a
un nou emplaçament, i en aquest cas, quina seria la millor localització.
En la segona part d’aquest exercici el grup debat sobre la necessitat o suficiència
d’espais verds o jardins urbans al municipi, tenint en compte que Breda és un municipi
envoltat de camps i bosc i amb un entorn paisatgístic destacable. També es reflexiona si
cal potenciar alguna zona verda actual, crear un nou espai lliure i/o prescindir d’algun
espai lliure que actualment no s’utilitzi.
Una vegada s’hagin posat d’acord tots els membres del grup, hauran d’assenyalar
aquests espais verds o jardins en el plànol facilitat.
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Exposició dels resultats
Exercici 1. MODEL D’HABITATGE
A. Partint de les estratègies recollides en el primer taller, imaginem 3 futurs
creixements que s’han predeterminat de manera més o menys generalitzada en
el 1er taller, quina tipologia us sembla més adient per cada cas i perquè?

Sector

Tipologia d'habitatge
Dividir en quatre sectors: intensiu, semi-intensiu, extensiu i zona de
protecció entorn a la bassa

Semi intensiu ( unifamiliars aparellades)
PPU4
CAN HUGUET Dividir el sector en dos parts: entorns de la bassa no urbanitzable (50%) la
resta residencial semi- intensiu, cases de poble, adossades (50%)
Sector nord a tocar de la bassa no edificable, sector central extensiu i
zona sud semi-intensiu
Costat dret (polígon industrial) proposen semi-intensiu (unifamiliars) i costat
esquerre extensiu (unifamiliar aïllat)
PPU6
CAN VALENT

Semi intensiu (cases unifamiliars)
Costat dret (polígon industrial) creació d'aparcament i costat esquerre
semi-intensiu i extensiu
Combinació de semi-intensiu i extensiu
Semi intensiu, la resta industrial

PPU7
REPIAIX

Semi intensiu (cases unifamiliars aïllades), la resta industrial
Semi intensiu i extensiu, la resta industrial
Semi intensiu, la resta industrial

Conclusions
En el nou sector de creixement de can Huguet (PPU4) tots els grups consideren que la part
nord, a l’entorn de la bassa s’hauria de protegir, mantenint-la com a un espai lliure
d’edificació destinat a zona verda per a l’esbarjo i oci dels bredencs. D’altra banda, hi ha
unanimitat a l’hora de definir una progressió en la densitat del sector a mida que ens
apropem al nucli urbà, de manera que en general es proposa una tipologia d’habitatge
extensiva o semi-extensiva a la part central, que es transformaria en intensiva i/o semiintensiva a la banda sud, a tocar del nucli urbà on l’edificació és més compacta
Pel nou sector de creixement de can Valent (PPU6) la majoria proposen la combinació de
dues tipologies: creixement residencial extensiu i semi-intensiu, amb la puntualització d’un
grup que planteja fer un canvi d’ús al costat esquerre de la carretera d’Arbúcies per crear un
aparcament de camions.
Pel nou sector de creixement de Repiaix (PPU7) tots els grups el mantenen com un sector
mixt amb dos parts ben diferenciades: la part nord amb un creixement residencial,
predominant la tipologia semi-intensiva a la zona compresa entre el carrer St. Sebastià, el
carrer Dolors Callol i el tanatori, i la resta de sector destinat a creixement industrial.

28

Informe dels resultats dels tallers participatius.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE BREDA

B. Si es plantegés fer un canvi d’ús en els sector de can Guilleumes, passar d’industrial
a residencial, quina tipologia creieu que seria la més adient i perquè?
Grup

Tipologia d'habitatge

A

90% residencial i 10% ús indefinit

B

Transformar a un ús mixt: habitatges vinculats a petits tallers d’artesania

C
D

Transformar a un ús mixt: habitatge mantenint alguna nau industrial
salvable per a ubicar-hi petita indústria
100% residencial amb una tipologia d’habitatge extensiu (edificis
unifamiliars aïllats o agrupats)

Conclusions
El sector de can Guilleumes (PMU) està qualificat pràcticament tot en clau Ipg, petites
industries. Tots els grups coincideixen en pensar que és un sector a transformar: majorment
qualificant-lo de residencial. Un 50% de la ciutadania creu que hauria de ser un sector on
s’hi pogués mantenir l’activitat industrial amb format de tallers vinculats a l’habitatge o
reservar una peça per a indústria petita sense entrar en conflicte amb l’ús residencial.
Actualment el sector Can Guilleumes és un Pla de Millora Urbana d’ús industrial (clau lpg,
petites industries) pendent de desenvolupar. Hi ha consens en tots els grups participants en
definir aquest sector com una zona on cal fomentar una transformació d’usos,
principalment transformant-lo d’ús industrial a ús residencial, si bé la meitat dels grups
consideren que caldria mantenir-ne una part com a ús industrial amb format de tallers
vinculats a l’habitatge o reservar una peça per a indústria petita sense entrar en conflicte
amb l’ús residencial.
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Exercici 2. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CULTURAL I ARTÍSTIC
El patrimoni municipal no recau només en el valor que si li pugui atorgar des de l’estricte
coneixement de la matèria sinó que hi ha una sèrie de valors que recauen en la saviesa
popular i la tradició del lloc. És per això que resulta imprescindible la valoració de la
ciutadania per definir què i com cal protegir.
Cal que us poseu d’acord els membres del grup i identifiqueu quins creieu que són elements
més importants a protegir i com cal protegir-los. Indiqueu-ne 5 i ordeneu-los per ordre de
prioritat.

F

*
*
*

Element a protegir
Forns ( especialment els moruns): can siset sisó ( Ceràmiques
Terraforta), can Buixalleu, c/ Vent, c/ Còdols, c/ St Pere, Centre
cultural d’informació turística, c/ Joan Puig i Cuñer

% Grups
100%

Fonts

75%

Safareigs

50%

Bassa de ca n’Huguet

75%

------ Rec del Molí ( i altres recs que travessin la població)
Nucli Històric

Núm.
plànol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Habitatges i masies singulars a preservar
Can Xifré
Cal Batlle
C/ Barcelona 9-11
Masia c/ Còdols
Can Siset sisó
Casa Aragay c/ nou
Centre cultural d'informació turística Els Forns
Can Serrat
Can Blanc c/ Francesc Macià
Can Folgueres
Torre Sala C/ Josep Aragay
Torre Pons Pg. De les Escoles
Can Barrabàs
Ca l'Americano c/Barcelona
Villa Cardona
Torre de ca n' Hoste
Can Blanc (Peleteros) - Masia c/ Còdols - Pg. St Pere

100%
25%

% Grups
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
75%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
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Conclusions
La totalitat dels participants coincideixen en què és necessari protegir el rec del Molí com a
infraestructura d’aigua, i els forns (especialment els moruns) com a elements diferencials de
la tradició terrissaire de Breda.
També amb una gran coincidència, un 75% dels participants proposen protegir els elements
ambientals i naturals com són les fonts i la bassa de can Huguet, i a nivell arquitectònic la
casa de Can Serrat.
I en tercer lloc, amb un 50% de consens, es proposa protegir els safarejos, les cases de Xifré,
cal Batlle, i l’habitatge entre mitgeres del carrer Barcelona, núm. 9-11.
D’altres habitatges o masies singulars mencionades són: can Siset Sisó, casa Aragay, can
Barrabàs, ca l’Americano, can Folgueres, la Torre Sala, la Torre Pons, Villa Cardona, la Torre
de ca n’Hoste, can Blanc, etc .
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Exercici 3. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
A. Quins creus que són els equipaments més necessaris que el poble pot necessitar
durant els propers 25 anys?
B. Marqueu sobre el plànol quina creieu que seria la millor ubicació per a cadascun
d’ells.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EQUIPAMENTS NOUS
Ampliació zona esportiva
Escoles i institut
Sala polivalent (Teatre/ cinema)
Aparcaments
Biblioteca / Sala d’exposicions
Ajuntament nou
Residència Gent Gran
Cobert (Polivalent)
Gimnàs

ESPORTIUS
CULTURALS
APARCAMENT
DOCENT
ASSISTENCIAL
LLEURE / ACTES POLIVALENTS
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Conclusions
En general, Es poden agrupar els nous sistemes d’equipaments propostes segons el seu ús:
-

Equipaments d’ús esportiu:
Breda disposa d’una zona d’equipaments esportius concentrats a l’extrem sud-est del
nucli urbà, i en general els grups proposen una previsió d’ampliació d’aquesta zona
esportiva en aquest emplaçament i d’un gimnàs proper a l’escola.

-

Equipaments d’ús cultural i lleure:
A Breda hi ha actualment en funcionament un centre cultural de titularitat privada
que s’anomena el Cercle Bredenc, però la ciutadania considera que caldria
completar aquest equipament amb d’una sala polivalent de titularitat pública que
sigui compatible amb l’ús de cinema / teatre. Tanmateix, no hi ha unanimitat a l’hora
de decidir quin és el millor emplaçament per un equipament d’aquest tipus: alguns
grups el situen dins l’àmbit del PPU4 Can Huguet, i d’altres a la zona de Can
Guilleumes.
D’altra banda, els participants veuen la necessitat de disposar d’un espai cobert per
a celebrar-hi diferents actes, i proposen la creació d’un espai polivalent cobert al
sector PPU4 Can Huguet.

-

Equipaments d’ús docent:
Actualment només l’escola i la llar d’infants de Breda disposen d’un edifici específic
per aquestes activitats, la secundaria s’imparteix en mòduls prefabricats. Alguns grups
proposen construir l’ampliació de l’escola i i un nou institut a les proximitats de la zona
esportiva municipal (al sud-est del nucli urbà), i d’altres, ampliar l’escola on
actualment hi ha els mòduls prefabricats, i l’institut en terrenys pròxims on és ara, just
a l’altre costat de la riera de Breda.

-

Equipaments d’ús assistencial:
Com a nou equipament assistencial els grups proposen la creació d’una residència
per a gent gran al sector de Can Guilleumes.

-

Equipament administratiu:
Es proposa un ajuntament nou però no es concreta la nova ubicació.

D’altra banda, tot i que no es tracta d’un sistema d’equipaments, els equips han assenyalat
diferents espais que caldria reservar com a zones d’aparcament properes al nucli urbà.

C. Creieu que amb el nou planejament s’hauria d’aprofitar també per a traslladar
algun dels equipaments existents a un nou emplaçament? Quin i a on?
Equipament

AJUNTAMENT

INSTITUT
MUSEU AREGAY
DEIXALLERIA

Nou emplaçament

%
consens

a. Rehabilitar-lo eliminant la 2ona planta / Rehabilitar el
campanar.
b. Traslladar-lo a la plaça del convent des de la casa de la
Planxadora fins a can Pastells fer Ajuntament nou.
c. Reformar Ajuntament.
d. Reformar l’església sta. Maria i l’ajuntament, treure el colomar,
unificar-ho i adaptar-lo. Que l’església (actual museu) sigui la
futura sala de plens i de casaments civils.

100%

Zona esportiva
Nous equipaments del Claustre
Emplaçar-la en una zona industrial
(*) ocupar l’emplaçament actual per aparcament del cementiri.

25%
25%
25%
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Conclusions
Tots els grups han coincidit en proposar l’Ajuntament com l’equipament municipal sobre el
qual cal incidir per a millorar la seva ubicació: es proposa una reforma de l’edifici actual,
reformant l’església i el museu per a fer-hi dependències municipals o traslladant-lo als
edificis que hi ha entre la Planxadora i can Pastells.
D’altres equipaments per als quals es planteja un nou emplaçament són l’Institut, el museu
Aregay i la Deixalleria.

ESPAIS LLIURES
A. Creus que a Breda li manquen espais verds i jardins urbans?
Grup

Respostes

A

Sí

B

Sí
Sí, és el que diuen les estadístiques (dades del Mapa Urbanístic de Catalunya).

C

D

I malgrat tenir un entorn natural a prop es necessiten zones dins el casc urbà per
al lleure de cada dia.
Sí, en falten però no de grans dimensions.
Es podria enjardinar més els carrers amb arbres.

B. Marqueu sobre el plànol 3 espais lliures que, a parer del vostre grup, reuneixin les
condicions següents ...
1er Zona verda / espai lliure existent que cal mantenir i/o potenciar.
Lleres riera de Breda i Repiaix
La bassa de ca n'Huguet
Rec del Molí (ronda peatonal)
Cal Batlle
Turó de sta. Anna
2on Espai en què creieu s’hi hauria de preveure un nou espai lliure o parc urbà ...
Bassa de ca n'Huguet
Riera del Repiaix
Zona Nord de les Escoles
Entre can Xifré i Zona industrial futura
Entre Cementiri i sector residencial PP7
3er Una zona verda de la qual se’n pugui prescindir.
Zona verda Plaça del Repiaix (queda amagada)
Solars a recuperar pel municipi c/ Gispert de Jàfer
Cap
Darrera el centre cívic per destinar-la a equipament com a possible ampliació
del centre cívic.
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Plànol de situació d’espais lliures a mantenir, crear o a prescindir
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Conclusions
Els grans espais lliures de Breda estan vinculats a elements naturals: el turó de Santa Anna, la
riera de Breda i la riera de Repiaix. Es considera que aquests tres elements són característics
del paisatge que envolta el nucli urbà i que caldria mantenir i potenciar, en un cas amb la
creació d’uns passeigs fluvials, i en l’altre amb la delimitació d’un espai de protecció del
turó.
Un altre espai a mantenir i potenciar, de menor envergadura que els anteriors, però no
menys interessant és l’entorn de Cal Batlle, a la zona esportiva municipal
D’altra banda, es proposa la creació de nous sistemes d’espais lliures com ara:
- El rec del molí a l’entorn del qual es veu interessant crear espais lliures d’esbarjo
com ara la bassa de ca N’Huguet.
- El bosc situat a la banda nord de l’escola.
- Els terrenys situats a l’entorn del cementiri i el tanatori (*)
- L’entorn de Can Xifré (*)
(*) aquest espai lliure actuaria alhora com a element d’esponjament i de transició
entre l’ús industrial (PPU7 i PPU8) i l’ús residencial.
Per últim, es planteja la recuperació de dos solars per a destinar a sistema d’equipaments:
un a l’entorn del centre cívic, i l’altre al C/ Gispert de Jàfer.
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Recull d’imatges
1er Taller
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2on Taller
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3er Taller
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Annexes
DOCUMENTACIÓ ESCRITA I GRÀFICA FACILITADA PER TREBALLAR
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5.2. CONVENIS URBANÍSTICS.
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5.3. ESTUDI D’INUNDABILITAT.

(veure document a part)
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