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1. Antecedents 

 

Les Normes Subsidiàries de Planejament de Granera (NNSS) són vigents des de l’aprovació 
definitiva en  sessió de 1 de març  de 1995. 
 
En referència a l’ús de càmping en sòl no urbanitzable el Text refós de la Llei d’urbanisme 
(aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, (en endavant la Llei d’urbanisme) en el seu article 47.6, especifica el següent: 

 
“Article 47 Règim d'ús del sòl no urbanitzable ...  
 
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’apartat 4, 
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i 
les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 
 
 a) Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació 
de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d’una explotació de 
recursos naturals procedents d’activitats extractives, s’hi inclouen les instal·lacions destinades 
al primer tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes activitats de 
selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d’origen. 
 
 b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l’allotjament de persones treballadores 
temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats 
d’explotació a què fa referència la lletra a.  
 
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa 
viària. 
 
 d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 
 
 e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, 
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, 
que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.  
 
f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 
  
Per tant, s’entén que el planejament general municipal ha d’autoritzar l’ús de càmping, 
aparcament de caravanes i remolcs  explícitament en la seva normativa, per a què si es vol 
tramitar el corresponent Pla especial urbanístic, aquest estigui en consonància amb les NNSS. 
 
En l’article 103 .1 de les NNSS de Granera regulen els usos admissibles i s’entenen prohibits els 
no expressament admesos. 
L’article 106.9 defineix l’ús recreatiu com aquell referent a les manifestacions comunitàries del 
lleure i de l’espai no comprès en cap altra qualificació. Dins d’aquesta classificació s’hi inclouen 
els espectacles de tota mena, àdhuc els esportius, així com els càmpings. 
 
 Pel que fa a l’ús de càmping i d’àrees d’acampada les NNSS de Granera, en la seva regulació 
del sòl no urbanitzable, regulen  aquest ús en Zona L.Sòl Lliure Permanent en els art. 99 i 100. 
 
Article 99 
Condicions d’edificació 
Les construccions compliran les següents condicions d’edificació: La seva màxima alçada serà 
de set metres, separació mínima dels límits de les finques veïnes de trenta metres. 
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La finca mínima admesa als efecte de permetre usos d’habitatges rural unifamiliar serà de tres 
hectàrees (3ha.) 
La instal·lació de càmpings i d’àrees d’acampada requerirà una finca mínima de cinc hectàrees 
(5ha) i es tramitarà per la legislació específica a més de seguir el procediment previst a l’article 
44 del Reglament de gestió urbanística. 
 
Article 100 
Usos permesos 
 
S’admeten els usos residencials d’habitatge (complint les limitacions de l’apartat anterior), 
serveis de carretera, instal·lacions al servei de l’agricultura, magatzematge agrícola, càmpings i 
caravàning. En aquest darrer cas, regulació d’usos de càmping o caravàning-, es prescriu la 
necessària redacció d’un Pla Especial que fixi com a parcel·la mínima la superfície que abasti el 
seu àmbit, als efectes de la indivisibilitat de la finca que preveu i regula l’art. 140 del Decret 
Legislatiu 1/1990 de 12 de Juliol. 
 
Igualment la zona d’acampada no ocuparà més del cinquanta per cent (50%) de l’àmbit 
anteriorment definit, entenent-se com a tal zona d’acampada la que engloba els terrenys 
destinats a les tendes o a les roulots i els espais per accedir-hi. 
 
Els articles que defineixen la  Zona B.Forestal en les Normes Subisidiàries  de Granera  són els 
següents: 
 
Zona B.Forestal 
 
Article 91. Identificació 
 
Inclou els sòls assenyalats en el plànol 0 i compren els terrenys actualment ocupats per boscos 
o que poden ésser objecte de repoblació forestal, i que les Normes consideren que han d’ésser 
especialment protegits pel manteniment dels seus valors forestals. El seu ús es sotmet a la 
protecció de l’organisme públic corresponent. 
 
Article 92. Usos i edificació 
 

1. No podran ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació del seu destí o de 
la naturalesa forestal, o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria que es 
protegeix, admetent-ne amb aquestes limitacions, l’ús d’habitatge unifamiliar, amb les 
limitacions que estableix l’article 127 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 Juliol. 

 
2. Les finques inferiors a vint-i-cinc hectàrees (25 Ha) són indivisibles i únicament 

s’autoritzen les obres de manteniment i rehabilitació de les masies existents. Es 
prohibeix la construcció de noves edificacions. 

 
3. Serà condició per atorgar llicència d’edificació la prèvia inscripció com indivisible de la 

finca en el Registre de la Propietat. 
 

4. La parcel·la mínima indivisible serà de 25 Ha, respectant-ne en qualsevol cas les 
determinacions de l’article 140 apartat del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 juliol. 
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Article 93. Explotació forestal 
 

1. Els aprofitaments dels productes forestals seran realitzats complint els límits que 

permeten els interessos de la seva conservació i millorament, d’acord amb el previst 

en la legislació específica sobre la matèria. 

2. Es prohibeix l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per a 

l’aprofitament dels producte  forestals, així com les xarxa viària bàsica previstes en les 

Normes, la desforestació o modificació de les escorrenties i la creació d’erosions al sòl 

vegetal. 

Per tant no està expressament admès  l’ús de càmping en Sòl Forestal. 

 
 

2.Objecte i justificació de la modificació 
 
2.1 Objecte de la modificació puntual 
 
L’objectiu que es busca amb la present Modificació Puntual de les NNSS, és el de regular els 
usos d’una activitat de càmping definit com a càmping forestal , en sòl no urbanitzable en Zona 
B Forestal 
 

2.2 Justificació, interès públic o conveniència de la modificació puntual 
 
L’article 97 del TRLU, “Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic” 
obliga a raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos púbic i privats concurrents. 
 
En un moment com l’actual, de recessió econòmica, cal que es donin impuls a noves iniciatives 
privades que  possibilitin el rellançament de l’economia i que a més representin una millora al 
conjunt del territori, especialment en l’àmbit de potenciar un turisme d’interior moltes 
vegades desaprofitat. 
 
El municipi de Granera es un poble petit, situat a la recent creada comarca del Moianès, amb 
grans perspectives  i en un entorn de recursos turístics indiscutibles. La població censada 
actualment al municipi és de tant sols 80 habitants. Tot i com hem dit malgrat el seu caràcter 
turístic, l’ oferta turística de Granera es redueix a un únic restaurant. 
 
L’ interès públic d’aquesta modificació puntual es justifica per la necessitat de dinamitzar 
l’economia local possibilitant la implantació de noves activitats com les que ens ocupen, per tal 
que la població jove trobi nous recursos laborals. Alhora el fet de regular-ne la seva 
implantació implica una reducció de l’aparició d’activitats de forma fraudulenta i en fixa les 
condicions de les noves. 
 
Aquesta nova activitat plantejada no comporta ni increment de sostre, ni de intensitat d’usos 
ni transformació globals dels usos previstos en sòl forestal. Tampoc no hi ha canvi d’ordenació, 
i no es canvia la superfície ni la funcionalitat dels espais. Amb la implantació de la nova 
activitat queda garantida  la naturalesa forestal del sòl i s’evitarà que es lesionin el valor 
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específic de la vegetació arbòria que es protegeix conservant i permetent una bona gestió del 
bosc. 
 
Per altre banda les edificacions necessàries per la nova activitat seran les mínimes i 
imprescindibles per a desenvolupar la nova activitat i seguint les regulacions de la normativa 
sectorial de turisme. Tot i que el planejament actual no admet l’ús de càmping en la zona B 
Forestal, cal matissar que l’activitat proposada de càmping forestal es diferencia del càmping 
tradicional d’acampada, donat que l’objectiu és gaudir de l’acampada en el bosc (ja sigui amb 
cabanes de fusta en els arbres , tendes de lona o altre tipus d’allotjament), però sempre amb 
una densitat molt baixa d’ocupació. Aquest fet podria suposar el manteniment i una bona 
gestió dels bosc sempre i quan no es desvirtuï la naturalesa forestal dels sòls que són objecte 
de protecció. 
  
 
Amb tot això, la modificació puntual es justifica a partir de la voluntat de l’Ajuntament  de 
Granera  de donar una sortida a la necessitat existent d’implantació de nous usos en el  terme 
municipal, que aportaran de ben segur  les estratègies conjuntes que es poden establir entre 
patrimoni, turisme i territori. En el temps canviants que vivim, en qualsevol àmbit cal trobar 
sinergies conjuntes. Sumar esforços per portar endavant projectes engrescadors i, si pot ser, 
que també aportin valor afegit als habitants d’un determinat territori. 
 

 
3. Proposta de la modificació 
 
Per aconseguir els objectius previstos a l’apartat anterior, la present Modificació Puntual de les 
NNSS de Granera proposa una regulació concreta per a les futures activitats a implantar en el 
sòls no urbanitzables en zona B Forestal i segons l’Acord de Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en referent a l’Avanç de la Modificació Puntual de Delimitació del PEU, el que es fa 
l’observació que cal que la Modificació puntual es limiti a establir normativament de forma 
genèrica els paràmetres normatius mesurables que ha de complir una finca per admetre els 
usos de càmping forestal, postergant a un futur document de Pla especial la determinació 
d’implantació.  
 
Amb tot això es pretén definir i regular dins de sòl forestal un tipus d’activitat que per les seves 
característiques específiques no impliquen una transformació del destí o de la naturalesa 
forestal del sòl on es vol implantar. Aquest nou ús el definim com a  càmping forestal, un tipus 
d’activitat diferenciat del que coneixement com a  càmping tradicional d’acampada. Un 
càmping forestal és un Allotjament turístic dins de la modalitat del càmping que es caracteritza 
principalment per trobar-se ubicat en zones forestals (dins d’un bosc), i que pet tant  respecten 
aquesta condició pròpia de l’entorn (evitant al tala d’arbres) i per la seva baixa densitat. 
 
En aquesta modificació es definiran els paràmetres  reguladors  per tal d’evitar efectes 
indesitjats i  de poder-hi exercir un millor control alhora de la seva implantació. 
 
Bàsicament es tindran en compte els següents paràmetres: 
 
- Condicions d’ús.  

-Condicions de les edificacions 

- Separacions respecte altres activitats i patrimoni existent 
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- Disponibilitat de serveis i accessos.  

 -Intensitat d’ocupació 

 
 

El càmping de forestal  s’autoritzarà amb els següents condicionants: 

 
a. Per a l’autorització de les obres prèviament s’haurà d’haver tramitat un Pla especial.  

b. L’àmbit tindrà una superfície mínima de 4 hac. 

c. L’àmbit de l’activitat haurà de garantir un accés rodat.  

d. L’ocupació d’acampada no podrà superarà  el  4%. 

e. Es prendran mesures de protecció del paisatge 

f. Es garantirà el desmantellament de les instal·lacions un cop l’activitat hagi finalitzat 

g. Es garantirà les distàncies mínimes en relació al patrimoni. 

h. Quedarà prohibida la tala d’arbres per la creació de nous vials o d’ àrees d’acampada. 

i. Restarà prohibit l’ús de caravanes i autocaravanes en aquets àmbits. 

j. No es permetran les construccions que no siguin les exclusives per l’activitat de 
càmping, aquestes es realitzaran amb materials que s’integrin a l’entorn com la fusta o 
la pedra 
 

 
Les actuacions previstes en el PEU que desenvoluparà  aniran acompanyades del corresponent  
Estudi d’Impacte paisatgístic , on s'avaluaran amb detall els impactes paisatgístics de 
l'actuació.   
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4. Àmbit de la modificació  
 
L’àmbit territorial afectat per la modificació puntual proposada correspon al sòl no 
urbanitzables qualificat com a Zona B Forestal dins del municipi de Granera. 
 

 
Delimitació territorial del municipi de Granera 

 
 

Dins d’aquest sòl s’estableix un radi d’aplicació  proper al nucli urbà de Granera per garantir la 
bona gestió d’aquest tipus d’activitats, que queda  reflectit en el plànols següents: 

 

 
 

Regulació de sòl No Urbanitzable de les Normes Subsdiàries de Planejament de Granera 
(Grafiat en ratllat en sòl Forestal), radi d’aplicació de la modificació puntual 
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A més a més dins d’aquest radi d’aplicació  només seran admeses amb aquest ús aquelles 
parcel·les qualificades com a sòl forestal i que tinguin al menys un dels seus límits adjacents 
amb sòl urbà. Restaran fora d’aquests ús aquelles que no compleixin amb aquest requisit. 
 

 
 
 
 

5. Requeriments del Text Refós de la Llei d’Urbanisme  
 
La redacció i tràmit d’una Modificació Puntual de les NNSS s’ha d’adequar al que s’estableix a 
l’art. 96 de la Llei d’urbanisme. D’acord amb el redactat d’aquest article, la modificació de 
qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  
 
 5.1 Cessions i reserves complementàries (arts. 99 i 100 de la LU)  
 
Les determinacions que resulten de la present Modificació Puntual no representen cap canvi 
pel que fa a la classificació del sòl, no comporten increment del sostre edificable, no 
representen un increment de la densitat ni de l’ús residencial, ni suposen transformació global 
dels usos previstos pel planejament. Tampoc es produeix cap alteració en la zonificació o ús 
urbanístic dels espais lliures, zones verdes ni equipaments esportius previstos en el 
planejament vigent. En conseqüència no es preveu cap increment de les cessions ni reserves 
complementàries de terrenys regulats als articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme.  
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5.2 Agenda i avaluació econòmica i financera (art. 59.1.e de la LU)  
 
Les noves determinacions són disposicions únicament d’aplicació al sòl no urbanitzable. La 
seva aplicació tindrà efectes immediats un cop s’acordi la seva aprovació definitiva per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Tanmateix, la modificació proposada no 
suposa canvis en l’estudi econòmic financer del planejament vigent. 
 
 
5.3 Informe de mobilitat (art. 59.3.c de la LU)  
 
Les determinacions que es desprenen de la present Modificació Puntual no representen un 
canvi significatiu,. Tanmateix, es garanteix una correcta avaluació de la mobilitat generada que 
es descriurà detalladament en el  desplegament del PEU. 
 
 
5.4 Informe medioambiental (art. 59.1.f de la LU)  
 
La modificació proposada pretén regular la implantació de les activitats de càmping en zona B 
Forestal, que a dia d’avui no estan regulades. El punt 6.a cinquè de la Disposició addicional 
vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, estableix que són objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària, les modificacions de plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària, que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius 
i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o 
en la zona d’influència. 
 
5.5 Informe de sostenibilitat econòmica (art. 59.3.d de la LU)  
 
La Modificació proposada no té impacte en les finances públiques de l’Ajuntament de Granera, 
donat que el sistema d’actuació és d’iniciativa privada; per aquest motiu no es considera 
necessària la redacció de l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
 
6.NORMATIVA URBANÍSTICA  

 
Aquesta  Modificació puntual   altera la informació gràfica vigent de les Normes Subsidiàries de 
Granera. Pel que fa a la Normativa Urbanística, la zona B Forestal  de les vigents NNSS afectat 
per la present modificació, actualment, té el següent redactat: 
 
Zona B.Forestal 
 
Article 91. Identificació 
 
Inclou els sòls assenyalats en el plànol 0 i compren els terrenys actualment ocupats per boscos 
o que poden ésser objecte de repoblació forestal, i que les Normes consideren que han d’ésser 
especialment protegits pel manteniment dels seus valors forestals. El seu ús es sotmet a la 
protecció de l’organisme públic corresponent. 
 
Article 92. Usos i edificació 
 

1. No podran ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació del seu destí o de 
la naturalesa forestal, o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria que es 
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protegeix, admetent-ne amb aquestes limitacions, l’ús d’habitatge unifamiliar, amb les 
limitacions que estableix l’article 127 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 Juliol. 

 
2. Les finques inferiors a vint-i-cinc hectàrees (25 Ha) són indivisibles i únicament 

s’autoritzen les obres de manteniment i rehabilitació de les masies existents. Es 
prohibeix la construcció de noves edificacions. 

 
3. Serà condició per atorgar llicència d’edificació la prèvia inscripció com indivisible de la 

finca en el Registre de la Propietat. 
 

4. La parcel·la mínima indivisible serà de 25 Ha, respectant-ne en qualsevol cas les 
determinacions de l’article 140 apartat del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 juliol. 

 
Article 93. Explotació forestal 
 

1. Els aprofitaments dels productes forestals seran realitzats complint els límits que 

permeten els interessos de la seva conservació i millorament, d’acord amb el previst en 

la legislació específica sobre la matèria. 

2. Es prohibeix l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per a 

l’aprofitament dels producte  forestals, així com les xarxa viària bàsica previstes en les 

Normes, la desforestació o modificació de les escorrenties i la creació d’erosions al sòl 

vegetal. 

 
 
Es modifica, únicament, l’article 92. Usos i edificació del Títol IV  Reglamentació del Sòl No 
Urbanitzable,Capítol II.  Descripció detallada de les zones  que finalment resulta amb el 
següent redactat: 
 

 
Article 92. Usos i edificació 
 

1. No podran ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació del seu destí o de 
la naturalesa forestal, o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria que es 
protegeix, admetent-ne amb aquestes limitacions, l’ús d’habitatge unifamiliar, amb les 
limitacions que estableix l’article 127 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 Juliol. 
 

2.  Les finques inferiors a vint-i-cinc hectàrees (25 Ha) són indivisibles i únicament 
s’autoritzen les obres de manteniment i rehabilitació de les masies existents. Es 
prohibeix la construcció de noves edificacions. 

 
3. Serà condició per atorgar llicència d’edificació la prèvia inscripció com indivisible de la   

finca en el Registre de la Propietat. 
 

4. La parcel·la mínima indivisible serà de 25 Ha, respectant-ne en qualsevol cas les 
determinacions de l’article 140 apartat del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 juliol. 
 

5. Només seran admesos els usos de càmping  forestal amb els següents condicionants i 

dins de l’àmbit d’aplicació establert: 
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a. Per a l’autorització de les obres prèviament s’haurà d’haver tramitat un Pla especial.  

b. L’àmbit tindrà una superfície mínima de 4 hac. 

c. L’àmbit de l’activitat haurà de garantir un accés rodat.  

d. L’ocupació d’acampada no podrà superarà  el  4%. 

e. Es prendran mesures de protecció del paisatge 

f. Es garantirà el desmantellament de les instal·lacions un cop l’activitat hagi finalitzat 

g. Es garantirà les distàncies mínimes en relació al patrimoni. 

h. Quedarà prohibida la tala d’arbres per la creació de nous vials o d’ àrees d’acampada. 

i. Restarà prohibit l’ús de caravanes i autocaravanes en aquets àmbits. 

j. No es permetran les construccions que no siguin les exclusives per l’activitat de 
càmping, aquestes es realitzaran amb materials que s’integrin a l’entorn com la fusta o 
la pedra 
 

Dins d’aquest sòl s’estableix un radi d’aplicació  proper al nucli urbà de Granera per garantir la 
bona gestió d’aquest tipus d’activitats, que queda  reflectit en el plànols següents. A més a més 
dins d’aquest radi d’aplicació  només seran admeses amb aquest ús aquelles parcel·les 
qualificades com a sòl forestal i que tinguin al menys un dels seus límits adjacents amb sòl 
urbà. Restaran fora d’aquests ús aquelles que no compleixin amb aquest requisit. 
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Aquest document es signa a  Sant Cugat del Vallès el 29  de juliol  de 2016. 
 
L’arquitecte 
 

 
 
Sònia Ricomà López (col.32839/1) 

 


