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0. INTRODUCCIÓ.
La memòria ambiental és el document de la fase final del procés d’avaluació ambiental de
plans i programes que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés d’avaluació
ambiental i analitza com s’han integrat tots els aspectes ambientals en el pla o programa.
La legislació sectorial defineix aquest document de la següent manera:

Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
Article 12. Memòria ambiental.
Finalitzada la fase de consultes, s’elaborarà una memòria ambiental a fi de valorar la integració
dels aspectes ambientals en la proposta de pla o programa, en la qual s’analitzaran el procés
d’avaluació, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i s’avaluarà el resultat de les
consultes realitzades i com s’han pres en consideració i s’analitzarà la previsió dels impactes
significatius de l’aplicació del pla o programa.
La memòria ambiental contindrà les determinacions finals que hagin d’incorporar-se a la
proposta del pla o programa.
La memòria ambiental és preceptiva i es tindrà en compte en el pla o programa abans de la
seva aprovació definitiva.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme.
Article 115. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental en la
qual, tenint en compte l’ISA i el resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar la
integració dels aspectes ambietnals en la proposta d’ordenació. Cal lliurar a l’òrgan ambiental la
proposta de memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per
aquest Reglament, que integren la proposta que ja de ser objecte del següent acord
d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el
termini d’un mes des de que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental no estigui
conforme amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar quins aspectes han d’ésser esmenats,
completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental
esmenada.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Article 24. Elaboració de la memòria ambiental.
2. La memòria ambiental ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta de
pla o programa, o de modificació, i ha de contenir una menció específica de com s’han
incorporat les determinacions del document de referència, de l’anàlisi de l’ISA i de com s’ha
tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública.
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3. La memòria ambiental ha de contenir, a més del que estableix l’apartat anterior, els aspectes
següents:
a) Les determinacions finals que en matèria ambiental s’han d’incorporar a la proposta de
pla o programa, o de modificació. En aquest sentit, el promotor, a partir dels impactes que
s’hagin individualitzat en el procediment, ha d’establir:
Primer. Les mesures protectores, correctores i compensatòries.
Segon. Les directrius aplicables a l’avaluació ambiental dels instruments de
desenvolupament posteriors del pla o programa.
Tercer. Les directrius aplicables a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes específics
que es derivin del pla o programa.
b) La manera de fer el seguiment ambiental posterior a l’aprovació del pla o programa,
d’acord amb el que estableix l’article 29, i la periodicitat dels informes de seguiment.
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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA.
La present memòria ambiental es redacta d’acord amb allò previst en l’article 115 d) del Dcret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb
l’article 12 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient, i l’article 24 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
de plans i programes.
A continuació es presenten les dades bàsiques del pla:
Tipus de pla
Organ promotor
Municipi
Plans territorials de rang superior
Superfície de l’àmbit del pla
Sostre net total
Equip redactor de l’avaluació ambiental
Taula 1. Dades bàsiques del pla.

Pla Parcial de Delimitació
Bionatur Biotechnologies SL
Bàscara
Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines (PTPCG)
295.530,50 m2
161.082,24 m2
Miquel Fort i Costa

1.1. Objecte del pla.
Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació té per objecte el desenvolupament reglat de les
previsions del planejament general vigent del municipi de Bàscara, per una part del sector de
sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 industrial i logístic.
Així, el POUM té per objecte definir les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest
sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret:
•

La correcta ordenació de la vialitat i accessos que ajudin a lligar aquest sector amb les
infrastructures viàries existents.

•

La definició de les zones verdes i dotacions públiques de manera equilibrada en el
territori.

•

Establir una correcta ordenació urbanística, tant des del punt de vista urbanístic com
ambiental, per tal d’aconseguir una correcta integració en el paisatge. En aquest sentit,
establir els paràmetres urbanístics normatius adequats, incloent unes ordenances que
regulin els materials i colors de les edificacions, i tractament dels espais lliures privats.

•

Preveure l’establiment de serveis urbanístics adequats a l’ordenació proposada.

1.2. Objectius del pla.
El present PPUD proposa donar compliment als següents objectius:
•
•
•

•

Proveir de sòl industrial una zona apta per a ser urbanitzada com a sòl industrial i del
qual n‘és clarament deficitària.
Resoldre l’accessibilitat a la carretera GI-623 amb la construcció d’un giratori i el
conseqüent accés al sector.
Proveir d’un nucli de serveis logístics a una zona deficitària, rodejada d’un important
nucli de comunicacions amb previsions de desdoblaments per tal d’absorbir l’important
trànsit que suporten, que tritura el territori sense revertir-hi en efectes positius
constatables.
Assolir dits objectius amb un menor consum de sòl, el que implicarà el
desenvolupament del que s’havia anomenat com a “fase 1” a l’alternativa d’octubre de
2018.
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Aconseguir amb el desplegament d’aquest PPUD la creació de llocs de treball duraders
i noves expectatives de promoció turística, econòmica i laboral per al municipi de
Bàscara i els del seu entorn.
Preservar els criteris establerts pel planejament vigent quant a la distribució dels
sistemes lliures.
Ordenar correctament la introducció dels usos industrials i logístics previstos pel
planejament general, de manera que la seva implantació, disposició, alçada, volum,
materials i colors s’insertin adequadament al territori, evitant la generació d’impacte
paisatgístic. Establir la normativa urbanística que reguli els paràmetres adequats a
aquesta finalitat.
Preveure la implantació dels serveis urbanístics adequats als usos que s’implanten.
El desenvolupament sostenible del sector, que implica conjuminar el creixement previst
amb la preservació i potenciació dels valors naturals i paisatgístics de l’indret.
Donar compliment a les directrius per al planejament urbanístic definits a l’article 9 de la
Llei d’urbanisme, en el sentit d’assolir en benefici de la seguretat i el benestar de les
persones uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de
preservació de l’entorn enfront de riscos naturals i

1.3. Principals determinacions del pla.
D’entre els criteris adoptats pel Pla Parcial Urbanístic de Delimitació, podem esmentar els
següents:
•

•
•
•

•
•

Ordenació global del sector de manera que es conformin espais en consonància amb
les característiques morfològiques del territori i de l’entorn més immediat, d’acord amb
els principis generals de l’actuació urbanística pel que fa a un desenvolupament
urbanístic sostenible i d’acord amb les directrius per al planejament urbanístic dels
articles 3 i 9 de la LU.
La delimitació del sector atenent als límits de la “fase 1” de l’alternativa d’octubre de
2018, permetrà reduir el consum de sòl i mantenir el paisatge agrícola de la resta del
sector.
Estructuració dels usos a desenvolupar partint de la xarxa viària ja executada, que
incorpori en la mesura del possible els elements necessaris per a fer compatible la
mobilitat dels vehicles, bicicletes i vianants.
Preveure una ordenació de l’edificació adequada a les condicions de l’entorn, tant pel
que fa als sòls públics com a la implantació de l’edificació en el sòl privat resultant,
d’acord els criteris d’actuació mediambientals en el sentit que suposi la menor afectació
a les possibles modificacions de la topografia, l’arbrat i elements d’interès
mediambientals existents.
Establir una normativa urbanística adaptada a la legislació vigent de Catalunya en
matèria d’Urbanisme, que serveixi per a agilitar el desenvolupament del sector de la
forma més adequada i afavorint tant els interessos públics com privats.
Des del punt de vista mediambiental:
o Efectuar una correcta gestió d’aigües residuals.
o Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i facilitar la
recuperació de subproductes.
o Limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera.
o Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ.

2.1. Raons per a sotmetre el pla a avaluació ambiental.
Amb l’aprovació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, i segons
estableix el seu article 5, s’han de sotmetre a avaluació ambiental els plans i programes
relacionats a l’Annex 1 entre els que hi figuren al punt 2b els plans parcials urbanístics de
delimitació.

2.2. Històric del procés d’avaluació ambiental.
A la taula següent es fa un repàs de les fases d’avaluació ambiental seguides i dels documents
elaborats a cada fase del procés, tot fent constar algunes dades de referència com la data o la
localització dels documents per a la seva consulta.

Taula 2. Històric del procés d’avaluació ambiental.
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3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA I ALTRES
INFORMES SOBRE PLANEJAMENT URBANISTIC EDITATS PER L'ÒRGAN AMBIENTAL.
A partir de l’avanç del Pla Parcial de Delimitació del sector industrial “Orriols” al municipi de
Bàscara i del corresponent informe ambiental preliminar (IAP), el Departament de Medi Ambient
i Habitatge va emetre un document de referència en data 10 de desembre de 2009.
Tenint en compte les determinacions d’aquest informe, es va presentar la darrera versió del pla
en data de desembre de 2009. A partir d’aquí, l’òrgan ambiental emet un altre informe sobre
planejament urbanístic en data 23 d’abril de 2010.
A continuació es resumeixen les principals determinacions dels dos darrers informes sobre
planejament urbanístic emesos pel DMAH:

Conclusions del Document de referència (10/12/2009)
1. L'ISA estudiarà alternatives de delimitació del sector i valorarà aquelles de menor impacte
ambiental. Caldrà redibuixar la delimitació del sector en la banda N, que haurà d'excloure els
terrenys forestals, i establir una franja de protecció en la que puguin incloure's els espais
lliures. Tindrà un tractament ambiental coherent amb el manteniment de la funció connectora.
2. Valorar l'impacte del Pla sobre la funcionalitat connectora de l'espai "Entorn de Vilademuls"
reconegut com espai conenctor de prioritat secundària per la Diagnosi territorial sobre les
àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de Girona.
3. S'haurà de tenir en compte l'orografia natural del terreny a l'hora de dissenyar l'ordenació
i les parcel.lacions, per tal d'integrar-les al màxim en el paisatge, minimitzar els moviments de
terres i aconseguir un balanç de terres equilibrat.
4. Les instal.lacions de serveis associats al polígon hauran de projectar-se dins dels terrenys
del sector (EDAR, subestació elèctrica, basses de decantació i laminació). L'ISA haurà de
documentar les previsions del pla en relació amb les noves infrastructures elèctriques.
5. Caldrà preveure utilitzar les cobertes del sostre industrial per a la instal.lació de plaques
solars fotovoltaiques per a generar energia elèctrica d'origen renovable, d'acord amb la
proposta del Pla d'Energia de Catalunya (2006-2015), en el que es manifesta la necessitat
de que l'impuls a les energies renovables se centri en l'energia solar.
6. El Pla haurà d'incorporar en la normativa, les mesures correctores que prevegi l'ISA.
Taula 3a. Determinacions del document de referència (DMAH; SSTT a Girona).

Conclusions de l'informe sobre planejament urbanístic (23/04/2010)
1. Caldrà excloure de la peça d'equipaments situada al NW del sector, l'àmbit ocupat actualment
per terrenys forestals, i incloure'l dins del sistema d'espais lliures.
2. El Pla parcial inclourà un projecte específic de revegetació i tractament dels espais lliures, que
haurà de redactar-se amb el criteri de millorar la integració del sector en l'etorn i la funcionalitat
ambiental d'aquests espais. El projecte haurà d'ésser infomat pel DMAH.
3. Caldrà justificar el tractament dels terrenys forestals que confronten amb el sector en
l'extrem NE per tal de mantenir una franja de protecció de 25m d'ampladaa comptar des del
perímetre exterior, d'acord amb les determinacions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Taula 3b. Determinacions de l’informe sobre planejament urbanístic (DMAH; SSTT a Girona).
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Les determinacions de la Resolució de la memòria ambiental que va fer la Direcció General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 22 de novembre de
2012:

Conclusions de la Resolució Memòria Ambiental (22/11/2012)
a.Per tal de graduar en el temps els impactes ambientals que provocarà el moviment de terres
sobre el paisatge i per a mantenir els usos agraris en l'àmbit de les fases futures mentre
aquestes restin sense executar, es modificarà la programació en el següent sentit:
a1. Limitar l'execució del vial estructurador central de grans dimensions corresponent a la fase
1, únicament al tram comprés entre la rotonda 1 i la seva interseccio amb el carrer D. Mentre
no s'executin la resta de fases, la connexió de la fase 1 amb els equipaments s'haurà de dur
a terme mitjançant un vial provisional amb l'amplada mínima i imprescindible a aquest efecte.
a2. Augmentar la condició de superfície desenvolupada de cada fase abans de començar
l'execució de la següent fins a un mínim del 70%.
b. Fixar que els possibles excedents de terra de l'execució de les fases 1 i 2 s'hauran de
disposar de forma correcta en la resta de terrenys del sector i dur a terme una restauració
ambiental coherent amb els usos del sòl actuals mentre no es requereixin per a les seg. fases
c. Establir, que de manera prèvia a l'aprovació dels projectes d'urbanització de cada fase, es
justifiqui la disponibilitat dels recursos d'aigua d'abastament, tot valorant els possibles efectes
de les captacions existents. Aquesta anàlisi requerirà d'un informe previ favorable de l'ACA.
d. No modificar les característiques de les lleres naturals existents fora de l'àmbit del sector i
establir que, en cas de ser necessari, s'haurà d'optar per l'alternativa de construir una bassa
de laminació dins dels límits del sector. Si la ubicació d'aquesta bassa es projecta dins les
superfícies que es qualifiquen com a sistema d'espais lliures públics, s'haurà de dissenyar amb
criteris d'integracio natural, per tal que pugui funcionar com a zona humida temporània, quan
l'acumulació de les aigües ho permeti. Qualsevol altre tipus de bassa s'haurà d'ubicar fora dels
espais lliures.
e. Sense perjudici de la definició de la zona de serveis tècnics ST2, prevista per a la fase 2,
els plànols d'ordenació han de reflectir les ubicacions dels serveis tècnics que siguin necessaris
en cada fase, que no podran afectar els àmbits ja definits com a sistema d'espais lliures públics.
f. Incloure a la normativa una clàusula que vinculi amb les mesures ambientals establertes en
l'ISA i, de forma específica, la necessitat de redactar un projecte de revegetació i tractament dels
espais lliures, que haurà de ser informat per l'OTAA de Girona.
Taula 3c. Determinacions de la Resolució de la memòria ambiental (DGPPAA).
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L'article 25,8 de la Llei 6/2009 preveu que si la memòria ambiental que es presenta
trascorreguts més de tres anys des del document de referència, l'òrgan ambiental ha de valorar
la vigència de l'iISA i indicar al promotor la necessitat d'elaborar-ne un de nou:

Conclusions de l'informe sobre planejament urbanístic (25/07/2018; valoració MA set_17)
3a) Malgrat amb caràcter general es valora favorablement la seqüencia de fases proposada, no s'acaba
d'entendre la ubicació i l'assignació a la fase 1, dels terrenys destinats a equipaments (e2) i serveis
tècnics (st1) separats uns 400m de distància de la implantació industrial. Per tant, no es troba una
justificació consistent per a vincular a la fase 1 uns terrenys situats a l'extrem oposat el sector.
3b) El principal objectiu de l'avaluació ambiental d'aquest sector és assolir un veritable desenvolupament
gradual de manera que els terrenys de les fases 2 i 3 puguin mantenir els usos primaris del sòl, i les
funcions ambientals i de biodiversitat que li són inherents, bé sigui com a conreus o com a boscos, fins
el moment que sigui imprescindible la seva transforamció urbanística d'acord amb els objectius del PP.
Aquest criteri ambiental està també directament relacionat amb la necessitat d'evitar el consum
innecessari de sòl en tant que és un recurs natural no renovable i d'altra banda, amb la protecció ja
indicada de l'activitat agrícola
3c) A aquesta valoració cal afegir les incerteses relacionades amb la manca d'aigua per a abastir el sector
que ni estan ben resoltes ni s'han avanaçt al respecte des de les etapes inicials de l'avaluació.
3d) El subministrament d'energia elètrica comportarà impactes addicionals per a la nova subestació
132/40 kV que caldrà construir i la nova línia d'AT (132 kV) per a connectar amb la xarxa existent, el que
suposarà un nou traçat en sòl no urbanitzable amb una longitud inferior a 2km tenint en compte el
traçat de les línies de transport existents a la zona.
3e) Incerteses degudes als impacte sobre el paisatge obert en el s'insereix el sector. Els impactes previstos
sobre la zona del turó de ponent i l'important moviment de terres que comportarà la urbanització de la
zona del turó (camps del dipòsit) amb un desnivell de més de 5m. L'ordenació general s'ha dissenyat
ortogonal, com si es tractés d'uns terrenys planers, i el cert és que hi ha un desnivell global de 30m.
3f) Les consideracions anteriors acondellen, des de l'optica ambiental, plantejar una delimitació parcial del
sector que es limités únicament a la fase 1, tenint en compte que ens trobem davant una nova implantació
industrial completament aïllada en una zona interior de l'Alt Empordà, estant els polígons més propers a uns
10km. Aquesta delimitació parcial seria coherent amb un sòl no delimitat i el seu règim administratiu de SNU
mentre no el delimiti.
4) Conclusions:
L'alternativa ambientalment més adient seria delimitar o transformar únicament la fase 1, prescindint dels
quipaments i sistemes previstos a l'extrem N del sector per la seva clara desviculació de la implantació
proposada i de l'allargament del vial principal més enllà de la fase 1.
Cal ampliar la justificació de la necessitat d'incloure a la fase 1 els equipaments, serveis tècnics i vial d'accés
front l'alternativa de deixar-los per a fases posteriors tenint en compte que l'estació depuradora ja queda
embeguda dins la fase 3 (malgrat pertanyi a la fase 11) així com les basses de laminació i retenció de sòlids,
que se stiuen en terrenys de la fase 3. Per tant, cal analitzar la possibilitat d'acumular els equipaments de la
fase 1 en terrenys situats a l'extrem S del sector així com un dipòsit d'aigua i subestació provisionals per a la
fase 1 en concordança amb la concluió e) de la resolució ambiental de 2012. La resta de terrenys hauria de
romandre inalterats mentre no siguin imprescindibles.
Conclusions sobre la Resolució de la Memòria Ambiental (08/09/2020)
. No es valora favorablement la delimitació de les 69,3ha de sòl d'activitat econòmica atès que no resulta
prou justificada, vist el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent d'urbanitzar tant a la comarca com al
mateix municipi i a les proximitats de les infraestructures que enllacen amb Bàscara, i tenint en compte també
que la delimitació amb aquesta quantitat de sòl agrícola, així com també que no es puguin aconseguir els
recursos hídrics necessaris.
. Cas que es consideri oportú, i davant d'una possible necessitat immediata de disposar de part d'aquests
terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i
necessària requerida per aquesta. En aquest sentit, per motius d'accés i proximitat en zones més
antropitzades
es podria prendre com a referència la fase 1 del sector que ara es proposa. En aquest cas, caldrà ajustar-se
al que disposa l'article 112 del Reglament de planejament.
Taula 3d i 3e. Conclusions del document urbanístic i resolució memòria ambiental 2018-2020 (DGPPAA).
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT.
4.1. Valoració de l’estructura formal
L’informe de sostenibilitat ambiental s’estructura de la manera següent:
1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla
1.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit objecte
de planejament i del seu entorn.
1.2. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental,
aplicables en l’àmbit del pla.
1.3. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla,
d’acord amb els criteris anteriors i, principis i directrius dels articles 3 i 9 de la
Llei d’Urbanisme: cicle de l’aigua, biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica
i patrimoni natural, qualitat paisatgística, qualitat de l’ambient atmosfèric i
contaminació acústica i lluminosa.
2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada.
2.1. Descripció de les característiques de les alternatives considerades.
2.2. Anàlisi, per a cada alternativa, dels efectes globals i de les seves
determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals.
2.3. Justificació ambiental de l’alternativa de l’elecció de l’alternativa escollida.
3. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa adoptada.
3.1. Síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi
ambient.
3.2. Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les
demandes addicionals de recursos naturals i d’infrastructures de sanejament,
gestió de residus i similars.
3.3. Descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i millora
del medi ambient.
4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada.
5. Proposta de mesures correctores per a l’ordenació proposada.
6. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
6.1. Avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils
ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla.
6.2. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
7. Síntesi de l’estudi.
8. Annex fotogràfic
9. Plànols
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Els plànols de síntesi han estat:
•
•
•
•

Plànol 1. Situació geogràfica i ortofotomapa
Plànol 2. Usos del sòl
Plànol 3. Alternatives
Plànol 4. Mesures correctores.

Per tant, l’estructura dels ISA's s’adapta a allò que s’estableix a la normativa (article 70 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme).
Pel que fa al punt de vista formal, els dos ISA segueixen un ordre lògic i dependent. La definició
d’objectius ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase
de diagnosi. Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i
conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’ha
realitzat conforme els objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i
avaluació ambiental del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de
manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del
territori.

4.2. Valoració del contingut dels ISA's.
En aquest apartat s’identifiquen els punts forts i febles dels dos informes de sostenibilitat
ambiental, tot valorant la incorporació de les determinacions dels documents de referència,
l’abast de l’informe quant a continguts i la valoració de la informació emprada.

4.2.1.

Incorporació de les determinacions dels informes sobre planejament urbanístic.

Les determinacions del document de referència han estat incorporades en els dos ISA, tal i
com es demostra a les taules següents:

Taula 4. Incorporació de les determinacions del document de referència.
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Taula 5. Incorporació de les determinacions de l'informe de l'OTAA (ampliació nova ISA).

Taules 6 i 7. Incorporació de les determinacions de l'informe sobre planejament urbanístic (25/07/2018) i la Resolució
sobre la Memòria Ambiental (08/09/2020).
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L’abast de l’informe quant a continguts

En el quadre següent es mostra l’abast de l’informe quant a continguts.
L’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental es basa en els aspectes
ambientals rellevants i significatius del pla, tot considerant els aspectes que segons la legislació
vigent (Directiva 2001/42(CE i Decret 305/2006) han d’ésser contemplats.

Taula 8a. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats.
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Taula 8b. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats.
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Taula 8c. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats.
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Valoració de la informació emprada

Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base
actualitzada, procedent de fonts fiables:
•
•
•
•

Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels POUM (DMAH)
Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en motiu
d’aquest pla, fet que ha permés ampliar la informació disponible per l’avaluació ambiental del
pla:
•
•
•
•
•
•

4.2.4.

Prova d’aforament al primer pou dins de l'àmbit (EiPE SL, juny 2009).
Prova d'aforament al segon pou dins de l'àmbit (Serrainat, octubre 2018)
Estudi preliminar de la caracterització de les terres al polígon industrial d’Orriols (EiPE
SL, juny 2009)
Recollida de dades sobre el terreny i, cartografia inèdita i actualitzada dels usos actuals
del sòl (Estudis i Projectes Empordà SL, 2009)
Estudi sobre mobilitat generada al sector (Serpa, 2015 i 2020)
Estudi sobre canvi climàtic al sector d'Orriols (Taller Ambiental, octubre 2018).

Conclusions de la valoració: punts forts i febles

A manera de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat
ambiental.
Punts forts:
•
•

•
•
•
•
•

El desenvolupament del sector en els límits que es varen establir per a la fase 1 a
l’alternativa d’octubre de 2018, comportarà el manteniment de l'ús actual agrícola dels
terrenys de la resta del sòl urbanitzable no delimitat SUND-02.
L’ordenació dels espais lliures a l’entorn del perímetre del polígon (Anella Verda)
comportarà com a beneficis: l’esponjament del sòl urbanitzable amb les infrastructures
viàries adjacents, la millora de la qualitat paisatgística doncs l’efecte pantalla de les
masses arbrades farà de filtre visual de les edificacions, i la disminució de l’estat
acústic i lumínic.
La redistribució de la vialitat i l'eliminació d'algunes illes privades de ponent afavoreix
una millor integració paisatgística degut a que es redueixen els moviments de terres i
els talussos són de menors dimensions.
La integració dels principals serveis a l'extrem S del sector (EDAR, subestació
elèctrica, separador d’hidrocarburs i basses de laminació, dipòsits d'aigua i
minideixalleria) pròxims a l'entrada al sector, i per tant al nucli d'Orriols i la carretera.
La construcció de l’EDAR a l’extrem SE garantirà el tractament de les aigües residuals
del polígon, a més de les del poble d’Orriols, que actualment s’aboquen directament a
la riera.
La compatibilitat del pla amb el planejament vigent i el supramunicipal (PTPCG).
La forta pressió antròpica d’un espai comprés entre tres eixos viaris, dos d’ells de
primer ordre: l’AP7 i la N-II, fan que el sector tingui un baix valor ecològic i connector.

Punts febles:
•
•

Tot i que es disposa de suficient aigua per a abastir amb escreix tot el sector, no es
coneix el comportament hidràulic subterrani del sector.
Tot i l’estudi preliminar de la caracterització de terres, l’estudi geològic i geotècnic serà
determinant per a afinar el grau d’aprofitament de les terres procedents de l’excavació.
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4.3. Síntesi de l’avaluació ambiental de l’ISA.
4.3.0.

Introducció.

Atès que es tracta de desenvolupar un sector de sòl urbanitzable no delimitat previst al
planejament vigent, aprovat definitivament l’1 d’abril de 2009, les alternatives es plantegen dins
de l’àmbit establert en el POUM de Bàscara, concretant-se en una comparativa de les
superfícies destinades a les zones i sistemes de quatre alternatives:
•
•
•
•

4.3.1.

Alternativa 1 (pla parcial aprovat l’any 1990)
Alternativa 2 (pla parcial dissenyat l’agost de 2009)
Alternativa 3 (pla parcial dissenyat l’octubre de 2018)
Alternativa 4 (pla parcial dissenyat l'octubre de 2020).

Descripció de les alternatives.

Alternativa 1.
És l’alternativa del pla parcial aprovat l’any 1990. La seva superfície és de 742.052 m2 i
presenta un 46,94% de la superfície destinada a sistemes, i un 53,06% destinada a sòl privat.
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció que engloba tant les
zones forestals com les de protecció de les infrastructures. Disposa també d’una franja central
N-S i d’un espai també al sector centre.
Els equipaments es reparteixen al N i oest del sector.
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb
la franja de protecció verda.

Alternativa 2
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data agost 2009. La seva superfície és de
692.917,58 m2 i presenta un 44,24% de la superfície destinada a sistemes, i un 55,76%
destinada a sòl privat.
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció, encara que d’ample
irregular, que engloba part de les zones forestals del sector N així com les de protecció de les
infraestructures. Disposa també d’una franja central N-S.
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen al sector N.
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb
la franja de protecció verda.

Alternativa 3
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2018. La seva superfície és de
693.020,50 m2 i presenta un 45,55% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,45%
destinada a sòl privat.
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força
uniforme, que engloba totes les zones forestals del sector N, així com les de protecció de les
infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II i la carretera d'Orriols.
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament al sector N, encara que també n'hi
ha al S.
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La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els
seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat
i en la illa del vial estructurador central.
S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per
què suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides.

Alternativa 4
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2020. La seva superfície és de
295.530,35 m2 i presenta un 45,5% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,5% destinada
a sòl privat.
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força
uniforme, que engloba les zones de protecció de les infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II
i la carretera d'Orriols.
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament a l’extrem SE.
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els
seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat
i en la illa del vial estructurador central.
S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per
què suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides.

4.3.2. Comparativa de les quatre alternatives.
El quadre resum següent posa en relleu la comparativa dels quadres de superfícies de les
quatre alternatives, contrastant la darrera alternativa amb la resta:

Figura 9. Quadre comparatiu de les alternatives analitzades.

Del quadre se n’extreu que amb l’evolució de les alternatives:
•

Disminueix la superfície destinada al sistema viari un 45,5%.

•

Disminueix la superfície destinada al sistema d’equipaments un 58,1%.

•

Disminueix la superfície destinada al sistema de serveis tècnics un 23%.

•

Disminueix la superfície destinada al sòl privat un 57,3%.

•

Disminueix la superfície de l’àmbit un 57,36%.
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Figura 10. Comparació d'alternatives
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2.4. Alternativa escollida.
Amb aquests resultats s’escull l’alternativa 4 com la més viable doncs:
•

És la fase 1 de l’alternativa 3, fet que suposa la reducció de l’àmbit a un 42% del total.
La resta de les fases previstes quedaran com a sòl urbanitzable no delimitat.

•

Tot i que es manté la distribució dels espais lliures, hi ha una reducció de la seva
superfície respecte la fase 1 de l’alternativa 3, en favor de la zona d’equipaments on es
preveu instal.lar la nova EDAR, les basses de laminació i els sistemes de
reaprofitament de les aigües plujanes i residuals.

•

Tot i que es manté l’estructura de la vialitat prevista a la fase 1 de l’alternativa 3, la
superfície total per a la vialitat es redueix un 45,5%.

•

La superfície total per als equipaments es redueix un 58,1%.

•

Tot i que es manté l’estructura dels serveis tècnics prevista a la fase 1 de l’alternativa 3,
la superfície total per als serveis tècnics es redueix un 23,4%.

•

Tot i que es manté l’estructura pel sòl privat prevista a la fase 1 de l’alternativa 3, la
superfície total per a les zones es redueix un 57,3%.

•

La reducció de la superfície de l’àmbit i per tant de les dimensions del sòl destinat a ús
industrial i/o logístic, comportarà una reducció de les necessitats d’aigua d’abastament
(els pous existents cobriran amb escreix la demanda del nou sector), de la generació
d’agües residuals, del volum de residus generat, de la mobilitat, del consum d’energia, i
una menor incidència en la petjada ecològica.

Miquel Fort Costa, Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685

20

Memòria Ambiental del Pla Parcial de Delimitació del sector industrial “Orriols” al TM de Bàscara.

Octubre 2020

5 .AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU DE
CONSIDERACIÓ.
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents:
•

Avanç del pla:
o Informació pública de l’avanç del pla durant 30 dies
o Consultes a l’òrgan ambiental, a les administracions afectades i al públic
interessat en referència a l’abast de l’avaluació.

•

Aprovació inicial:
o Informació pública de l’informe de sostenibilitat ambiental durant 45 dies.

L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’han pres en consideració els resultats de les
consultes. És per això que els apartats següents es centren en les aportacions rebudes i en la
valoració de la integració d’aquestes en el pla i en l’avaluació ambiental.

5.1. Origen de les aportacions.
En aquest apartat es detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els processos
de consulta que les han originades.

Data
Ple 18/04/2011

Tipus de participació ciutadana
Valoració de la participació ciutadana
. Informació pública del pla urbanístic
. No hi han al.legacions
(30 dies)
. Informació pública de l'ISA del pla
(45 dies)
Ple 10/01/2019
. Informació pública de la nova versió del . No hi ha al.legacions
PPU SUND-02 d'Orriols i del nou ISA
durant 45 dies (fins 15 d'abril de 2019).
. Publicació BOPG num 29 d'11/'2/2019
. Publicació Diari de Girona 06/02/2019
. Tauler electrónic i físic de l'Ajuntament
Taula 11. Informació pública.
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Fase de l'avaluació

Administracions

Informes emesos per les

Data emissió

ambiental

consultades

administracions consultades

de l'informe

Avanç del pla

Oficina Territorial d'avaluació

Document de referència (DR)

10/12/2009

ambiental (OTAA)

Aprovació inicial

Aprovació provisional

2ª Aprovació inicial

Aprovació provisional

Àrea de Medi Natural (SSTT Girona DMAH)

Informe relatiu al DR

IAEDEN

Informe relatiu al DR

OTAA

Informe sobre planejament urbanístic

23/04/2010

Dpt PTOP. Servei Territorial d'Urbanisme

Informe amb consideracions

04/10/2010

Ministerio de Fomento. DG Carreteras

Informe desfavorable

16/09/2010

Ministerio de Fomento. DG Carreteras Gi

Informe favorable

15/10/2010

DG Carreteres de la Generalitat

Informe favorable amb consideracions

15/02/2010

ACESA

Pendent

DG Comerç

Pendent

Agència Catalana de l'Aigua

Pendent

Ministerio de Fomento. DG Aviació Civil

Favorable amb consideracions

25/02/2013

Dept Territori. CTUG

Desfavorable

04/10/2012

ACA

Favorable amb consideracions

08/10/2012

Dept Empresa i Ocupació. DG de Comerç

Favorable amb consideracions

01/10/2012

DG Polítiques Ambientals. Dpt Territori i Sost

Desfavorable

22/11/2012

ACA

Favorable amb consideracions

28/01/2016

OTAA

Desfavorable

25/07/2018

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Favorable amb condicions

11/03/2019

Prodaisa (entitat gestora d'aigua potable)

Pendent

Departament de Cultura, SSTT Girona

Favorable

Departament d'Agricultura, R P i A

Pendent

Protecció Civil. SSTT Dept. Interior

Pendent

IAEDEN

Favorable

Ajjuntament (certificat sobre exposició

Favorable

02/05/2019

DARPA

Desfavorable

15/10/2019

ACA

Desfavorable per l'abastament

11/12/2019

Prodaisa (entitat gestora d'aigua potable)

Pendent

Protecció Civil. SSTT Dept. Interior

Pendent

IAEDEN

Pendent

OTAA Girona

Proposta Resolució Memòria Desfavorable

30/01/2020

Acord Desfavorable

07/08/2020

Resolució Memòria Ambiental Desfavorable

08/09/2020

07/05/2019

pública)
Aprovació provisional

CTUG
DG Polítiques Ambientals i Medi Natural.
DTeS
Taula 12. Consultes a les administracions afectades.
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5.2. Contingut i grau d’incorporació de les aportacions ambientals al pla.

5.2.1. Consideració de les aportacions de les administracions afectades.
Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental
recollides en els informes preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha
incorporades.

Avanç de pla:
Administracions
emisores
Oficina territorial
d'avaluació ambiental
(OTAA)

Aportacions

Incroporació en el pla

Veure taula 4 a l'apartat 4.2.1.,
incorporació de les determinacions
Del document de referència

Veure taula 4 a l'apartat 4.2.1.,
incorporació de les determinacions
Del document de referència

Taula 13. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau
d’incorporació. Fase d’avanç de pla.
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Aprovació inicial (2010): Taula 14. Aportacions procedents dels informes de les admons.
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Aprovació provisional (2012-2016):

Taula 15. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau
d’incorporació. Fase d’aprovació provisional.
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Aprovació provisional (2018-19):

Taula 16. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau
d’incorporació. Fase d’aprovació provisional.

Aprovació provisional (2019-2020):

Taula 17. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau
d’incorporació. Fase d’aprovació provisional.

Miquel Fort Costa, Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685

26

Memòria Ambiental del Pla Parcial de Delimitació del sector industrial “Orriols” al TM de Bàscara.

5.2.2.

Octubre 2020

Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i
participació pública.

Durant el procés de consulta i participació pública que s’ha portat a terme en el BOP, DOGC,
Diari de Girona i Punt Diari, durant el termini de 45 dies hàbils, no s’ha recollit cap reclamació o
al.legació, tal i com es despren del certificat emés per l’Ajuntament de Bàscara en data 21 de
juliol de 2010.
Tampoc, s'ha recollit al.legacions durant la segona exposició pública de la nova versió del Pla i
del nou ISA, també feta durant 45 dies (11 de febrer a 15 d'abril), publicada al BOPG, Diari de
Girona i Tauler electrònic de l'Ajuntament de Bàscara, tal i com es despren del certificat emés
per l’Ajuntament de Bàscara en data 2 de maig de 2019.

6.

CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ.

6.1.Integració dels aspectes ambientals en el planejament urbanístic final.
La finalitat d’aquest apartat és descriure les millores ambientals rellevants del pla resultat de la
integració de l’avaluació ambiental, i detectar els objectius que encara no s’han assolit
suficientment.
Passi per davant dir que la principal mesura o millora mediambiental és l’anul.lació de la
distribució del sector per fases, i que s’ha dissenyat el pla atenent al desenvolupament del
sector en una única fase, coincident amb la fase 1 de l’alternativa avaluada a l’octubre de 2018,
tal i com recomanava la proposta de Resolució de l’OTAA (30/01/2020) i la Resolució sobre la
memòria ambiental de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural (08/09/2020).
La delimitació d’un sector, que representa el 42% de la superfície de l’anterior proposta,
comportarà una reducció proporcional en: la demanda d’aigua potable, demanda energètica,
generació d’aigües residuals i plujanes, generació de residus, menor mobilitat cosa que
comportarà una menor incidència sobre el canvi climàtic, i sobretot la preservació d’una part
important del sòl agrícola que forma part de la resta de sòl urbanitzable no delimitat del sector
SUND-02, però que mantenidrà el seu ús actual, cosa que aportarà una millora en la qualitat
paisatgística de l’entorn del pla que es preveu desenvolupar.
A la taula següent es comparen les principals determinacions i el grau d’assoliment dels
objectius ambientals del pla aprovat inicialment, i de la proposta de pla que sotmet a aprovació
provisional.
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Taula 18a. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament.
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Taula 18b. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament.
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Taula 18c. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament.
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De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions rebudes
durant el procés d’avaluació ambiental, el pla que se sotmet a aprovació provisional presenta
canvis substancials i millores ambientals significatives respecte del pla aprovat inicialment.

6.2. Dificultats sorgides.
Durant el procés d’avaluació no han sorgit problemes que l’hagin pogut condicionar, degut a
que s’ha disposat d’informació detallada dels vectors ambientals considerats, bé a través
d’estudis de detall complementaris, bé a través de l’inventari efectuat sobre els usos del sòl a
tot el territori del terme.

6.3. Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla.
6.3.1. Impactes derivats de l’aplicació del pla.
Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les propostes del
pla són següents:

6.3.1.1. Aigües.
1. El desenvolupament del sector comportarà una significativa demanda d’aigua potable, estimada
en uns 357 m3/dia (ús hoteler: 60m3/dia; zones verdes: 86m3/dia; ús industrial (10%): 138,5m3/dia
i; ús comercial i logístic (90%): 72,5m3/dia), que la xarxa actual municipal al sector d’Orriols no pot
cobrir. Qualificació de l’impacte: sever
2.Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic es generarà un nou volum d’aigües
residuals que se sumaran a les que actualment el nucli d’Orriols aboca a la riera de Cinyana.
Qualificació de l’impacte: sever
3.Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic s’incrementarà el volum d’aigües
plujanes per l’efecte de l’impermeabilització del sòl. Qualificació de l’impacte: moderat-sever

6.3.1.2. Vegetació i flora.
1.Durant la fase d’urbanització es tallarà un nombre determinat de peus de roure, alzina, pi i olivera
que s’arrengleren als marges de les parcel.les conreades, amb l’objecte d’encabir la vialitat i els
serveis. Qualificació de l’impacte: moderat.
2.El nou àmbit queda allunyat de la zona forestal situada a uns 400m al nord del límit de la vialitat,
per la qual cosa no es preveu risc d’incendi forestal, en un municipi que ja està classificat amb un
risc baix (Decret 64/1995, de 7 de març). Qualificació de l’impacte: compatible.
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6.3.1.3. Fauna.
1. Durant la fase de construcció es produiran majors índexs de soroll derivats dels moviments de la
maquinària i la utilització d’eines, que provocaran molèsties sobretot a la fauna que es pogués
desplaçar pel sector objecte d’estudi. Qualificació de l’impacte: moderat

6.3.1.4. Gea.
1. L’encaix de la vialitat i les naus suposarà un volum d’excavació força important, però no tant
com es pretenia en l'alternativa de 2009 (avaluada per l'OTAA el 2012), on els moviments de terres
en el sector de ponent eren molt superiors (veure mapa 5 del nou ISA).
Qualificació de l’impacte: moderat-sever.

6.3.1.5. Paisatge.
1. El desenvolupament d’una part del pla parcial, comportarà el manteniment de l’ús agrícola en la
resta del sector urbanitzable no delimitat. Qualificació de l’impacte: moderat.
2.El subministrament d'energia elèctrica comportarà impacte per la nova subestació de 132/40kV i
la nova línia d'AT (132kV) per a connectar amb la xarxa existent, el que suposarà un nou traçat en
sòl no urbanitzable amb una longitud no inferior a dos km tenint en compte el traçat de les línies de
transport existents a la zona. Qualificació de l’impacte: moderat.
3.El desenvolupament del Pla parcial al costat mateix de la xarxa viària principal i la carretera de
Camallera a Orriols, comportarà la creació de visuals dels nous volums. Qualificació de l’impacte:
moderat-sever.

6.3.1.6. Medi atmosfèric
1.El desenvolupament del nou sector suposarà l’increment del consum energètic municipal, i
atenent a les seves dimensions, comarcal. Qualificació de l’impacte: moderat.
2.El desenvolupament del nou sector suposarà un increment en la generació d’immisions, que
s’afegiran a les ja generades per la xarxa viària principal. Qualificació de l’impacte: moderat.
3.Durant la fase d’explotació, hi haurà un increment de la lluminositat nocturna que ja està
contemplada en el mapa de contaminació lluminosa, classificant la zona com E3 (protecció
moderada). Qualificació de l’impacte: compatible-moderat.
4.Deixant de banda les molèsties que ocasionaran les obres, es preveu que en la fase
d’explotació es generin determinats índexs de sorolls diferents als que hi ha actualment, ja
siguin derivats de les instal·lacions industrials, les zones d’equipaments i el trànsit de vehicles.
Qualificació: compatible-moderat.

6.3.1.7. Residus
1.Durant la fase de construcció es generaran residus de tot tipus: rebuig, valoritzables i especials,
prenent especial atenció a les runes que es generaran després de l’enderroc de les instal.lacions
com: antena de telecomunicacions, dipòsits d’aigua i alguna barraca. Qualificació de l’impacte:
moderat.
2.Una vegada desenvolupat el nou sector es generarà un nou volum de residus. Qualificació de
l’impacte: moderat.
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6.3.1.8. Mobilitat.
1. Atenent a l'estudi de mobilitat, el desenvolupament del Pla generarà un elevat nombre de
desplaçaments (18.548) derivats dels diferents usos (logístic-industrial 5.803, comercial 10.240 i
equipaments 2.505). Qualificació de l’impacte: moderat.
2. El desenvolupament del sector industrial comportarà la supressió d’un tram important del camí
de Sant Jaume que travessa el sector de N a S i que fa la funció de sender excursionista
connectant Girona amb Bàscara. Qualificació de l’impacte: moderat-sever.

6.3.1.9. Medi socioeconòmic.
1. El desenvolupament del nou sòl industrial comportarà un creixement considerable de l’oferta
industrial, logística i comercial de la comarca, compensant així la demanda avui dia existent.
Qualificació de l’impacte: positiu.

6.3.2.10. Ocupació del sòl.
Impacte 1.
El desenvolupament d’una part del pla parcial (anterior proposta de fase 1 del sector SUND-02),
concretament la més propera a les infrastrucutres de primer ordre, suposarà la reducció de
l’ocupació del sòl en un 57%. Qualificació de l’impacte: moderat.

6.3.1.11. Canvi climàtic
1. De l'anàlisi de les quatre alterantives, es desprén que l'alternativa triada és la que generarà una
menor petjada ecològica, amb una generació de 13.675 tones CO2/any repartides en el 57% per la
mobilitat, el 27% derivat del consum energètic i el 16% per la generació de residus (veure annex
4). Qualificació de l’impacte: moderat.
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Mesures protectores, correctores i compensatòries

Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla ha introduït durant el procés
d’elaboració i tramitació són les següents:

6.3.2.1. Aigües.
1. Havent fet assaigs d'aforaments en dos pous de la zona, s'ha comprovat la disponibilitat de
21m3/h, això és 504m3/dia (veure annex 5). Amb aquest cabal es pot fer front a les necessitats de
tot el sector, coincident amb la fase 1 de l’alternativa d’octubre de 2018. De manera prèvia a
l'aprovació del projecte d'urbanització es justificarà la disponibilitat de recursos d'aigua
d'abastament, tot valorant els possibles efectes sobre les captacions existents; aquest informe
requerirà l'informe favorable de l'ACA. Impacte final: compatible-moderat.
2. Es fomentarà l’estalvi d’aigua a travès de:
•
•

•

•

•
•
•
•

Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels
edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una
pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any.
Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors
de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per
a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres
mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua.
Captadors d’aigua de pluja, en aquells edificis que incloguin el manteniment d’espais
susceptibles de ser regats o rentats; l’aigua de pluja es pot captar amb una instal.lació
que les emmagatzemarà després de recollir-les en teulades i terrats; disposarà d’un
sistema de decantació o filtratge d’impureses. El volum del dipòsit serà mínim de 15
m3. Es plantejaran en aquelles parcel.les amb superfície >5.000m2.
Reutilització d’aigües grises, en els edificis amb un consum d’aigua de banyeres i
dutxes superior a 400 m3/any. S’haurà de fer la separació de les baixant d’aigües
residuals i grises, sent aquestes últimes conduïdes fins a una depuradora físicoquímica i/o biològica compacta que garanteixi la depuració de l’aigua; una vegada
depurada es bombejarà a les cisternes dels vàters.
Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran
de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.
El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes com la micro-irrigació, rec per
degoteig o xarxa d’aspersors regulats per programador horari, o detectors d’humitat.
Als espais lliures, s'empraran espècies autòctones i xeròfites, resistents a l'estrés
hídric, tot fugint de la plantació de gespes que tenen un gran consum d'aigua.
Reaprofitament, si s’escau, de l’efluent de sortida de la nova EDAR que es construirà
a l’extrem SE del sector en el cas que es decideixi la viabilitat tècnica d’un sistema
terciari; en aquest cas, l’efluent s’emmagatzemarà en un dipòsit per al seu posterior
reaprofitament.

Totes aquestes aigües reaprofitades i/o depurades es faran servir per a reg d’enjardinament,
neteja de carrers, o d’altres superfícies pavimentades en cada parcel.la. Impacte final: compatible.
3. Es fomentarà una xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran abocades
directament a llera pública, concretament al curs de la riera de Llampaies, situada al SE del sector,
amb l’excepció de les aigües plujanes que hagin caigut damunt les superfícies amb un ús
industrial, les quals hauran de passar prèviament per un separador d’olis i hidrocarburs situat al
sector SE. Pel que fa a les aigües residuals, seran conduïdes fins a la nova estació depuradora
que el promotor construirà a l’entorn de l’extrem SE (zona d’equipaments); una vegada depurades,
les aigües seran en part abocades a la riera de Cinyana, i en part reaprofitades pel reg i neteja
viària, si finalment es decideix la instal.lació d’un sistema terciari.
Impacte final: compatible.
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4. Caldrà prendre mesures per a reduir el cabal punta final per tal de gestionar les aigües de pluja
abans no generin un flux, com la construcció d’una o vàries basses de laminació en la proximitat
del punt d’entrega, evitant la modificació de les característiques de les lleres naturals existents fora
de l'àmbit del sector. Prèviament a l’entrada a les basses, l’aigua plujana es dirigirà a un dipòsit on
passaran per un separador d’olis i hidrocarburs. Des d’aquí passaran a les basses, que disposaran
de sobreeixidors. Finalment, i en la fase de redacció del projecte, es comprovarà la capacitat de les
lleres per períodes de retorn elevats, assegurant la no modificació de les lleres actuals de fora
l’àmbit d’estudi. Impacte final: moderat.
5. Es preveu la construcció de les basses de laminació, així com del dipòsit del separador
d'hidrocarburs per on passaran prèviament, en alguna de les parcel.les de l’extrem S, que tot i que
coincideixin amb espais lliures, l'OTAA admet doncs no té un caràcter tan estratègic des del punt
de vista ambiental per la seva posició entre el sòl industrial i el vial d'accés a l'AP-7. Impacte final:
positiu.

6.3.2.2. Vegetació i flora.
1. Sempre que es pugui, es preservaran els peus a l’interior de les illes. Els peus que no es
puguin respectar d’alzina, roure o olivera seran trasplantats a les zones verdes. Impacte final:
compatible-moderat.
2. Es preveu la plantació del verd públic introduint criteris de biodiversitat amb peus d’arbres i
arbusts autòctons mediterranis i de règim xeròfit, és a dir, que suportin fàcilment l’estrès hídric
(alzina, roure, olivera, aladern, espígol, estepa, romaní, llentiscle i garric), amb l’objecte
d’assolir la línia estratègica sostenible de l’estalvi d’aigua. Juntament amb el projecte
d’urbanització es presentarà un projecte d’ajardinament del verd públic. Impacte final:
compatible.
3. Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten al
Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg d’espècies exòtiques
invasores, i que es reflexen tot seguit:
Arbres
acàcia (Robinia pseudoacacia)
ailant (Ailanthus altissima)
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
freixe de flor (Fraxinus ornus)
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
mimosa (Acacia dealbata)
morera del paper (Broussonetia papyrifera)
negundo (Acer negundo)
troana (Ligustrum lucidum)
Arbusts
Amorpha fruticosa
Baccharis halimifolia
budlèia (Buddleja davidii)
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
Cotoneaster tomentosa
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata)
pitospor (Pittosporum tobira)
Plantes entapissants i reptants
Campanetes (Ipomoea cf. indica)
miraguà (Araujia sericifera)
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
Delairea odorata (= Senecio mikanoides)
lligabosc (Lonicera japonica)
Senecio angulatus / Senecio tamoides
Sicyos angulatus
tradescantia Tradescantia fluminensis
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii))
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
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Plantes crasses i assimilables
aloe maculat (Aloe maculata)
atzavares o figuerasses (Agave sp.)
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana)
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis )
Einadia nutans
Plantes aquàtiques
Azolla sp.
Cyperus eragrostis
Elodea canadensis
jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Salvinia natans
Gramínies per a hidrosembra i gespes
Eragrostis curvula
Paspalum saurae
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum
Altres espècies (ornamentals, etc.)
acant (Acanthus mollis)
Arcthoteca calendula
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,
canya (Arundo donax)
Erigeron karvinskianus
gasània (Gazania sp.)
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
nyàmera Helianthus tuberosus
raïm de moro Phytolacca americana
Senecio angulatus
Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat
invasora / de dispersió
Aster pilosus
Aster squamatus
Datura stramonium
Oxalis pes-caprae

Tabac de jardí Nicotiana glauca
Seneci del Cap Senecio inaequidens
Solanum chrysotrichum
Impacte final: positiu.
4. Tot i trobar-se allunyat de les principals masses arbrades, serà d’aplicació el Decret
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat amb trama urbana, que regula els requeriments que s'hi preveuen, com ara la
franja exterior de protecció de 25m, les condicions de manteniment de les parcel·les no
edificades i dels vials, la definició i el contingut del Pla d'autoprotecció i les característiques de
la xarxa d'hidrants. Altres mesures generals consistiran en la redacció d’un Pla d’Autoprotecció
de la urbanització, i la prohibició de fer foc entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Distribució
efectiva de la xarxa d’hidrants, separades 100 m entre elles, que permetrà arribar a qualsevol
punt del bosc amb llances atenent a les prescripcions del Decret 241/1994, de 26 de juliol,
sobre condicionants urbanístics i de protecció contra indencis en els edificis, complementaris
de la NBE-CPI/91. Els vials, tant interns com els d’accés, i les cunetes s’han de mantenir nets
de vegetacio seca; han de tenir una zona de 1m comptada a partir del seu extrem exterior,
lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. Impacte final:
compatible.

6.3.2.3. Fauna.
1. Tot i que els terrenys de la finca no estan considerats com a espai connector, es recomana que
les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria de les aus (febrer-juliol).
Impacte final: compatible-moderat.
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2. Les basses de laminació tindran un tractament d’integració natural per tal que puguin funcionar
com a zona humida temporània quan l’acumulació d’aigües ho permeti. Impacte final: compatible.

6.3.2.4. Paisatge.
1. S’ha tingut en compte les consideracions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, en
el sentit que es redueix la pèrdua del sòl agrícola, considerat com a recurs no renovable. Tot i això,
s’ha de tenir en compte el que s’expressa a l’apartat 1.1.2.5 “sòl de valor agrícola” de l’ISA, en el
sentit que l’àmbit d’estudi es troba sobre terrenys sense valor agrícola, amb conreus
predominantment de secà amb una afectació d’unes 26ha de superfície que sobre el total de la
superfície agrària municipal (960ha), representa el 2,7%, per tant poc significativa. Impacte final:
compatible-moderat.
2. El desenvolupament del sector en la part sud, més propera a les infrastructures viàries de primer
ordre, mantindrà intacte el 60% de la superfície agrícola del sector, cosa que implicarà una millora
de la qualitat paisatgística. Impacte final: compatible-moderat.
3. La nova subestació es construirà en la zona de serveis tècnics programats a l'extrem S
adjacents a la carretera d'Orriols, per la qual cosa no hi haurà impacte sobre el SNU; d'igual
manera, el soterrament de les línies elèctriques presents a la finca, així com les de nova
instal.lació, suposarà una millora en el tractament paisatgístic del nou sector. Impacte final:
positiu.
4. El Pla tindrà el compte l’orografia natural del terreny alhora de dissenyar l’ordenació i les
parcel.lacions per tal d’integrar-les al màxim en el paisatge, per la qual cosa es minimitzaran els
moviments de terres amb un seguit d’actuacions ja exposades en l’apartat de la gea. Impacte final:
moderat.
5. Tal i com es pot veure en el mapa comparatiu dels talussos generats per la vialitat en les
alternatives de 2009 i 2020 (mapa 5), la darrera alternativa millora molt la proposta avaluada per
l'OTAA al 2012 en el sentit que la seva rasant respecte de la rasant natural només supera els 3m
en un determinat punt (just a la sortida de la rotonda dels bombers), mentre que a la resta del
sector la vialitat segueix la topografia amb dominància de l'encaix entre 0 i 1m, seguit per talussos
de 1 a 2m d'altura. Pel que fa a l'alternativa de 2009 hi ha una dominància de talussos entre 3 i 5m
sobretot en la part de ponent. El mateix succeeix amb l'edificabilitat, atès que s'han suprimit vàries
illes privades al sector de ponent que quedaven en zones deprimides, i això fa millorar la qualitat
paisatgística d'un espai en un entorn rural al bell mig d'un paisatge obert de gran percepció visual.
Impacte final: moderat.
6.La definició d’una àmplia franja perimetral d'espais verds a l’entorn del sector reduirà
substancialment l’impacte paisatgístic extrínsec de les noves volumetries, doncs la seva
revegetació filtrarà les visuals. Impacte final: moderat.
7.S'aprofitaran els peus d'arbres existents de manera que restin a l'interior de les parcel.les; cas de
quedar afectats, els peus de roure, alzina i olivera es poden transplantar als espais lliures. Impacte
final: moderat.
8.La definició d’aquesta franja perimetral també suposarà una millora de la qualitat paisatgística
doncs s’haurà d’entendre com una zona de transició a l’E, W i S entre la xarxa viària existent i el
nou sòl industrial amb el sòl urbanitzable no delimitat no desenvolupat. Impacte final: moderat.
9.Ordenació de les tonalitats de les naus i altres edificacions previstes, utilitzant materials i colors
que s’integrin en l’entorn. Quant a les tonalitats, caldrà evitar contrastos cromàtics fent-se servir
gammes de colors terrossos (marrons, rogenques, grises, ocres foscos,...), i defugint colors clars i
brillants (blancs, grocs, taronges i ocres clars). Impacte final: compatible-moderat.
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10.Els talussos de desmunt que poguessin sortir com a resultat de la urbanització del sector
tindran un tractament especial, si s'escau, sent revegetats mitjançant la construcció de murs verds
fets amb gabions de terres, o altres mesures de bioenginyeria, que posteriorment
s'hidrosembraran. Impacte final: compatible.

6.3.2.5. Gea.
1.Els excedents de terres derivats de l’excavació de la vialitat i l’encaix de les naus, que no puguin
ser reaprofitats en l’obra, seran gestionats a través d’un dipòsit de terres homologat. Impacte final:
moderat.
2.El disseny de l'actual proposta millora quant a la reducció dels moviments de terres per la
minoració dels pendents de la mobilitat i la supressió de vàries illes privades al sector de ponent
que quedaven en zones deprimides. Impacte final: compatible.
3.Les terres d’aportació, necessàries per a coronar la vialitat provindran de préstecs i/o
explotacions a cel obert degudament legalitzades, o bé dels excedents d’altres obres municipals.
Impacte final: compatible.
4.La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de reaprofitar-la
en les zones verdes; la resta s’hauran de portar a abocador controlat de terres i runes. Impacte
final: compatible-moderat.

6.3.2.6. Medi atmosfèric
1.El Pla farà una previsió de les infraestructures elèctriques que requerirà el desenvolupament
d’aquest sector industrial. A hores d’ara s’ha previst la construcció d’una subestació elèctrica en la
zona de serveis tècnics ubicada a l’extrem S del sector. Qualificació final: compatible-moderat.
2. Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis,
com ara:
• Orientació dels edificis preferiblement cap al S, de manera que hi hagi la màxima
eficiència en la captació de llum natural.
• Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre.
• Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris.
• Foment de les energies renovables tot aprofitant el nou sostre per a instal.lar plaques
solars i/o fotovoltaiques; instal.lació de sistemes mixtes per a subministrament d’aigua
calenta sanitària.
• Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions:
disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de
captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...)
• Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i
cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor.
Qualificació final: compatible-moderat.
2.S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de
protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. Qualificació de
l’impacte final: compatible.
3.S’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental. Qualificació de l’impacte final: compatible.
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4.Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa el Decret
190/2015, de 25 d’agost, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. S’introduiran
làmpades de vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en l’horitzontal. Qualificació final:
compatible-moderat.
5.La distribució dels espais verds afavorirà la creació de pantalles vegetals perimetrals que
atenuaran en part el nou ambient lumínic. Qualificació final: compatible-moderat.
6.Adequació al mapa de capacitat acústica municipal que passarà de la qualificació A3 a B2
(predomini de sòl d'ús terciari). Els edificis es dissenyaran tenint en compte uns valors límt
d’immissió de 65 dBA diürns i 55 dBA nocturns. Qualificació final: compatible.
7.Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn. Qualificació final:
compatible.
8.Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de
sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 30
d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). Qualificació final: compatible.
9.Adequació de l’ordenació del sector al mapa de capacitat acústica municipal, i en tot cas,
localitzar al voltant de les fonts principals de contaminació acústica (infraestructures de transport,..)
els usos i activitats menys sensibles al soroll. Qualificació final: compatible.

6.3.2.7. Residus
1.Durant la fase d’urbanització es definirà un espai, com a parc de maquinària, on “dormirà” la
maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es disposaran dels corresponents
dipòsits de residus: 1 contenidor metàl·lic on aniran els valoritzables, 1 contenidor metàl·lic on es
rentaran les cubes de formigó, i varis contenidors estancs i homologats on s’acopiaran els residus
especials. Aquests residus seran gestionats pels corresponents gestors homologats. L’adjudicatari
de les obres s’haurà de constituir com a productor de residus i formalitzar el seu codi davant
l’Agència de Residus de Catalunya. Qualificació final: compatible.
2. Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes, edificis i paviments es cenyiran a lo disposat en el
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador
d’enderrocs i altres residus de la construcció. Així com a la Decisió de la Comissió del 16 de gener
de 2001 que modifica la Decisió Comunitària 2000/532/CE. Els residus de la construcció es
portaran al dipòsit controlat més proper. Qualificació de l’impacte final: compatible.
3.S’adoptaran els criteris establerts en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el
text refos de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Qualificació de l’impacte final:
compatible.
4.Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei
6/1983, de residus industrials. Qualificació de l’impacte final: compatible.
5.En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus industrials
atenent l’Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el procediment de presentació
telemàtica per a la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud
d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya. També presentarà la
declaració anual de residus a través de l’Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre. Qualificació de
l’impacte final: compatible.
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6.Es farà una reserva d’espai a la zona de serveis tècnics sita a l'extrem S, on s’instal·larà una
minideixalleria que donarà cabuda als residus en petites quantitats que es generin al polígon, així
com al nucli d’Orriols. Aquest equipament farà de centre de transferència dels residus recollits, que
s’hauran de portar a les plantes de tractament específiques. Qualificació final: compatible.
7. Es farà una reserva d’espai dins de cada nau on s’emmagatzemaran els diferents residus
sotacobert. Serà cadascuna de les empreses qui faci la gestió particular dels residus. Amb tot, no
caldrà fer reserva d’espai al carrer per deixar-hi contenidors, cosa que millorarà la qualitat
paisatgística del sector. Qualificació final: compatible.

6.3.2.8. Medi socioeconòmic.
1. El desenvolupament del nou sòl industrial comportarà un creixement considerable de l’oferta
industrial, logística i comercial de la comarca, compensant així la demanda avui dia existent.
Qualificació de l’impacte: positiu.

6.3.2.9. Mobilitat.
1. Per a reduir la mobilitat amb vehicles particulars i així contribuir a la disminució de la petjada de
carboni al municipi, es proposa la creació d'una parada de bus dins de l'àmbit d'estudi que es
col.locarà a la rotonda de la carretera GI-513; aquesta parada comporta l'ampliació del traçat
actual de la línia interurbana en aproximadament 1km i la seva freqüència de pas amb 6 parades
en cada sentit per tal de garantir l'accés al transport públic dins del sector. Impacte final:
compatible-moderat.
2. Aquesta parada permetrà que els usuaris puguin carregar la bicicleta i per tant utilitzar els carrils
bici que es dissenyaran des de l'estació fins el carrer 3 i tot al llarg. Seran carrils bici protegits i
unidireccionals. Impacte final: compatible-moderat.
3. Aquesta parada també comportarà que es disseny un tram de camí peatonal al llarg de la zona
verda V3 que permetrà connectar amb el camí de Sant Jaume. Impacte final: compatiblemoderat.
4.L'estudi de mobilitat planteja la restitució del camí amb: la creació d'un pas de vianants o pas
inferior a la carretera GI-623 (atès que el camí de Sant Jaume prové d'Orriols), i la creació de dos
trams de camí des de la GI-623 fins el carrer principal travessant la zona verda v6, i l'altre des de la
zona d'equipaments tot travessant la zona verda v5, amb un ample de 3m. A banda d'aquests, es
crearà un altre camí peatonal entre la parada de bus i el carrer principal al llarg de la zona verda
v4. Impacte final: compatible-moderat.

6.3.2.10. Ocupació del sòl.
1.El desenvolupament del nou sector comportarà la continuïtat de la resta del sector amb un ús
agrícola, tot i que amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat. Impacte final: compatiblemoderat.
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6.3.2.10. Canvi climàtic.
1. La principal mesura és el disseny d'una franja perimetral arbrada que absorbirà bona part de
les emissions de CO2. Les espècies que formin aquesta franja seran espècies autòctones i
concordants amb les determinacions dels últims informes sobre el canvi climatic, que tinguin
una capacitat de segrestar carborni superior o el més proper a la mitjana de Catalunya (figura
inferior). Les espècies arbòries triades per conformar-la són: l’alzina (Quercus ilex) i el roure
martinenc (Quercus pubescens). També s’introduirà alguna especie arbustiva com: el garric
(Quercus coccifera), l'arítjol (Smilax aspera) i l'arç blanc (Crataegus monogyna) per formar un
sotabosc que complementi la funció d’embornal d’aquesta franja. Impacte final: moderat.

En verd, el segrest de CO2 per hectaria i any per algunes especies presents en els
boscos de Catalunya i en vermell, el segrest mitja dels boscos de Catalunya.

2. Recuperació i emmagatzematge de les aigües d'escorrentiu (basses de laminació) i
reaprofitament de l'efluent de l'EDAR, per a ser utilitzades en el manteniment de zones verdes,
cosa que suposarà una minoració de les emissions derivades del cicle de l'aigua. Impacte final:
compatible-moderat.
3. Potenciar els recorreguts a peu i en bicicleta tant a l'interior com a l'exterior per a minimitzar
l'ús del vehicle privat. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Instal.lació d'una
parada de bus dins del sector per a fomentar l'ús del transport públic. Impacte final: moderat.
4. Aprofitant la dilatada experiència del promotor Bionatur Biotechnologies en el tractament i
eliminació de gasos contaminants, així com en la utilització d'energies renovables en sòls d'ús
logístic, s'aprofitarà al màxim el sostre de les naus per a la instal.lació de plaques
fotovoltaiques, i així reduir les emissions de CO2 derivades del consum energètic (veure annex
6). Impacte final: moderat.
5. Pel que fa al risc d'inundabilitat cal tenir en compte els darrers estudis elaborats per l'IPCC i
les conclusions del Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a
escala regional, entre l'increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com
les onades de calor i els episodis de precipitació extrema i, el canvi climàtic. D'altra banda, el
projecte ESCAT 2011-2012 de generació d'escenaris amb alta resolució a Catalunya (SMC),
diu que per a escenaris a curt i mig termini, es projecta un agument de la probabilitat
d'ocurrència d'episodis de precipitació extrema (superior a 200mm en 24h), fet que comportaria
un augment de fenòmens meteorològics extrems amb riscos puntuals derivats de pluges
torrencials. Així doncs, caldrà preveure un dimensionament adequat de la xarxa de drenatge de
l'interior del sector, que tindrà en compte aquests fenòmens meteorològics extrems puntuals.
Impacte final: moderat.
6. El risc raonable d'un major dèficit de recursos hídrics fa necessari preveure elements
d'estalvi i d'eficiència de l'aigua i, que per aquells usos que no requereixin qualitat d'aigua
potable, s'abasteixin de la xarxa d'aigua regenerada. En l'apartat de les aigües, s'ha tractat amb
suficiència les mesures d'estalvi d'aigua. Impacte final: moderat.
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6.4. Concreció del seguiment del pla.
6.4.1.

Indicadors ambientals de seguiment.

Per a definir el perfil ambiental del municipi en relació al planejament, i sobretot comparar
algunes de les repercusions ambientals del nou planejament en relació a la situació prèvia, es
fan servir una sèrie d’indicadors ambientals.
Cal entendre els indicadors com a instrument complementari en la caracterització ambiental del
pla, la seva avaluació i el seu seguiment. Alguns d’aquests indicadors són:
•

Superfície de sostre industrial i logístic.
Essent la superfície total del sector de 295.530,35 m2 i el coeficient d’edificabilitat brut
de 0,462, la superfície destinada a sostre industrial i logístic será de 161.082,24m2.

•

Superfície d’espais verds.
Essent la superfície total del sector de 295.530,35 m2, la superfície destinada a espais
lliures públics arribarà als 46.272,42m2, això és un 15,66% de la superfície total del
sector. D'aquí n'extraiem un coeficient de 0,1566m2 d'espais verds per m2 de sector.

•

Superfície destinada a equipaments públics.
Essent la superfície total del sector de 295.530,35 m2, la superfície destinada a
equipaments públics arribarà als 14.776,55m2, això és un 5,00% de la superfície total
del sector. D'aquí n'extraiem un coeficient de 0,0500m2 d'equipaments per m2 de
sector.

•

Superfície destinada a vialitat.
Essent la superfície total del sector de 295.530,35 m2, la superfície destinada a vialitat i
aparcaments arribarà als 67.282,81m2, això és un 22,77% de la superfície total del
sector. D'aquí n'extraiem un coeficient de 0,2277m2 de vialitat per m2 de sector.

•

Superfície destinada a serveis tècnics.
Essent la superfície total del sector de 295.530,35 m2, la superfície destinada a vialitat i
aparcaments arribarà als 6.116,33m2, això és un 2,07% de la superfície total del sector.
D'aquí n'extraiem un coeficient de 0,0207m2 de serveis tècnics per m2 de sector.

•

Balanç hídric del pla i consum urbà d’aigua diari.
Segons estimacions pròpies, el consum d’aigua previst al sector serà de 357m3/dia. Els
recursos existents avui dia representen 504m3/dia, això és el 71% de la demanda total.
La ratio de consum serà de 1,21 litres/m2

•

Quota de generació de residus per habitant que van a parar a l’abocador.
La quota de generació de residus que van a abocador (orgànica+inorgànica) al municipi
de Bàscara és 1,46 kg/hab/dia.

•

Quota de generació de residus per habitant que es reciclen.
La quota de generació de residus selectius a les zones habitades del municipi de
Bàscara és de 0,38 kg/hab/dia.

•

Proporció de recollida selectiva respecte el volum total de residus recollits.
La proporció és del 26 %.

Miquel Fort Costa, Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685
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Modalitat de seguiment.

El seguiment ambiental es durà a terme pel promotor, qui designarà el director ambiental del
pla, encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per
raó de la matèria i a l’òrgan ambiental.
El director ambiental del pla emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat que
estableixi la resolució de l’avaluació ambiental i els remetrà al promotor i a l’òrgan ambiental.

6.5. Conclusió final.

El desenvolupament de tan sols el 42% de la superfície del sector SUND-02, coincident amb la
fase 1 de l’anterior proposta avaluada (octubre 2018), comportarà una reducció proporcional
en: la demanda d’aigua potable, demanda energètica, generació d’aigües residuals i plujanes,
generació de residus, menor mobilitat cosa que comportarà una menor incidència sobre el
canvi climàtic, i sobretot la preservació d’una part important del sòl agrícola que forma part de
la resta de sòl urbanitzable no delimitat del sector SUND-02, però que mantenidrà el seu ús
actual, cosa que aportarà una millora en la qualitat paisatgística de l’entorn del pla que es
preveu desenvolupar.

Roses, a 7 d’octubre de 2020

L’Equip redactor de la Memòria Ambiental

Signat: Miquel Fort i Costa
Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685
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ANNEXES.
Annex 1. Informes rebuts de les administracions en relació a la revisió del nou ISA.
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CU: 3
Expedient:2009 / 038724 / G
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 6 d’agost de 2020, ha
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord
següent :
L’Ajuntament de Bàscara ha tramès la proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació
provisional per tal que s’emeti l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012,
de 22 de febrer.
L’objecte d’aquest informe és la valoració urbanística i territorial del Pla parcial de
delimitació del sector sund-02 industrial Orriols.
Objecte
L’objecte d’aquest Pla parcial és delimitar el sector que consta en el POUM vigent així com
determinar el seu desenvolupament.
Àmbit d’actuació
Els terrenys objecte de delimitació (68,55 ha) estan situats a la meitat sud del terme
municipal de Bàscara, propers al nucli d’Orriols, limiten per tres infraestructures viàries,
com són l’autopista AP-7 per llevant, la N-II per ponent i la Gi-623 pel sud, pel nord, l’àmbit
limita amb terrenys forestals.
Topogràficament els terrenys presenten ondulacions suaus amb desnivells amb un màxim
de 30 metres entre el punt més alt i el punt més baix, amb la presència d’un turó proper a
la rotonda existent de la N-II, des d’on s’accedeix a l’actual dotació de bombers.
Els terrenys són eminentment agrícoles (conreus herbacis extensius de secà) si bé pel
nord, i ja fora de l’àmbit, adopten unes característiques més boscoses o forestals. En la
part sud, s’hi ubiquen unes instal·lacions ramaderes, properes a algunes edificacions rurals
ja fora dels límits del sector.
També s’ubiquen en aquest àmbit, dos dipòsits d’aigua que abasteixen el nucli d’Orriols, i
una torre de telefonia localitzada gairebé al centre del sector.
L’àmbit està travessat per una xarxa de camins, que discorren tant en sentit nord - sud com
en sentit est – oest, destaca el camí de Sant Jaume que uneix Bàscara amb Orriols.
Pel que fa als valors paisatgístics catalogats al Catàleg de paisatge de les comarques
gironines a la unitat 21 dels Terraprims, aquest àmbit forma part del paisatge agroforestal
articulat per masies. També s’identifiquen l’AP7 com a itinerari paisatgístic motoritzat
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global i el camí de la Coma com part de l’itinerari paisatgístic no motoritzat 121 que va de
Bàscara a Ventalló i que en aquest cas discorre de nord a sud l’àmbit connectant el nucli
de Bàscara amb el d’Orriols.
Antecedents
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en la sessió de data 29 de setembre de
2010 va adoptar l’acord de “Retornar a l’ajuntament de Bàscara l’expedient del Pla parcial
de delimitació del sector sund-02 industrial Orriols, promogut per NEW HURST
SECURITIES o Topman Holding SL i tramès per l’ajuntament de Bàscara, d’acord amb el
que disposa l’article 92.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, fins que es completi amb la preceptiva tramitació prevista
a l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol. i, posteriorment, un cop refoses les consideracions que, si escau, realitzi el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, es ratifiqui la seva aprovació provisional.”
Posteriorment, els promotors van redactar un altre document que fou tramitat d’acord amb
l’article 86 bis del TRLUC. Amb relació a aquesta nova proposta, la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona en la sessió de data 4 d’octubre de 2012 va acordar emetre
informe sobre els efectes de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, amb observacions.
Planejament vigent
Planejament territorial vigent
Pla territorial parcial de les comarques gironines, aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya el 14 de setembre de 2010 i publicat, als efectes de la seva executivitat, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5735 de 15 d’octubre de 2010.
El pla delimita aquest àmbit com a àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic sense
establir cap estratègia per a la seva reorientació. Li és d’aplicació el que, amb caràcter
general, disposen els articles 3.12 i 3.14.
Per altra banda, el PTPCG conté directrius de paisatge generals segons components (art
2.1 al 2.10) i directrius específiques referents als Objectius de qualitat paisatgística (OQP)
del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines (art. 3.1 al 3.19), de totes elles, i en
referència a la modificació, es destaquen les següents: articles 2.8 i 3.6 referents a les
àrees especialitzades , article 3.18 de l’OQP16, referent al sistema de miradors i itineraris i
l’article 3.5 del OQP 3 referent als corredors d’infraestructures.
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Planejament urbanístic vigent
El planejament general urbanístic de Bàscara, actualment vigent, es correspon al Pla
d'ordenació urbanística municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 4 de març de 2009 i publicat en el DOCG en
data 12 de maig de 2009.
D’acord amb el Pla d'ordenació urbanística municipal, els terrenys objecte d’aquest pla
parcial de delimitació en la seva major part estan classificats de sòl urbanitzable no
delimitat i en una menor part estan classificats de sòl no urbanitzable (atès que en aquest
expedient es proposa un ajust dels límits d’aquest àmbit).
L’àmbit classificat com a sòl urbanitzable no delimitat, tal com queda recollit normativament
en l’article 98 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal, es
preveu amb els paràmetres següents:
-

-

Superfície de l’àmbit: 68,55 ha
Usos: Principals: Industrial i Logístic. Compatibles : Esportiu, comercial, hoteler i
assistencial.
Edificabilitat: 0,462 m2st/m2s (316.701 m2 de sostre). El pla parcial de delimitació
justificarà amb detall l’assignació d’aquesta edificabilitat als usos admissibles.
Cessions: Segons l’article 65 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
1/2005, de 26 de juliol.
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
Objectius i criteris: Permetre la possibilitat d’implantació d’un centre industrial i logístic
en desenvolupament del Pla Director Territorial de l’Empordà i d’acord amb el
planejament parcial aprovat. El desplegament del sector haurà de resoldre
l’accessibilitat a la carretera Gi-623 amb la construcció d’un giratori i el conseqüent
accés al sector, les despeses del qual s’hauran d’assumir pel promotor de l’expedient.
Compromisos: Seran establerts en els documents del pla parcial de delimitació a
tramitar i s’hauran de subjectar als criteris i objectius fixats en el punt anterior.

Aquest sector no consta a l’agenda del POUM.
Els terrenys actualment classificats que ara es proposa incloure en el sector, com a ajust
de límits estan classificats de sòl no urbanitzable, qualificats de protecció agrícola (clau
PA), i els seus paràmetres es regulen en l’article 115 de les Normes urbanístiques del Pla
d'ordenació urbanística municipal.
També cal esmentar que l’àmbit objecte d’aquest pla parcial de delimitació es corresponia
a uns terrenys classificats com a sòl apte per urbanitzar previst per les Normes subsidiàries
anteriors al vigent Pla d'ordenació urbanística municipal, que comptava amb pla parcial
definitivament aprovat des de 1990 però que tenia suspesa la seva executivitat fins a la
presentació davant l’Ajuntament de la garantia del 12% del total del cost d’implantació de
serveis i execució de les obres d’urbanització i de l’accés a desnivell a la carretera GE-630,
així com l’aportació de l’informe favorable del Servei Territorial de Carreteres emès en
referència al projecte tècnic de l’accés a desnivell a la carretera GE-630.
3
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Aquestes garanties i l’informe favorable del Servei Territorial de Carreteres es van aportar
per part de l’Ajuntament l’any 2008, quan el Pla d'ordenació urbanística municipal de
Bàscara estava aprovat provisionalment pel Consistori i suspès per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona fins al compliment d’un seguit de prescripcions.
Descripció de la proposta
Pel que fa a la justificació de la conveniència i oportunitat del pla, el document exposa que
la urbanització dels terrenys objecte d’aquest pla parcial suposen la preparació de sòl en
condicions per a l’establiment de sòl industrial i terciari, la manca d’aquest tipus de sòl i la
potencial demanda justifiquen de per sí la intervenció, incidint positivament en l’economia
del sistema urbà al qual pertanyen.
Es planteja l’ordenació d’aquest àmbit establint en primer lloc la seva delimitació, amb un
ajust dels límits previstos al sud de l’àmbit, de tal manera que la superfície ara proposada
és de 69,3 ha, àmbit que supera en 0,75 ha respecte el que preveu el planejament vigent.
Els paràmetres globals de superfície proposats reflectits únicament en els plànols
d’ordenació però no en la memòria són els següents:
SUPERFÍCIE TOTAL DEL SECTOR
Zona verda
Equipaments
Serveis tècnics
Vialitat
Sistemes Generals. Xarxa viaria territorial
Sòl públic Total
Sòl privat Total

693.020,50
149.103,57
35.245,92
7.894,91
107.222.38
16.193.38
315.658,88
377.361,62

EDIFICABILITAT
Edificabilitat bruta 0,462 m²
Sostre total m

0,462
319.416,88

100,00%
21,51%
5,00%
1,14%
15,47%
2,34%
45,55%
54,45%

La tipologia edificatòria a implantar es preveu en quatre diferents zones :
Zona
Zona
Zona
Zona

industrial
industrial
industrial
industrial

amb espais oberts (clau 7.1)
amb espais oberts (clau 7.2)
amb espais oberts (clau 7.3)
amb espais oberts (clau 7.4)

La regulació detallada dels aprofitaments d’aquestes zones es descriu en el següent
quadre:
Parcel·la mínima
Front mínim de parcel·la
Fondària edificable
Edificabilitat neta

7.1
10.000
40
60
0,829

7.2
5000
35
50
0,82

7.3
2500
25
30
0,82

7.4
1000
20
20
0,82
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Ocupació
Alçada màxima
Separacions carrer/fons/laterals

70
18 + 30(20%)
8/8/8

70
18 + 30(20%)
5/5/5

70
18
5/4/3

70
18
4/3/3

Els usos previstos són els següents: Dominants: Indústria, magatzem, serveis tècnics i
hoteler. Compatibles: Comerç, oficines i serveis, restauració, recreatiu, aparcament,
estació de servei, educatiu, sanitari assistencial, esportiu, cultural, associatiu, garatge i
aparcament.
L’ordenació del sector, que s’adjunta a la documentació tramesa, s’estructura a partir de la
xarxa viària bàsica territorial existent (Gi-623, AP-7 i N-II) a partir d’un vial central paral·lel a
l’autopista. L’accés a aquest eix vertebrador es realitza a través d’una rotonda de nova
creació a la carretera GI-623 que també ha de donar accés al nucli d’Orriols. A través de la
rotonda existent s’accedeix al vial situat més a ponent, des del qual es realitzarà també
l’accés al parc de bombers.
A partir de l’ordenació resultant d’aquesta estructura i del perímetre del sector resulten
diferents illes unes destinades als usos d’aprofitament privat i d’altres als espais públics i
equipaments.
El sistema d’espais lliures es preveu disposar-los en la seva majoria en els àmbits
perimetrals del sector com a transició entre el polígon i el sòl no urbanitzable pel nord, i
actuant de filtre respecte a les infraestructures viàries perimetrals.
El sistema d’equipaments, es proposa situar-lo a l’extrem nord del sector al final de l’eix
central en la part més elevada del sector en el límit nord enfront del sòl no urbanitzable.
El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica que
es desenvoluparà amb un únic polígon d’actuació i que donada la magnitud del sector, es
proposa l’execució en tres etapes de 4 anys cadascuna, per un període total de 12 anys.
Per raons de correcta utilització del territori es prohibeix començar la fase 2 si a la fase 1
no té com a mínim un 70% construït o amb llicències d’obres sol·licitada, i al mateix amb la
fase 3 respecte a la fase 2. Per raó de creació de llocs de treball es permetrà la implantació
d’empreses estratègiques en qualsevol lloc del polígon i en qualsevol moment sempre que
tingui els serveis necessaris i vialitat d’accés acabats. Es considera estratègica aquella
empresa que ocupi un mínim del 50% de tota una illa del polígon.
Valoració de la proposta
L’objecte d’aquest informe és la valoració urbanística i territorial del Pla parcial de
delimitació del sector sund-02 industrial Orriols.
Valoració respecte el planejament territorial
D’acord amb els objectius del Pla (apartat 6 de la memòria) i l’article 3.13 del PTPCG, una
de les finalitats del pla és racionalitzar la ubicació d’àrees especialitzades aïllades en el
territori.
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No obstant això, el pla delimita aquest àmbit com a àrea especialitzada d’ús industrial i/o
logístic sense establir cap estratègia per a la seva reorientació.
D’acord amb els articles 1.16.2 i 3.12.3 del PTPCG, els plànols d’ordenació del PTPCG
assenyalen els sectors no delimitats o no programats amb caràcter informatiu i no
exhaustiu, recullen, pel que fa a les de les àrees especialitzades existents, la realitat de la
seva implantació o la possibilitat del seu desenvolupament d’acord amb el planejament
urbanístic vigent. És a dir, en el cas que no haver-hi cap estratègia per a la seva
reorientació, la proposta del pla, es pot interpretar que s’encamina cap a la consolidació
d’allò existent.
En aquest cas, si bé hi va haver un pla parcial aprovat l’any 1990, aquest no es va arribar a
executar i per tant, avui dia, no existeix cap àrea especialitzada en aquest indret.
Valoració respecte el planejament urbanístic
Més enllà del que s’assenyala al PTPCG, actualment aquest sector no està delimitat i per
tant, per a la seva delimitació és d’aplicació l’apartat 4 de l’article 33 del TRLLU.
En aquest article es determina que el pla parcial urbanístic de delimitació ha d’acreditar
que l’actuació sigui coherent amb els paràmetres determinats, d’acord amb l’article 58.1.d i
e i 8, pel pla d’ordenació urbanística municipal corresponent.
En relació a l’article 58.1 d) es requereix la necessitat que els POUMS determinin els
indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del
sistema urbà, que hagin de ser considerats per decidir l'oportunitat i la conveniència de
cada actuació, d'acord amb els interessos públics derivats de l'imperatiu d'utilització
racional del territori.
En aquest cas, el Pla parcial justifica el següent: A raó de 100 m² de st per lloc de treball
amb usos industrials i de 200 m² de st per a usos logístics, es preveu un total de 1.815
llocs de treball en tot el sector. D’acord amb les previsions del POUM per a l’any 2015, tota
la població en edat de treballar (1.327 persones) podran fer-ho dins del municipi gràcies al
desenvolupament del polígon d’Orriols; les 488 places restants es podran distribuir entre
els municipis que conformen l’àmbit del “Fluvià”.
Primerament, cal dir que l’indicador de població no està actualitzat, segons l’IDESCAT la
població de Bàscara l’any 2018, entre 15 i 64 anys, va ser només de 617 persones.
Tanmateix, i pel que fa al càlcul de places de treball, tampoc es tenen en compte les
activitats existents al nucli de Bàscara ni les possibles al sector urbanitzable de 3,25 ha a
tocar del nucli i pendent de desenvolupament on es preveu implantar un sostre de 6.500
m² destinat albergar activitat econòmica.
Per altra banda, i donades les dimensions del sector (69, 3 ha i 319.416,88 m² de st.) el
que correspondria en aquest cas és tenir en compte el sostre per activitat pendent de
construir a la comarca i, especialment, en àmbits molt ben comunicats amb Bàscara
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gràcies a l’AP7, com poden ser les zones industrials a Pont del Príncep (10 km), Pont de
Molins (27 km) o la Jonquera (35 km).
Segons dades de l’observatori del territori, manca per construir 2.514.135 m² de st
d’activitat econòmica a la comarca de l’Alt Empordà, dels quals, 733.490 m² de st es
troben en sectors urbanitzats o parcialment urbanitzats.,
El document tampoc incorpora cap motiu de la disposició d’aquests terrenys per la
necessitat immediata d’implantació de cap activitat o actuació concreta
És per aquests motius que tenint en compte, la quantitat de sòl ja urbanitzat o parcialment
urbanitzat, amb potencial de sostre d’activitat econòmica a la comarca, en terrenys, en
bona part, ben comunicats amb les grans infraestructures o amb Bàscara, no es considera
justificat delimitar la totalitat de la superfície del sector que ara es proposa, a excepció del
que realment sigui necessari, si es demostra la necessitat immediata d’implantar alguna
activitat econòmica, i alhora l’actuació sigui coherent amb una utilització racional del
territori.
També cal prendre en consideració, algunes de les observacions fetes a l’informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del dia 15 d’octubre de 2019
on es valora el següent:
“Que l’ocupació de l’àmbit destinat al sector SUND-02, a consideració d’aquest
Departament, té un gran impacte en la pèrdua de sòl agrícola. Cal tenir en
consideració, tal com s’expressa a la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris,
que els espais agraris són “un recurs natural essencial per a la producció d'aliments i
d'altres productes –béns i serveis– i per a llur viabilitat econòmica, i com un element de
conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals, que són
la base del desenvolupament sostenible que ajuda a garantir la salut i el benestar dels
humans, els animals i les plantes”. A més, en relació amb la pèrdua de sòl productiu
cita que “a més de la repercussió en la producció d'aliments i matèries primeres,
comporta la destrucció d'un bé limitat i escàs que, atesa la seva formació, deriva d'un
procés extremament lent i es pot considerar que no és un recurs renovable”. En
aquest sentit aquest Departament considera que en la valoració dels impactes del
planejament del sector SUND-02 s’ha de valorar explícitament quin és el valor de la
pèrdua de sòl agrícola i, si s’escau, preveure i definir possibles mesures correctores i/o
compensatòries.”
“ (...) aquest Departament considera que l’ocupació d’una àrea propera a 70 ha de
mosaic agrícola sí que provocarà una gran taca de no connectivitat ecològica en un
entorn que, justament, ja es troba fortament afectat pel pas de grans vies de
comunicació (autopista, carreteres i ferrocarril).”
D’acord amb l’article 58.1.e) del TRLLU, també cal valorar les previsions sobre la
disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
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Pel que fa als recursos hídrics, el document parla que, segons la demanda (982 m3 d’aigua
al dia), caldria “fer un total de 7 pous per assolir la demanada total”; també es diu que “el
bombeig continuat d’aquests pous, que aprofiten la mateixa deu, podria repercutir en la
interrupció del cabal de pous situat aigües avall”. Amb tot, es conclou que “serà necessària
la redacció d’un estudi hidrogeològic detallat que abasti tota la finca” i que “com que el
subsòl actua com un aqüífer multicapa, és molt probable que es tallin més deus d’aigua a
mesura que aprofundim, amb la qual cosa la rendibilitat del pou creixerà i no serà
necessari l’obertura de tantes captacions”.
En aquest sentit a l’informe de l’ACA del dia 11 de desembre de 2019 informa
desfavorablement l’abastament d’aigua motivat pel fet que “Actualment està en tràmit la
concessió dels pous per la xarxa de Bàscara amb una extracció de 470 m³/dia pel nucli de
Bàscara i 100 m³/dia pel nucli d’Orriols” (...) “Els recursos d’aigua ni les infraestructures
actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal no són suficients per atendre
les demandes del nou sector industrial, que el document avalua en uns 982 m3, que es
preveuen reduir en què gairebé uns 200 m3 amb mesures per al foment de l’estalvi d’aigua
i així la demanda total de polígon se situarà entorn dels 782 m3/dia”.
Amb tot això es pot concloure que la disponibilitat dels recursos hídrics, avui dia, no està
garantida, i per tant, tampoc es donaria compliment a l’article 33 del TRLLU.
Pel que fa als recursos energètics, el document exposa que “el promotor ha sol·licitat una
potència unitària de 16.600 kW destinats al subministrament dels serveis per indústria,
hotels, centres comercials, magatzems locals, garatges, serveis comuns i enllumenat, així
com d’altres serveis pel sector”, i que “per això es construirà una subestació elèctrica al
sector NE amb els equips de transformació 132/25 KV i el subministrament es farà des de
la subestació amb línies de 25 kv subterrànies, el punt de connexió quedaria situat a la
xarxa d’Alta Tensió a 132 KV. Per valorar aquest aspecte caldria el vistiplau dels
organismes sectorials competents.
Tenint en compte totes les consideracions exposades en aquest apartat valoratiu, es
considera que la proposta de delimitar tot el sòl urbanitzable no delimitat, no resulta prou
justificada, vist el potencial de sòl urbanitzat o pendent d’urbanitzar de la comarca, i tenint
en compte també, tal i com han valorat els organismes sectorials, que la delimitació amb
aquesta quantitat de sòl que es proposa pugui suposar la pèrdua important de sòl agrícola,
així com també que no es pugin aconseguir els recursos hídrics necessaris.
Això no obstant, si es considera oportú, i davant d’una possible necessitat immediata de
disposar de part d’aquests terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es podria
delimitar un àmbit amb la superfície justa i necessària requerida. En aquest sentit, per
motius d’accés i proximitat en zones més antropitzades, es podria prendre com a
referència la fase 1 del sector que ara es proposa. En el supòsit que s’optés per aquesta
solució suposaria un canvi substancial i caldria dur a terme els tràmits que assenyala
l’article 112 del Reglament de Planejament.
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Fonaments de dret
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i
financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei 5/2017, del 28 de
març; Llei 5/2020, del 29 d'abril), la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre,
de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, el
Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a
l'habitatge i el Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria
d'urbanisme, fiances i ambiental.
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics i d’acord amb les consideracions efectuades,
aquesta Comissió acorda:
1. Emetre informe sobre el Pla parcial de delimitació del sector sund-02 industrial
Orriols, del municipi de Bàscara, que es preveu sotmetre a aprovació provisional a
l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició
transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, amb les observacions següents:
D’acord amb l’exposat a la part valorativa no es valora favorablement la delimitació
de les 69,3 ha de sòl d’activitat econòmica atès que no resulta prou justificada, vist
el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent d’urbanitzar tant a la comarca,
com al mateix municipi i ales proximitats de les infraestructures que enllacen amb
Bàscara , i tenint en compte també, tal i com han valorat els organismes sectorials,
que la delimitació amb aquesta quantitat de sòl que es proposa pugui suposar la
pèrdua important de sòl agrícola, així com també que no es pugin aconseguir els
recursos hídrics necessaris.
Cas que es consideri oportú, i davant d’una possible necessitat immediata de
disposar de part d’aquests terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es
podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i necessària requerida per aquesta.
En aquest sentit, per motius d’accés i proximitat en zones més antropitzades, es
podria prendre com a referència la fase 1 del sector que ara es proposa. En aquest
cas, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 112 del Reglament de planejament.
2. Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici de la resolució que
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.
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3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental.
La secretària de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona
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