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OBJECTE I
ESTRATÈGIC

CONTEXT

DE

L’ESTUDI

AMBIENTAL

1. INTRODUCCIÓ

El municipi de Bàscara es regeix urbanísticament per un POUM, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data de 4 de
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març de 2009 i publicat al DOGC núm. 5377 de 12 de maig de 2009. Disposa de
la corresponent avaluació ambiental.

En el desplegament dels objectius no es modifica el redactat dels articles 115 ni
116 del POUM, sinó les determinacions gràfiques del plànol 6b «Classificació del
sòl. Estructura bàsica i territorial» que afecten a la parcel·la.
La repercussió amb l’adquisició de nous usos per part de la parcel·la queden
limitats a que es podran autoritzar activitats extractives. La resta d’usos resten
restringits pel caràcter inundable de la parcel·la.
La modificació puntual número 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Bàscara no modifica el text de cap dels articles de la normativa urbanística. La
modificació puntual número 1 consisteix en completar el plànol 6b. «Classificació
del sòl. Estructura bàsica i territorial»

La Modificació preveu canviar la qualificació actual en sòl no urbanitzable de part
de la parcel·la cadastral núm. 118 del polígon 2 de protecció forestal, clau PF a
protecció agrícola, clau PA.

Les sots-parcel·les afectades per la Modificació són les b, c, d, f, g, h, k i n que
representen una superfície total de 4,4 ha.
D’acord amb la documentació presentada l’objectiu de la Modificació és
regularitzar els límits de les zona agrícola i forestal atès que les qualificacions
actuals no s’ajusten a la realitat històrica del tipus i ús del sòl.
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2. OBJECTE
Aquest Estudi Ambiental Estratègic es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de
Bàscara, i té per objecte la continuació del tràmit d’avaluació ambiental de la
Modificació Puntual del POUM del municipi de Bàscara per modificar els límits
de la zona de PF a zona de PA representats en el Plànol 06 “Classificació del
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Sòl integrat en el POUM”.
3. OBJECTIUS

El present Estudi Ambiental Estratègic forma part de la Modificació Puntual del
POUM del municipi de Bàscara per modificar els límits de la zona de PF a zona
de PA representats en el Plànol 06 “Classificació del Sòl integrat en el POUM”.
L’objectiu principal de l’informe és facilitar que la modificació puntual del POUM
de Bàscara pugui ser considerada i analitzada des de l’òptica del medi ambient
per les autoritats ambientals, els agents socioeconòmics, els vilatans de Bàscara
i qualsevol persona o entitat interessada.
L’Informe Ambiental té per objectius concrets:
•

Assegurar que la Modificació Puntual del POUM compleix amb els
principis de desenvolupament urbanístic sostenible, en els termes
d’utilització racional del territori, i de preservació dels recursos naturals,
socials i culturals.

•

Garantir les directrius generals establertes en l’article 9è del text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i modificat
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i assegurar així la qualitat de vida de
les persones en tant que no els suposi un risc, ni una agressió a l’entorn
ambiental, paisatgístic, social i cultural on es desenvolupa la Modificació
Puntual del POUM.
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•

Justificar que l’ordenació urbanística descrita en la Modificació Puntual del
POUM és la més òptima en quant a que s’ajusti a les determinacions de
les figures de planejament urbanístic superior, així com a d’altres
documents i prescripcions particulars vigents.

•

Garantir les directrius generals establertes en l’article 1, 2 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per la protecció del
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medi ambient i facilitar la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la
presa de decisions estratègiques, a través de l’avaluació dels plans i els
programes. I a través de l’avaluació de projectes, garanteix una adequada
prevenció dels impactes ambientals concrets que es puguin generar,
alhora que estableix mecanismes eficaços de correcció o compensació.
El present informe té per objectiu, atendre el document d’abast elaborat per
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació de Girona, OTAAGI20190167 per
descriure les principals característiques mediambientals en relació al canvi de
límits de la zona de protecció forestal (PF) i passar-la a zona de protecció
agrícola (PA) i admetre una extractiva al costat d’altres ja presents per tal
d’identificar-ne les incidències ambientals i proposar, si s’escau, les mesures
correctores i/o preventives per a minimitzar aquestes incidències.
4. JUSTIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

En data 4 de Juliol de 2019 va tenir entrada als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d’informe de medi ambient
relatiu a la Modificació Puntual del POUM de Bàscara en relació al canvi de límits
de la zona de protecció forestal (PF) i passar-la a zona de protecció agrícola
(PA).
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona es fa avinent al
promotor, que la Modificació Puntual del POUM resta sotmès a un procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària. Per iniciar el procediment
d’avaluació es sol·licita que presenti el document inicial estratègic amb el
contingut que estableix l’article 18 de la Llei 21/2013.
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En data 4 de Juliol de 2019 té entrada als Serveis Territorials a Girona, aquest
document inicial estratègic.
L’article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
defineixen l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica:
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Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público
marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios
del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
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apartado anterior.
Mentre que l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental defineix la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica
ordinària, on el present document hi dona compliment.
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Articulo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los
documentos señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que,
en un plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los
efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada
de conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos.
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo
remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben
acompañar.
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá
resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones:
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a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente
inviable por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de
calidad suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental
estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al
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presentado.
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la
inadmisión, el órgano ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello
al órgano sustantivo, por un plazo de diez días hábiles que suspende el previsto
para declarar la inadmisión.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente
a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía
administrativa y judicial, en su caso.
D’acord amb el que s’estableix en els articles 6 i 18 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, la modificació del POUM de Bàscara per
ateses les seves característiques, RESTA SOTMÈSA a avaluació ambiental
estratègica ordinària:
-

considerada com a modificació menors de plans i programes.

-

ús a nivell municipal i zones de reduïda extensió.

-

canvia els límits de la zona de protecció forestal (PF) i passar-la a zona
de protecció agrícola (PA).

-

Tot i ser pròxim, No afecta espais naturals amb una sensibilitat ambiental
elevada, inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel
Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats
d’acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades
en aplicació de les directives 79/409/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en
zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en espai
protegit.

L’apartat 6.a Tercer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
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Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
estableix que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària el
planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.

La Modificació comportarà admetre els usos extractiu i de càmping, entre
d’altres, en unes parcel·les de sòl no urbanitzable on ara no hi són permesos.
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Aquests projectes estan inclosos en els annexos de la Llei 21/2013, raó per la
qual requereixen d’una avaluació d’impacte ambiental.
5. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

La necessitat de proposar la present modificació puntual es troba en la obligació
de l’Ajuntament de Bàscara de resoldre una indefinició detectada en el
planejament que afecta a interessos públics i privats, atès el caràcter agrícola de
la finca, i la necessitat de poder-se desenvolupar l’extracció d’àrids que ha
proposat la propietat i que es ve donant en les finques limítrofes.

La conveniència de la proposta de modificació puntual es justifica per la
necessitat de donar cobertura urbanística a la possible explotació d’extracció
d’àrids, que per la naturalesa de la mateixa extracció pot continuar cap el nord
de l’existent. Concretament s’ha presentat i s’està tramitant l’estudi d’impacte
ambiental de “AMPLIACIÓ BOSC DE LES ROQUES” de juny de 2018.
Resoldre aquesta situació que genera la definició de de zona PF d’una parcel·la
que tota la vida s’ha dedicat a explotació agrària PA, de gran potència per a
l’extracció de graves com són els terrenys veïns podrà dotar de seguretat jurídica
les actuacions administratives per a poder donar en llicències per a l’explotació
d’extracció d’àrids.
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6. MARC URBANÍSTIC NORMATIU
6.1. Justificació de l’Estudi Ambiental Estratègic
L’objectiu bàsic de l’Estudi Ambiental Estratègic, com a document fonamental en
el procés d’Avaluació Ambiental, és analitzar les repercussions que el pla objecte
d’estudi (en aquest cas la modificació puntual del POUM de Bàscara per
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modificar els límits de la zona de PF a zona de PA representats en el Plànol 06
“Classificació del Sòl integrat en el POUM”), pugui tenir sobre el medi ambient
durant tot el procés d’elaboració, tramitació i execució del planejament.
Tal i com es descriu a la Llei 21/2013, l’Estudi Ambiental Estratègic identifica,
descriu i avalua els possibles efectes significatius sobre el medi ambient que
puguin derivar-se de l’aplicació del pla o programa, així com unes alternatives
raonables, tècnica i ambientalment viables, que tinguin en compte els objectius i
l’àmbit territorial d’aplicació del pla o programa, amb la finalitat de prevenir o
minimitzar els efectes adversos sobre el medi ambient de l’aplicació del pla o
programa. Es doncs, l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental defineix la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental
estratègica ordinària, on el present document hi dona compliment
6.2. Estructura de l’Estudi Ambiental Estratègic
Els continguts de l’Estudi Ambiental Estratègic són els indicats a l’Annex IV de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i es correspondran, com
a mínim, als següents:

CONTINGUT
1) Un esbós del contingut, objectius principals
del pla o programa i relacions amb altres plans
i programes pertinents
2) Els aspectes rellevants de la situació actual
del medi ambient i la seva probable evolució
en cas de no aplicació del pla o programa
3) Les característiques mediambientals de les
zones que puguin veure’s afectades de
manera significativa i la seva evolució tenint en

APARTAT DE L’ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
IV.
Anàlisi de la proposta de pla
9. Relació amb altres plans i programes
10. Definició dels objectius
7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)
7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)
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compte el canvi climàtic esperat en el temps de
vigència del pla o programa
4) Qualsevol problema mediambiental existent
que sigui rellevant per al pla o programa,
incloent en particular els problemes relacionats
amb qualsevol zona d’especial importància
mediambiental, com les zones designades de
conformitat amb la legislació aplicable sobre
espais naturals i espècies protegides i els
espais protegits de la Xarxa Natura 2000
5) Els objectius de protecció mediambiental
fixats en els àmbits internacional, comunitari o
nacional que guardin relació amb el pla o
programa i la manera en la que aquests
objectius i qualsevol aspecte mediambiental
s’hagin tingut en compte durant la seva
elaboració
6) Els probables efectes significatius en el
medi ambient, inclosos aspectes com la
biodiversitat, la població, la salut humana, la
fauna, la flora, el sòl, l’aigua, l’aire, els factors
climàtics, la seva incidència en el canvi
climàtic, en particular una avaluació adequada
de la petjada de carboni associada al pla o
programa, els béns materials, el patrimoni
cultural, el paisatge i la interrelació entre
aquests factors. Aquests efectes han de
contenir els efectes secundaris, acumulatius,
sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini,
permanents i temporals, positius i negatius
7) Les mesures previstes per prevenir, reduir i,
en la mesura del possible, compensar
qualsevol efecte negatiu important en el medi
ambient de l’aplicació del pla o programa,
incloent aquelles per mitigar la seva incidència
sobre el canvi climàtic i permetre la seva
adaptació al mateix
8) Un resum dels motius de la selecció de les
alternatives contemplades i una descripció de
la manera en que s’ha dut a terme l’avaluació,
incloses les dificultats, com ara deficiències
tècniques o falta de coneixements i
experiència, que es puguin haver trobat a
l’hora de recavar la informació requerida;
9) Un programa de vigilància ambiental en el
què es descriguin les mesures previstes per al
seguiment;
10) Un resum de caràcter no tècnic de la
informació facilitada en virtut dels epígrafs
precedents.

7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)
13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació sobre el medi

8. Descripció dels objectius i altres mesures de
protecció ambientals previstes en el planejament
general o altres plans aplicables

13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació puntual sobre el medi

13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació puntual sobre el medi
V.
Avaluació global del pla i justificació del
compliment dels objectius ambientals establerts

11.2 Avaluació ambiental de les alternatives
considerades i Justificació Ambiental de
l’Alternativa Escollida

14.4 Descripció de les mesures de seguiment i
supervisió previstes
VI. Síntesi de l’estudi
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DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS
SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL
7. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT
RELLEVANTS DE L’ÀMBIT OBJECTE DE PLANEJAMENT I DEL SEU
ENTORN
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7.1. Matriu Biofísica
7.1.1. Situació regional i geogràfica
Els terrenys que ocupen la modificació puntual del POUM, es situen al terme
municipal de Bàscara, en sòl no urbanitzable, polígon 2, parcel·la 118. Es tracta
d’una parcel·la situada al sud-est de la carretera E-15 AP-7 i a l’oest del riu Fluvià
entre els paratges Can Colell, Les Salides, El Molí Nou i El Molí Vell de Calabuig
a uns 1.300 metres del cas urbà de Bàscara, a uns 19 Km del nucli de Figueres,
i a uns 28 Km de Girona.
L’accés a l’àrea es realitza seguint la carretera nacional N-II en direcció FigueresGirona, després d’atravessar el poble de Bàscara, girar a l’esquerra per la
carretera GI-622. Un cop passat per sobre el pont de l’AP-7, uns 600m agafar el
camí a mà esquerra i seguir la pista 750metres fins el tercer trencant on girarem
a mà dreta i ens conduirà directa als terrenys objecte de la modificació.
La zona d’estudi se situa dins la plana empordanesa, caracteritzada per un relleu
de suaus ondulacions. Els petits desnivells entre les diferents parcel·les els
salven marges i talls.

Els límits del terreny queden definits de la següent manera:
•

La vessant nord, per on s’accedeix a la parcel·la, limita amb el Molí de
Calabuig i els Planters. Més al Nord es localitza el riu Fluvià.

•

La vessant est, limita amb camps de conreu i més a l’est el Riu Fluvià.

•

Pel sud limita amb més camps de conreu: Les Salides, Camps de les
Roques..
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•

Per l’oest limita amb més camps de conreu, amb el Molí Nou, Vivers

Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

Moner i zona boscosa corresponen al Turó d’en Salvi.

Figura 1 Situació sobre topogràfic de l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM, al terme
municipal de Bàscara. Alt Empordà. Font ICC.

Figura 2. Situació sobre Ortofotomapa de l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM, al
terme municipal de Bàscara. Alt Empordà. Font ICC.
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Figura 3. Situació sobre Cadastral de l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM, al terme
municipal de Bàscara. Alt Empordà. Font Seu Cadastre Digital.

7.1.2. Descripció Agronòmica de la finca
Disposa d'un total 88.538 m2 repartits en 14 subparcel·les:
Subparcel·la
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Cultiu/Aprofitament
OT Otros
I- Improductivo
HR Huerta regadío
RI Arboles de ribera
RI Arboles de ribera
RI Arboles de ribera
CR Labor o labradío regadío
F- Frutales secano
CR Labor o labradío regadío
HR Huerta regadío
HR Huerta regadío
CR Labor o labradío regadío
F- Frutales secano
MT Matorral

Intensitat Productiva
00
00
01
02
02
02
02
00
02
02
02
01
00
00
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Superfície m2
137
2.108
2.342
2.738
6.624
11.772
20.878
1.390
747
29.304
2.854
5.207
1.625
812
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7.1.3. L’entorn Socio-econòmic
El municipi té una extensió de 17,5 Km2 i una

població al 2011 (dades

IDESCAT), és de 985 habitants és un municipi de la província de Girona situat a
la comarca de l'Alt Empordà, Catalunya. Es troba al sud d'aquesta en el límit amb
les del Pla de l'Estany i del Gironès. El terme municipal està travessat per la NII, E-15 AP-7, GI-622, GI-554 i la línia de tren d’alta velocitat. A més de la capital
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inclou els nuclis de població de Calabuig, Orriols i Les Roques.

Per edats

Bàscara

Alt Empordà

Catalunya

De 0 a 14 anys

158

22.385

1.167.830

De 15 a 64 anys

601

94.809

5.106.329

De 65 a 84 anys

204

19.890

1.085.796

De 85 anys i més

22

3.344

179.663

Total

985

140.428

7.539.618

Taula 1. Població. Per grups d'edat. 2011 Font: Idescat. Padró continu.

Origen dels habitants de Bàscara

Bàscara

Alt Empordà

Catalunya

Catalunya

786

80.610

4.751.310

Resta d'Espanya

90

20.698

1.465.633

Estranger

109

39.120

1.322.675

Total

985

140.428

7.539.618

Taula 2. Origen dels habitants de Bàscara. 2011 Font: Idescat. Padró continu.

Segons dades del 2011 de l’IDESCAT, el nombre d’habitatges familiars de
primera residència al municipi era de 275 (77,24%), mentre que de no principals
n’hi havia 8 de
secundaris, 73 de vacants i 0 d’altres.

El serveis ha estat el motor del creixement del municipi, i les repercussions
urbanístiques han estat molt importants a tot el terme, hi ha hagut un creixement
important i han proliferat nombroses urbanitzacions.
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Relació amb l'activitat econòmica.

Bàscara

Alt Empordà

Catalunya

Població ocupada

361

42.725

2.816.488

Població desocupada

21

4.256

318.935

Població activa

382

46.981

3.135.423

Població inactiva

427

52.118

3.168.943

Població de 16 anys i més

722

83.417

5.370.949
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2001

Taula 3. Relació amb l'activitat econòmica. 2001. Font: Idescat, a partir del Cens de
població i habitatges de l'INE.

Segons la població activa per sectors d’activitat a Bàscara, distingim entre afiliats
al règim general i d’autònoms de la seguretat social. Pels treballadors afiliats a
la Seguretat Social a primera posició l’ocupa el sector serveis amb un 76,21%,
la indústria ocupa un 9,23% i la construcció amb un 11,16% i l’agricultura amb
un 3,39%.
Variant els percentatge dedicat als afiliats al règim d’autònoms de la Seguretat
Social, a la primera posició l’ocupa el sector serveis amb un 67,18%, l’agricultura
ocupa el segon lloc amb un 18,75%, la construcció amb un 9,38% i el darrer la
industria amb un 4,68%.

Afiliats

al

règim

general

de

la

Bàscara

Alt Empordà

Catalunya

Agricultura

7

140

7.427

Indústria

19

4.071

418.331

Construcció

23

2.684

129.967

Serveis

157

22.026

1.799.168

Total

206

28.921

2.354.893

Seguretat Social

Taula 4. Afiliats al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. 2011. Font: Idescat,
a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Afiliats al règim d'autònoms de la

Bàscara

Alt Empordà

Catalunya

24

921

25.679

Seguretat Social
Agricultura
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Indústria

6

794

46.658

Construcció

12

2.118

72.645

Serveis

86

8.191

384.610

Total

128

12.024

529.592

Taula 5. Afiliats al règim d'autònoms de la Seguretat Social. Per sectors. 2011. Font:
Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Analitzant la incidència ambiental de les activitats industrials al municipi en
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aplicació de la (Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats),
les dades consultades fan pensar que no hi ha cap activitat d’incidència
ambiental alta, sotmesa al règim d’autorització ambiental inclòs el nostre
establiment amb els canvis referits.
Els principals riscos ambientals d’altres activitats estarien associats a
l’emmagatzematge de productes químics i anirien vinculats a la contaminació de
l’aigua i el sòl per possibles fuites accidentals.
Tant sols s’identifiquen l’explotació ramadera de bestiar porcí d’engreix, situada
al Mas Ventós del terme municipal de Bàscara. M. ÀNGELS CAMPS
CASADEMONT expedient GA20040041. I l’activitat extractiva “Pla de Bàscara”
titular de l’empresa ÀRIDS TRAMUNTANA, SA amb Autorització Ambiental amb
Declaració d'impacte expedient GA20100047.

7.1.4. Patrimoni Cultural
El municipi de Bàscara disposa d’un important patrimoni cultural i arquitectònic,
d’entre el que cal destacar els edificis col·lectius i d’interès:
•

Muralles de Bàscara, al voltant del nucli històric, originades al segle XIII,
declarades Bé cultural d'interès nacional (BCIN).

•

Castell de Bàscara o castell episcopal, obra popular dels segles XIV-XV,
declarat BCIN.

•

Castell de Calabuig, obra popular dels segles XIV-XV, declarat BCIN.
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•

Castell d'Orriols, obra renaixentista dels segles XVI-XVII, declarat BCIN.

•

Església parroquial de Sant Iscle

•

Priorat de Sant Nicolau, actualment Can Pagès (Calabuig)

•

Església de Sant Feliu (Calabuig)

•

El molí de Calabuig

•

Castell-palau d'Orriols (segles XVI -XVIII)
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Cap dels elements anteriors es localitza a l’interior o immediacions de la finca
d’estudi.
7.1.5. Infraestructures

El municipi es troba en un important corredor d’infraestructures de
comunicacions configurat per l’autopista A-7 i la carretera N-II que transcorren al
llarg del límit oest del terme. Aquest corredor s’ha vist ampliat recentment amb
la construcció de la línia del Tren de Gran Velocitat (TGV) que connecta
Barcelona amb França, amb un tram de 7,1 km. que transcorren dins del
municipi.
El municipi també s’ha vist afectat per la línia de molta alta tensió ( MAT )
Sentmenat-Bescanó-Baixàs, originària de l’any 1994 quan es va firmar un acord
de subministrament d’electricitat franco-espanyol. En aquest acord, establert en
la “Cumbre Europea de Essen”, es va declarar d’interès comunitari el projecte
d’una nova línia de molt alta tensió entre França i Espanya, que encaixaria amb
la proposta d’un mercat interior de l’electricitat sortida de la directiva del
Parlament Europeu en 1996.

A continuació es mostra les infraestructures properes a la finca analitzada, la
distància i situació vers aquesta.
DESCRIPCIÓ

DISTÀNCIA

Situació

(metres)

respecte la
finca
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INFRAESTRUCURES AP-7

1.100

Oest

1.600

Oest

750

Sud

TAV

2.000

Oest

MAT

770

Est

2.000

Oest

Bàscara

1.400

Oest

Vilaür

2.300

Sud-Est

Vilajoan

550

Nord

Calabuig

740

Sud

Les Roques

800

Sud

HABITATGES

Can Collell

175

Nord

AÏLLATS

Mas Ventós

600

Oest

N-II
GI-622

Viaducte

de

Bàscara
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NUCLIS URBANS

Taula 6. Representació de les infraestructures més properes respecte la finca analitzada.

7.1.6. Activitats extractives
La finca analitzada es troba en un espai s’han acollit nombroses activitats
extractives d’àrids en les immediacions del riu Fluvià. En color verd s’identifiquen
unes 12 explotacions mineres finalitzades, en un radi de menys d’un kilòmetre
respecte la finca d’estudi, algunes d’elles en l’àmbit de la Xarxa Natura 2000.
Informació obtinguda de la base de dades pública del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
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Figura 4. Extractives al T.M. de Bàscara. Cartografia del DTES. En color blau els límits parcel·la 118.

7.1.7. Climatologia
Catalunya es caracteritza per un clima típicament mediterrani, amb pluviometria
irregular i estacional, amb hiverns humits i estius molt secs i calorosos. Al territori
de Catalunya es distingeixen diverses zones climàtiques segons els següents
paràmetres:

- Precipitació mitjana anual (PMA)

- Temperatura mitjana anual (TMA)

Règim pluviomètric anual (RPE)

- Variació tèrmica anual (VTP)

Pàgina 22 de 129

Modificació puntual 1 del POUM de Bàscara (Alt Empordà)

D'aquesta manera podem dir que l'àmbit supramunicipal es troba entre la zona
climàtica prelitoral i litoral. Aquesta està influenciada pel Mediterrani, ocasionant
episodis de pluges abundants, especialment a la tardor. Els paràmetres que
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defineixen aquesta zona climàtica corresponen a:

En general es donen temperatures compreses entre els 11-17ºC i precipitacions
mitjanes anuals que oscil·len entre els 500 mm i els 650 mm a la costa i valors
compresos entre els 650 mm i els 800 mm a l’interior. Les precipitacions dels
entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una notable variabilitat
interanual i l'elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s'allunyen,
irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de
caràcter sec o molt plujosos.
Es tracta d'un clima de tipus subhumit, amb un índex d’humitat de Thorntwaite
d'entre 0 a 20.
L’indret presenta un règim pràcticament mediterrani, per la qual cosa té un clima
similar al de Navata (Y5) que es troba en una situació similar.
Així doncs, basant-nos en les dades de l’estació meteorològica de Torroella de
Fluvià (W2), que es troba a uns 9 km de l’explotació, es pot estimar el clima de
l’indret; doncs veiem temperatures amb oscil·lacions estiu-hivern.
7.1.8. Cicle de l’aigua
El riu Fluvià neix a la vessant nord de Collsacabra (cingle del Grau) i a l’altura de
Dosquers es troba pràcticament al seu curs baix, tot i que encara ha de travessar,
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mitjançant grans meandres, algunes petites serres com la de Valldevià. Poc
després segueix el seu curt camí sobre la plana empordanesa cap a la
desembocadura al sud dels aiguamolls de l’Empordà.
A causa del seu traçat i de l’orografia de les terres que travessa, ha estat
tradicionalment una de les principals vies d’entrada des de la plana cap a
l’interior, cosa que ha afavorit el creixement d’una població tan important com
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Olot. A partir de Sant Joan les Fonts, i vorejant l’extrem septentrional de la
Serralada Transversal, el riu ja pren de manera definitiva una direcció cap a
llevant. Quan arriba a l’Alt Empordà, les aportacions que rep són d’escassa
importància, amb una conca que s’estreny i que tan sols és drenada per petites
rieres. Així doncs, tot els afluents principals, llevat del Ter, es troben dins dels
límits de la Garrotxa, com ara la riera de Bianya, el Turonell o el Llierca. El tram
final del riu és el que ha tingut més modificacions i impactes, com ara
l’abocament

descontrolat

de

runes,

l’extracció

d’àrids,

excavacions,

canalitzacions i esculleres, etc. Per evitar aquest procés de degradació, a partir
de l’Armentera el Fluvià s’ha inclòs dins dels límits del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, amb zones de protecció estricta (Reserva Natural
Integral) com ara l’illa de Caramany. La desembocadura actual es troba situada
just a l’extrem sud dels aiguamolls de l’Empordà, a la platja de Sant Pere
Pescador, tot i que, igual que els dos altres grans rius que hem vist (la Muga i el
Ter), antigament desembocava en un punt diferent del litoral. L’antic braç del riu,
anomenat riu Vell o rec del Molí, traça una sèrie d’amples meandres abans de
finalitzar el recorregut al sud de la platja de les Dunes, en l’anomenat grauet
d’Empúries. Es tracta d’un riu força cabalós, tot i que les fluctuacions del cabal
al llarg de l’any són acusades. Hi ha dos mínims molt clars, en clara correlació
amb les precipitacions (en aquest cas no existeixen embassaments que regulin
el cabal): durant l’estiu es produeix l’estiatge més marcat, que afecta els mesos
de juliol a setembre, mentre que a l’hivern tan sols afecta el mes de gener. La
influència nival, és inexistent, per la qual cosa es tracta també d’un règim pluvial
mediterrani, amb cabals màxims instantanis força elevats, tot i que no provoca
crescudes tan sobtades ni té efectes tan devastadors com la Muga.
La hidrologia no queda afectada per aquesta explotació, ja que s’explota per
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sobre el nivell freàtic i reemplenem la finca i la deixem al nivell inicial, superior a
la cota del cabal del riu Fluvià en el seu pas per aquest indret.

Pel que fa a la proposta d'usos del sistema hídric de l'Agència Catalana de
l'Aigua, en la zona de sistema hídric, que és on es situarà l'activitat extractiva, no
es pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi
una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un
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obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.

Segons aquesta proposta d'usos, l'activitat extractiva, en no estar tipificada com
a tal en la proposta d’usos de l’Agència Catalana de l’Aigua, tal i com està
plantejada en el present projecte, es pot assimilar a un ús agrari, en no estar
tipificada com a tal activitat extractiva, donat que no hi haurà cap mena
d'edificació, ni maquinària, llevat de la de moviment de terres detallada al
projecte, que és assimilable a la maquinària agrícola. Per tant, es pot inferir que
des del punt de vista hidràulic, l’activitat extractiva estaria permesa.
La massa d’aigua, que es troba a la zona de la futura explotació, es troba a la
demarcació hidrogràfica de Girona, exactament a les conques hidrogràfiques del
Fluvià, la Muga, el Ter, el Daró, les Rieres litorals de la Muga, les Rieres litorals
del Fluvià i les Rieres Costa Brava Centre.
L’àrea hidrogeolòca a la que correspon es l’àrea 201 (Àrea de la depressió de
L’Empordà). L’Extensió total és de 614 Km2, i l’aflorant és de 357 Km2. La
Tipologia litològica dominant és Detrític (no al·luvial). Les Característiques
hidràuliques dominants, son aqüífers lliures i confinats amb predomini dels
confinats. També destacar que son aqüífers multicapa.
Característiques generals de la massa d’aigua
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua (i els codis corresponents son:
•

2014I30 Aqüífer dels neògens de l’Empordà

•

2018A10 Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà/Sant Miquel

•

2013I30 Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres
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Característiques geològiques i geomètriques de la zona saturada
La massa d’aigua Empordà es troba situada en la conca neògena de l’Empordà.
La formen unitats litostratigràfiques sedimentàries d’edat neògena i quaternària,
dipositades a partir de ventalls al·luvials i deltaics de procedència diversa. Són
unitats de ventall dipositades per l’acció de dos dominis paleo hidrogràfics
principals en un ambient eminentment continental: (a) al nord i nord-oest, el
domini dels rius Fluvià i la Muga; i (b) al sud, el domini dels rius Ter i Daró. Durant
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el rebliment sedimentari de la conca, alguns dels ventalls al·luvials va evolucionar
fins assolir les zones litorals, lloc on es va propiciar el trànsit o progradació dels
materials al·luvials a materials de transició continental/marina –platges-, o
materials marins -de badia-.

Aquesta dinàmica sedimentària es va anar reproduint com a conseqüència de la
repetició de diferents cicles eustàtics durant els períodes Neogen i Quaternari.
Els ventalls sedimentaris resultants d’aquesta dinàmica es van disposar en la
conca coincidint amb la posició de la xarxa de fractures principals, d’orientació
NW-SE, responsables de la formació de la pròpia conca. D’aquesta manera,
s’imposà una geometria on els diversos ventalls es troben adossats als relleus
colindants –Pirineu, Gavarres i serralada Transversal- i s’estenen cap el centre
de la conca segons una configuració de paleocorrents de tipus radial.
La gruixària del conjunt neogen i quaternari que forma la massa de l’Empordà ha
estat determinada en diversos punts mitjançant sondatges. En la cubeta de
Riumors s’han testificat més de 1.000 m de materials neògens a partir del
sondatge GEOT#1, mentre que en el sector de la cubeta de Fallines, el sondatge
GEOT#2 va arribar a més de 500 m sense detectar el substrat de les unitats de
rebliment. La disposició dels ventalls sedimentaris, la seva repetició en el temps
(amuntegament), la seva evolució espacial (canvis de fàcies) i la coalescència
entre uns i altres ventalls són els factors que determinen les característiques
hidrogeològiques verticals i horitzontals d’aquesta massa. Així, els ventalls
al·luvials d’edat neògena configuren aqüífers de tipologia lliure a multicapa
confinats, mentre que els ventalls quaternaris generen aqüífers de tipologia lliure
a partir de les terrasses al·luvials baixes (de T2 a T actual) dels trams mitjos dels
rius.
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L’aqüífer dels neògens de l’Empordà ocupa el 93% de la massa i s’estén en les
cubetes anomenades de Fallines i Riumors, entre el Pla de l’Estany, el Gironès i
l’Alt Empordà.

Està constituït per una alternança de graves i sorres semi consolidades amb
intercalacions argiloses i d’unitats llim-argiloses, són fàcies de ventall al·luvial
procedents del Sistema Transversal, del Pirineu Oriental i els relleus paleògens
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de l’Alt Empordà. Els sector més proper al litoral presenta unitats de platges de
sorres i còdols (fàcies litorals), que constitueixen un important aqüífer lliure que
pot estar localment semi confinat. Per sota de les unitats permeables es
desenvolupen sediments argilosos i unitats margoses de badia, que en conjunt
conformen el substrat de l’aqüífer. La base dels nivells permeables reconeguts
assoleix profunditats màximes de 200 a 250 m en els sector central de la massa,
mentre que les àrees litorals la gruixària d’aquest aqüífer pot ésser inferior a 6 m
i fins més de 100 m de profunditat.
Els cabals que pot subministrar l’aqüífer són diversos, des de 5 a 40 m3/h en el
sector occidental de la massa, a cabals de 3 a 75 m3/h en les zones centrals, i
de 25 a 100 m3/h en el sector més oriental/litoral.
L’aqüífer dels neògens de les Pregavarres ocupa l’1% del total de la massa i
s’estén al peu dels relleus de les Gavarres, prop de la Bisbal d’Empordà, en la
comarca del Baix Empordà. També està format per alternances de graves i
sorres i nivells argilosos (argiles de la Bisbal), procedents de ventalls neògens
desenvolupats al peu de les Gavarres. S’ha definit com un aqüífer local atès que,
en ser poc explotat, es desconeix l’abast del seu potencial hidrogeològic. És un
aqüífer de tipologia multicapa i el substrat està indistintament constituït tant per
les unitats paleògenes de la zona com pels materials paleozoics del massís de
les Gavarres. Els cabals que pot subministrar aquest aqüífer comprenen valors
de 3 a 25 m3/h.
L’aqüífer al·luvial del Fluvià en el sector Esponellà/Sant Miquel està constituït per
materials d’edat quaternària, graves i sorres, i es disposa damunt l’aqüífer
neogen de l’Empordà, ocupant un 4% del total de la massa d’aigua subterrània.
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És un aqüífer de tipologia lliure desenvolupat a partir de les terrasses baixes del
riu Fluvià –terrasses d’edat T2 a Tactuali molt localment explotat. El substrat de
l’aqüífer el conformen materials de diferent naturalesa: neògens de l’Empordà,
paleògens de l’Alt estructural del Baix Empordà, i fins i tot unitats volcàniques. El
gruixos de l’aqüífer poden arribar als 20 m en el sector de Bàscara, essent la
mitjana una gruixària d’entre 6 i 12 m. Els cabals que pot subministrar l’aqüífer
són rellevants, sobretot en els sector de les terrasses més properes al riu,
Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

terrasses d’edat T1 i subactual, amb valors superiors als 30 m3/h. La connexió
hidrogeològica entre els aqüífers neògens de l’Empordà i de les Pregavarres es
considera improbable atès que existeix un alt estructural –Alt del Baix Empordà
(Saula et al., 1994)- que individualitza les cubetes de Fallines i Riumors, de la
cubeta de la Bisbal. D’altra banda, tampoc no es considera probable aquesta
connexió a través del corredor d’Albons. Sí en canvi que es considera la connexió
hidrogeològica entre els nivells multicapa de l’aqüífer neogen de l’Empordà i les
terrasses al·luvials del Fluvià en el sector Esponellà/Sant Miquel, i entre el sector
litoral de l’aqüífer neogen i els aqüífers d’una altra massa anomenada
Fluviodeltaica del Fluvià i la Muga.
7.1.9. Substrat geològic i geomorfologia
La distribució espacial de les diferents unitats geològiques és la que condiciona
la morfologia del territori. Per aquest motiu, les grans unitats geomorfològiques
que configuren la zona del Baix Fluvià, corresponen a la depressió de
L’Empordà.
Aquesta zona limita al Nord pels relleus poc abruptes de l’extrem oriental del
Pirineu, que s’enfonsen al Cap de Creus, i al sud, pels relleus de la serralada
Prelitoral. Aquesta depressió correspon a fosses tectòniques, originades durant
el Neogen per falles normals que enfonsen blocs rocosos i al mateix temps si
van omplint de sediments continentals o marins.
Al sud-oest d’aquesta zona, afloren roques detrítiques del Neogen, generalment
argiles, gresos i conglomerats i al sud, roques carbonatades del Mesozoic del
massís del Montgrí.
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A grans trets, es diferencia un sector central que ocupa la zona més planera,
amb pendents pràcticament horitzontals, i solcada pel riu Ter, que esdevé en l'eix
vertebrador del territori d'estudi. Al NW i al S de la depressió, en canvi, es
localitzen suaus relleus, amb pendents d'entre el 5% i el 10%, que drenen les
seves aigües a través de diverses rieres i torrents cap al Fluvià. I finalment es
distingeix, una façana litoral, formada per les Maresmes de l’Empordà,
caracteritzada per una costa accidentada amb nombrosos penya-segats vers el
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N, que cap al S, esdevé en extenses platges, cordons de dunes i maresmes.

La morfologia del territori condiciona sens dubte la seva ocupació. Per aquest
motiu, els principals assentaments poblacionals se situen al llarg de la plana del
Fluvià, en detriment de les àrees muntanyoses. A més, la presència de corrents
superficials ben desenvolupats i d'entitat i una major disponibilitat d'aigua en el
subsòl són les darreres responsables de l’establiment de nuclis de població a
prop d'aquests cursos hídrics, però alhora situats a dalt dels turons i allunyats de
les àrees inundables.
La geologia de la Depressió Neògena de l’Empordà, es tracta d’un graven reblert
de sediments neògens, que s’estén des de Figueres, al nord, fins el curs baix del
Ter, al sud.

Limita parcialment a aquesta depressió el massís hercinià. El contacte,
aparentment discordant en superfície, ho deu ser per falla en profunditat, afectant
en part als dipòsits neògens. No obstant, en altres zones es pot observar
fàcilment com ho fa discordant sobre la sèrie paleògena. No es detecta en la
sèrie neògena cap tipus de plegament a nivell de meso escala, si bé existeix un
suau basculament de direcció NO-SE, amb enfonsament cap al N, relacionat
probablement amb moviments de gran radi i/o amb el basament hercinià. A falta
d’altres dades s’ha plantejat aquesta idea, lo que no exclou qualsevol altre
hipòtesis.

Al Neogen i començaments del Miocè té lloc una etapa compressiva seguida
d’una altre distintiva que condiciona la depressió de l’Empordà. Aquesta etapa té
caràcter regional i condiciona també la coneguda depressió del Vallés. Aquests
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moviments de compressiódistenció donen lloc a la formació del graven de
l’Empordà i el horst de Las Gavarres o accidents importants relacionats amb les
discontinuïtats del Pirineu (Sant Mori). Totes aquestes emissions són freqüents,
bé de forma de colades o amb caràcter puntual en forma de pitons (neck) o dics.
Al Miocè Superior (Vallesiense-Turoliense) es quan s’instal•la a la depressió de
l’Empordà un règim continental, probablement ja iniciat abans, tipus <alluvial
fan> amb canals emplenats per cicles <braided> donant lloc a una potent sèrie
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de rebliment en la actual depressió. Durant el Pliocè té lloc una deposició de
materials marins en la part nord-oriental (Sant Mori-Ventalló) amb formació de
<delta fan> davant els quals es formen <nearshore> (platges) de caràcter
sorrenc. Aquests dipòsits correspondrien a sedimentació d’un golf obert cap a
l’est. Posteriorment i a finals del Pliocè o comença-ments de Quaternari
(Villafranquiense) es produeix un moviment de basculament cap al E amb
caràcter regional i de reajustament que motiva la instal•lació de una xarxa fluvial,
així com la iniciació d’una sèrie de processos que continuaran durant el
Quaternari.

Les condicions climàtiques, el relleu existent i la diferent litologia condiciona el
modelat actual. Resulta interessant destacar el caràcter deltaic que durant
l’Holocè i potser part del Pleistocè devia comportar el curs del Ter i Fluvià a la
seva desemboca-dura i que va donar lloc a la formació de vastes planes al•luvials
observables en tot el límit oriental, conegut com el gran delta Empordanès. El
material que es projecta aprofitar en aquesta explotació, són les aportacions del
riu Fluvià, i d'algun dels seus afluents, en les grans avingudes o inundacions que
hi ha tingut al llarg dels temps. Concretament les del marge esquerra del curs
mitjà-baix del riu Fluvià, on trobem materials Quaternaris de l’Holocè, com són el
grup següent:

• Graves, gravetes i sorres a la base que passen verticalment i de forma
transaccional, a materials detrítics de gra més fi. En general formen un conjunt
heteromètric amb base erosiva i discordant respecte als dipòsits de la terrassa
1. El gruix d’aquests dipòsits és irregular i oscil•la entre 2 i 3 metres.
Topogràficament se situa a uns 2 metres per damunt del curs actual (llera
d’inundació) dels rius Fluvià i Muga. Aquests sediments corresponen a corrents
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de riu trenat meandriforme, que cap al sostre evolucionen a règim meandriforme
(amb sedimentació de point bars). Aquests materials constitueixen, junt amb les
barres fluvials actuals, la terrassa mes moderna. S’atribueixen a l’Holocè recent.
7.1.10.

Vegetació

En aquestes terres, habitades des de fa mil·lennis, la vegetació mostra arreu la
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influència de l'acció humana. Conreus i pastures ocupen el territori. D’una
manera general, la vegetació potencial de l’àrea, caracteritzada per boscos i
matolls de poca alçada que separen els diferents camps de conreu, ha estat
transformada d’antic pel desenvolupament de l’activitat agrícola. Delimitant les
diferents parcel·les de conreus s’alineen capes de matolls que s’accentuen al
arribar als límits de la parcel·la.
Es tracta d’una parcel·la que la podríem arribar a entendre com la suma de petits
camps agrícoles amb plantacions i algunes traces de bosc de ribera connectades
entre elles per un camí perimetral. A la zona s’identifiquen pinedes mediterrànies,
alberedes, salzedes i altres boscos de ribera amb bosquines i matollars
meridionals de rambles, rieres i llocs humits.
La zona presenta un risc d’incendi forestal baix, ja que es tracta de terrenys de
conreu. No obstant això, petits turons recoberts per vegetació natural situats a
l’oest de la parcel.la, s’ha qualificat com a zones de risc moderat.
A la zona estudiada no s’han localitzat arbres monumentals dins del Decret
12/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès
comarcal i d’interès local de la Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 2/06/89).
7.1.11.

Fauna

Els mamífers en general han sofert una important regressió a la zona, encara
que esporàdicament es pot trobar alguna guineu (Vulpes vulpes), rosegadors
com el ratolí casolà (Mus musculus), el ratolí de camp (Mus spretus) i espècies
antropòfiles com la rata comuna (Ratus norvegicus).
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D'entre els lagomorfs s'hi pot trobar el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus).
D'entre els ocells propis dels conreus i espais oberts destaquem l'abellerol
(Merops apiaster), el falciot negre (Apus apus), el puput (Upupa epops), la garsa
(Pica pica), la qual és força abundant, la perdiu roja (Alectoris rufa), l'alosa
(Alauda arvensis) i la cogullada vulgar (Galerida cristata) entre d'altres.
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En aquests ambients es troben diverses rapinyaires com l'aligot (Buteo buteo),
l'aguila cuabarrada (Hieraethus fasciatus) i el xoriguer (Falco tinnunculus).

D'entre les rapinyaires nocturnes cal destacar l'òliba (Tyto alba), el xot (Otus
scops) i el mussol (Athene noctua).

A les zones més urbanitzades, amb característiques més antròpiques, trobem
ocells amb inclinació cap al medi urbà o bé que el suporten de manera eficient,
com per exemple la merla (Turdus merula), la cuereta blanca (Motacilla alba) i el
pardal comú (Passer domesticus).
Les riberes del riu, excloses de l’àmbit d’estudi, es troben incloses en l’espai
natural protegit Riu Fluvià, aquest espai forma part dels espais de tipologia
d’aigües continentals i com a lloc d’importància comunitària (LIC). Els motius de
la seva inclusió a la Xarxa rau per la presència d’hàbitats d’interès comunitari
(vernedes, albaredes, salzedes i altres boscos de ribera) i per la presència
d’espècies d’interès comunitari (annex II de la Directiva 92/43/CE) com ara la
llúdriga (Lutra lutra)
Així mateix, es cataloga aquest tram del riu Ter com a àrea d’interès faunístic per
la presència d’espècies íctiques d’interès com el barb de muntanya (Barbus
meridionalis) i rèptils com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) Un altre
aspecte destacable és la funcionalitat que presenta actualment el riu com a
corredor ecològic i per a la connectivitat dels espais naturals. Tot aquest tram del
riu Fluvià forma part de l’àmbit territorial d’actuació del Pla de Conservació de la
llúdriga a Catalunya aprovat per l’Ordre MAB/138/2002 i és un lloc de cites
constants d’aquest mamífer.
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7.1.12.

Espais de protecció especial

Les zones objecte de modificació de qualificació urbanística no es troben
ubicades en cap sector delimitat per cap Pla d'Espais d’interès Natural ni per cap
altre figura de protecció natural, paisatgística o cultural.
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•

Afecció a espais naturals de protecció especial.

L’àmbit de la present modificació puntual del POUM de Bàscara no afecta a
espais naturals de protecció especial.

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de Bàscara
no s’hi troba cap espai natural de protecció especial i tampoc en els municipis
veïns.
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Albanyà
Sales de Llierca

Cistella
Lladó

Figueres
Vila-sacra
Peralada
Vilanant
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
el Far d'Empordà
Fortià
Castelló d'Empúries

Cabanelles

Beuda

Ordis Borrassà

Navata

Maià de Montcal
Argelaguer
Besalú
Crespià
Sant Ferriol

Vilamalla
Siurana

Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Riumors

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta
Sant Miquel de Campmajor
Banyoles
Porqueres
Mieres
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Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

Vilademuls

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós

Canet d'Adri
Sant Aniol
Martí de Finestres
Llémena

Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Celrà
Girona

Albons

Viladasens

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis

Sant Gregori

l'Escala

Bordils

Foixà
Flaçà

Torroella de Montgrí
Ullà

Ultramort
Serra de Daró
Gualta
Sant Martí Vell
la Pera Rupià Parlavà
Juià

Municipis - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC
Xarxa principal de carreteres
Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
ENPE - (polígons agrupats)
Tipus de figura - (polígons sense agrupar)
Reserva Natural de Fauna Salvatge
Paratge Natural d'Interès Nacional
Reserva Natural Parcial
Parc Nacional
Parc Natural
Reserva Natural Integral
Zona de Protecció
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•

Afecció a espais d’interès natural (PEIN).

L’àmbit de la present modificació puntual del POUM de Bàscara no afecta a cap
espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de Bàscara
no s’hi troba cap zona de Pla d’Espais d’Interès Natural i tampoc en els municipis
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veïns.
Albanyà
Sales de Llierca

Cistella
Lladó

Figueres
Vila-sacra
Peralada
Vilanant
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
el Far d'Empordà
Fortià
Castelló d'Empúries

Cabanelles

Beuda

Ordis Borrassà

Navata

Maià de Montcal
Argelaguer
Besalú
Crespià
Sant Ferriol

Vilamalla
Siurana

Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Riumors

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta
Sant Miquel de Campmajor
Banyoles
Porqueres
Mieres

Vilademuls

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós

Canet d'Adri
Sant Aniol
Martí de Finestres
Llémena

Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Celrà
Girona

Albons

Viladasens

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis

Sant Gregori

l'Escala

Bordils

Foixà
Flaçà

Torroella de Montgrí
Ullà

Ultramort
Serra de Daró
Gualta
Sant Martí Vell
la Pera Rupià Parlavà
Juià
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Xarxa hidrogràfica
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Espais inclosos al PEIN - (polígons sense agrupar)
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•

Afecció a Xarxa Natura 2000.

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de
Bàscara s’hi troba la zona de Riu Fluvià com a zona de xarxa natura a protegir
i com a un Lloc d’Importància Comunitària ( LIC ) , d’acord amb la Directiva

Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

92/43/CEE. El vèrtex més proper es separat per 45 metres.

Albanyà
Sales de Llierca

Cistella
Lladó

Figueres
Vila-sacra
Peralada
Vilanant
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
el Far d'Empordà
Fortià
Castelló d'Empúries

Cabanelles

Beuda

Ordis Borrassà

Navata

Maià de Montcal
Argelaguer
Besalú
Crespià
Sant Ferriol

Siurana
Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Riumors

Vilamalla

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta
Sant Miquel de Campmajor
Banyoles
Porqueres
Mieres

Vilademuls

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri

Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis
Celrà

Sant Gregori

Albons

Viladasens

Camós

Canet d'Adri
Sant Aniol
Martí de Finestres
Llémena

l'Escala

Girona

Bordils

Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA) - (polígons agrupats)
Espais - (polígons sense agrupar)
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Torroella de Montgrí
Ullà

Ultramort
Serra de Daró
Gualta
Sant
Martí
Vell
la
Pera
Juià
Rupià Parlavà
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Foixà
Flaçà
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•

Afecció a hàbitats naturals d’interès comunitari.

Els hàbitats naturals d’interès comunitari més propers a la zona objecte d’estudi

Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

són:

Codi: 92D0
Nom: Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits
(Nerio-Tamaricetea)
És prioritari ?: No prioritari
Codi: 92A0
Nom: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
És prioritari ?: No prioritari
Codi: 9540
Nom: Pinedes mediterrànies
És prioritari ?: No prioritari

Esponellà

Pontós

Garrigàs

Vilademuls

Bàscara
Vilaür
Fontcoberta

Saus
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•

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic.

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de
Bàscara s’hi troba la zona de Riu Fluvià com a àrea d’interès Faunístic i
Florístic.
Crespià

Navata

Sant Vilamacolum
Pere Pescador
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós
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Esponellà

Garrigàs

Sant Miquel de Fluvià
Palau de Santa Eulàlia

Sant Mori

Bàscara
Fontcoberta

Ventalló

Vilaür

Vilademuls
Saus

Vilopriu

Cornellà del Terri

Viladamat

Albons
Garrigoles

Viladasens
Bellcaire d'Empordà
Sant Jordi Desvalls

Palol de Revardit

Cervià de Ter
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Superfície urbanitzada
Àrees d'Interès Faunístic i Florístic
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Colomers
Jafre
Foixà

Verges
la Tallada d'Empordà
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•

Pla de recuperació del Trencalòs.

El terme municipal de Bàscara NO es troba inclòs dins del Pla de Recuperació
del Trencalòs, d’acord amb el Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual
s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya.
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Albanyà

Cistella

Tortellà
Montagut i Oix Sales de Llierca

Cabanelles

Beuda

Navata

Maià de Montcal

Argelaguer
Sant Joan les Fonts

Figueres Vila-sacra
Peralada
Vilanant
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
el Far d'Empordà
Fortià

Lladó

Ordis Borrassà

Riumors

Vilamalla

Siurana

Besalú
Crespià
Sant Ferriol

Cabanelles
Pontós

Olot

Torroella de Fluvià
Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

Esponellà

Serinyà
Santa Pau

Sant Mori
Fontcoberta

Sant Miquel de Campmajor
Porqueres
Mieres
Sant Feliu de Pallerols

Vilademuls

Saus

Banyoles

Viladamat

Albons
Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós

Sant Aniol
de Finestres
les Planes
d'Hostoles
Canet d'Adri
Sant Martí de Llémena
Susqueda
Amer

Ventalló

Bàscara Vilaür

Viladasens
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafre
Cervià de Ter
Verges

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis Bordils

Sant Gregori

Foixà
Flaçà

Celrà
Girona
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Pla de recuperació del trencalòs
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Juià

la Pera

Ultramort
Parlavà
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•

Arbres monumentals.
El municipi de Bàscara no disposa d’arbres monumentals.
Cabanelles

Navata

Ordis

Borrassà

Siurana Vilamacolum

Crespià
Cabanelles
Torroella de Fluvià

Pontós
Garrigàs

Sant Miquel
Palau de Santa
Eulàliade Fluvià
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Esponellà

Sant Mori
Ventalló
Vilademuls

Bàscara

Vilaür

Fontcoberta

Saus

Viladamat

Banyoles
Vilopriu
Porqueres
Cornellà del Terri

Garrigoles

Viladasens
la Tallada d'Empordà
Camós

Cervià de Ter
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Sant Jordi Desvalls
Colomers
Foixà

Jafre

Verges
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•

Afecció a boscos de titularitat pública.
Cabanelles
Maià de Montcal

Navata

Ordis

Borrassà

Vilamalla

Siurana

Crespià
Cabanelles

Sant Ferriol

Torroella de Fluvià
Pontós
Garrigàs
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Serinyà

Sant
Miquel
de Fluvià
Palau de
Santa
Eulàlia

Esponellà

Porqueres

Sant MoriVentalló
Vilademuls
Bàscara
Fontcoberta

Vilaür
Saus

Banyoles
Vilopriu
Garrigoles

Cornellà del Terri
Viladasens
Camós

Colomers
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Xarxa principal de carreteres
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Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
Forests públiques - (polígons agrupats)
TIP_PROP (Forests públiques (desembre 2011))
Agències Públiques
Diputacions
Entitat Municipal Descentralitzada
Municipi
Estat
Generalitat de Catalunya
Privat
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Jafre
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El municipi de Bàscara disposa de les forest públiques:

Codi del forest: 12
Forest: RIBERES DEL RIU FLUVIÀ (Bàscara)
CUP: 100
ELENC: 1021
Titular: GENERALITAT DE CATALUNYA
Municipi: Bàscara
Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

Comarca: ALT EMPORDÀ
Conveni/Consorci: No
Instrument d'ordenació forestal: No
Sistema de certificació forestal: No
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•

Afecció d’algun punt d’interès geològic.

Dins del terme municipal de Bàscara NO existeix cap àrea inclosa dins l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.
Tortellà
Sales de Llierca
Beuda

Lladó
Cabanelles

Avinyonet
Vilanant de Puigventós
Vilafant
Ordis Borrassà

Navata

Maià de Montcal

Argelaguer

Fortià

Siurana

Besalú
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Crespià
Sant Ferriol

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta

Sant Miquel de Campmajor
Porqueres
Mieres

Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

Santa Pau

Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Castelló d'Empúries
Riumors

Vilamalla

Vilademuls

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Banyoles

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós
Sant Aniol de Finestres
Canet d'Adri
Sant Martí de Llémena
Amer

Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Celrà
Girona

Albons

Viladasens

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis

Sant Gregori

l'Escala

Bordils

Foixà
Flaçà

Torroella
de Montgrí
Ullà

Ultramort
Serra de Daró

Sant Martí Vellla Pera
Juià

Rupià Parlavà

Madremanya

Corçà
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Categoria
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Marca d'Espais d'Interès Geològics reduïts
Geozona
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Gualta

Ullastret Fontanilles
Pals
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•

Aqüífers protegits.

Dins el terme municipal de Bàscara NO existeixen aqüífers protegits, aprovat per
DECRET 328/1988, d'11 d'octubre. I les altres dues es troben dins d’aquesta
zona.
Crespià

Navata

Siurana
Torroella de Fluvià
Garrigàs
Pontós Palau
de Santa Eulàlia
Sant Pere Pescador

Sant Ferriol
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Esponellà

Serinyà

Santa Pau

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta

Sant Miquel de Campmajor
Porqueres
Mieres

Banyoles

Ventalló

Bàscara Vilaür
Vilademuls

Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós
Sant Aniol de Finestres
Canet d'Adri

l'Escala

Albons

Viladasens
Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis Bordils

Torroella Ullà
de Montgrí

Foixà
Flaçà

Sant Martí de Llémena

Ultramort
Serra de Daró

la Pera Rupià Parlavà

Celrà
Amer

Juià
Sant Martí Vell

Sant Gregori

Salt

Ullastret
Corçà

Girona
Sant Julià del Llor i Bonmatí
la Cellera de Ter
Bescanó
Anglès

Gualta
Fontanilles

Madremanya
Quart

Pals
Palau-sator

la Bisbal
Forallac
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
ded'Empordà
l'Heura

Vilablareix

Torrent
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Superfície urbanitzada
Aqüifers protegits
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•

Zones Humides.

Dins el terme municipal de Bàscara NO existeixen àrees incloses dins de
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.
BesalúBeuda
Maià de Montcal
Cabanelles
Crespià

NavataOrdis Borrassà
Siurana Vilamacolum
Castelló d'Empúries
Cabanelles
Torroella de Fluvià
Pontós
Garrigàs
Palau
de Santa Eulàlia
Sant Pere Pescador
Esponellà
l'Armentera

Sant Ferriol
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Serinyà

Sant Mori
Fontcoberta
Sant Miquel de Campmajor
Mieres
Porqueres Banyoles

Ventalló

Bàscara Vilaür

Vilademuls

Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Cornellà del Terri
Camós
Sant Aniol de Finestres
Canet d'Adri

l'Escala

Albons

Viladasens
Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges

Palol de Revardit
Sant Julià de Ramis

Torroella de Montgrí
Ullà

Foixà

Bordils

Flaçà

Sant Martí de Llémena

Ultramort
Serra de Daró

Celrà

Amer

la Pera
Juià
Sant Martí Vell

Sant Gregori
Girona

Ullastret

Fontanilles

Corçà
Madremanya

Bescanó

Gualta

Rupià Parlavà

Salt
Quart

Municipis - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC
Xarxa principal de carreteres
Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
Tipus
Estany alpí
Mullera
Zona humida
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Palau-sator Pals
Forallac
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•

Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries

El municipi de Bàscara es troba inclòs dins de l’àrea qualificada com a zona
vulnerable per contaminació de nitrats, d’acord amb el Decret 283/1998, de
21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
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contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Crespià
Torroella de Fluvià

Cabanelles Navata
Pontós

Garrigàs

Sant Miquel de Fluvià
Palau de Santa Eulàlia

Esponellà

Sant Mori
Ventalló
Bàscara
Fontcoberta

Vilaür

Vilademuls
Saus

Viladamat

Banyoles
Vilopriu

Porqueres
Cornellà del Terri

la Tallada d'Empordà

Viladasens

Camós
Sant Jordi Desvalls
Cervià de Ter

Palol de Revardit
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•

Municipi alt risc d’incendis.

El terme municipal de Bàscara no és un municipi d’alt risc.
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Garrigoles

Colomers
Jafre
Foixà

Verges
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Maià de Montcal
Crespià

Navata

Siurana

Cabanelles

Torroella de Fluvià
Pontós

Serinyà

Garrigàs

Sant Miquel
Palau de Santa
Eulàliade Fluvià

Esponellà

Sant Mori
Ventalló

Porqueres
Bàscara
Fontcoberta

Vilademuls

Vilaür
Saus
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Banyoles

Vilopriu

Garrigoles

Cornellà del Terri
Viladasens
Camós
Sant Jordi Desvalls
Cervià de Ter
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És un municipi d'Alt Risc?
No
Sí
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Colomers
Foixà

Jafre
Verges
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•

Perímetre de protecció prioritària.

Albanyà

Sant Llorenç de la Muga

Boadella i les Escaules
Pont de Molins
Terrades

Garriguella Vilajuïga
el Port de la Selva
Cabanes

Llers

Peralada Pedret i Marzà Pau
Palau-saverdera

Cabanelles

Roses

Cistella
Sales de Llierca

Figueres
Vila-sacra
Vilanant
Vilafant
Avinyonet de Puigventós
el Far d'Empordà
Fortià

Lladó

Castelló d'Empúries
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Beuda
Navata

Maià de Montcal

Ordis Borrassà

Siurana

Besalú
Crespià

Sant Ferriol

Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Riumors

Vilamalla

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

l'Armentera
Sant Mori

Fontcoberta
Sant Miquel de Campmajor
Banyoles
Porqueres

Vilademuls

Cornellà del Terri
Camós

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Viladamat

Vilopriu Garrigoles
Viladasens
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l'Escala

Albons

la Tallada d'Empordà
Bellcaire d'Empordà
ColomersJafre
Torroella de Montgrí
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Crespià

Torroella de Fluvià

Cabanelles Navata
Garrigàs
Pontós

Sant Miquel de Fluvià
Palau de Santa Eulàlia

Esponellà

Sant Mori
Ventalló
Bàscara
Fontcoberta

Vilaür

Vilademuls

Saus
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Banyoles

Vilopriu

Garrigoles

Porqueres
Cornellà del Terri

Viladasens

Camós
Sant Jordi Desvalls
Palol de Revardit

Colomers

Cervià de Ter
Foixà

Jafre
Verges
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Risc moderat
Risc alt
Risc molt alt

7.1.13.
Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i
patrimoni natural
El deteriorament i la fragmentació dels hàbitats representen dues de les
principals causes de la pèrdua de biodiversitat de les comunitats florístiques i,
especialment, faunístiques. Moltes tessel·les paisatgístiques corren perill
d’insularització i subsegüent pèrdua de funcionalitat. Cal prendre mesures per a
garantir la connectivitat entre totes les unitats del sistema territorial.
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Un corredor biològic és un hàbitat predominantment linear d’amplada modesta
que permet la circulació d’individus entre dues tessel·les del mosaic territorial.
Per extensió, és també un hàbitat linear que connecta dos hàbitats disjunts o
ecosistemes fragmentats per tal d’assegurar els fluxos genètics entre les
poblacions connectades i fer possibles les redistribucions demogràfiques que la
dimensió de cada hàbitat o ecosistema per separat no permetria.
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La transposició del corredor biològic a un àmbit escalar superior condueix al
connector ecològic, que és un conjunt d’hàbitats de geometria diversa i força
ampla en totes les seccions del seu desenvolupament (quilomètrica). El
connector ecològic ha de garantir la continuïtat territorial entre dos complexos
ecosistèmics grans. A les funcions purament connectives s’afegeix les
d’autèntica prolongació dels ecosistemes que uneix, de manera que els
organismes hi poden residir, ultra circular-hi.
Els cursos d’aigua tenen un paper molt important a l'hora d’afavorir la
connectivitat entre territoris o dins d’un territori fragmentat. Entre els cursos
d’aigua del municipi mereix una importància especial el cas del Fluvià. Aquest
curs és un connector a un nivell superior al local i comarcal, i és el principal eix
de connexió entre les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l‘Alt
Empordà. Alhora, és el corredor biològic que uneix territoris de vàlua ambiental
protegits per la legislació catalana (Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, espai del PEIN Estany de Banyoles i Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà).

7.1.14.
Avaluació repercussions sobre Espai Xarxa Natura
2000 “RIU FLUVIÀ
La zona d’ampliació de l’extractiva no afecta directament la zona de la Xarxa
Natura 2000 anomenada “Riu Fluvià” amb codi ES5120021. No obstant, donada
la seva proximitat com es mostra en la figura següent i avaluem les possibles
repercussions sobre l’espai.
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Tal i com es pot observar a la figura anterior una part de l’extractiva actual i l’àmbit
d’estudi per ampliació es troba exclòs però pròxim a Xarxa Natura 2000. Les
repercussions que podem esperar han de ser assimilables i compatibles amb la
situació actual. S’ha de considerar que les possibles afeccions siguin produïdes
per arrossegaments de fins del drenatge, així com emissions de pols i soroll. No
tindria lògica cercar un emplaçament allunyat a l’activitat actual el qual de forma
dispersa i no annexa generaria més impactes que l’objecte d’aquest projecte,
afegint que l’elecció és fora i separada dels espais protegits. Les mesures per
prevenir i corregir aquests efectes aniran centrades en mantenir una bona xarxa
de drenatge que eviti l’erosió i el transport de fins, instal·lació de trampes de
sediments del total de l’activitat. Mantenir en bon estat i realitzar les inspeccions
adients a la maquinaria per evitar fums i soroll innecessaris. Limitar la velocitat
del transport per l’interior dels vials. Mantenir en bon estat els accessos i pistes
interiors. Delimitació de l’espai amb motes de terres i plantació d’arbres que facin
d’apantallament visual, així com evitar la dispersió de pols i soroll. El present
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document presenta el programa de vigilància ambiental on recull una sèrie
d’accions per la fase d’adequació i funcionament que completaria les mesures
per evitar i minimitzar els efectes esmentats.
Hom considera que aplicades les mesures previstes es respecta l’objectiu marc
de mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de
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les espècies presents a l'espai.
Vist que ja hi ha una extractiva existent i on l’ampliació de l’activitat llinda amb la
zona de xarxa natura 2000 i donades les característiques del que es projecta, no
es considera cap efecte significatiu que pugui afectar la conservació d’aquest
espai protegit si s’apliquen les mesures preventives i correctores que es
proposen.

7.1.15.

Qualitat paisatge i usos del sòl

Si analitzem el paisatge de l’entorn en l’àmbit de la modificació puntual, es pot
observar que es tracta d’un entorn eminentment agrícola, amb taques alternades
de vegetació, alguns erms (antics camps de conreu actualment abandonats), i
boscos.
L’element més característic d’aquesta finca és la pròpia topografia planera. Es
tracta d’una parcel·la que la podríem arribar a entendre com la suma de petits
camps agrícoles amb plantacions i algunes traces de bosc connectades entre
elles per un camí perimetral.

Un altre element paisatgístic que defineix el paisatge és el riu Fluvià per la seva
proximitat a la finca objecte d’aquest pla especial, es fa notar la seva presència.
Pel que fa al cromatisme de l’entorn immediat de la zona s’observa que aquest
és molt complex al combinar les tonalitats variables dels espais agrícoles en
funció de les diferents estacions de l’any i els conreus, amb la línia de vegetació
de riu (El Fluvià), i amb els boscos i erms existents en les parts més abruptes.
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Pel que fa al nivell de naturalitat, aquest es podria definir com a alt, ja que ens
trobem en una zona que tot i la seva proximitat amb el poble de Bàscara, la N-II
i l’autopista AP-7, està envoltada de camps de conreu i boscos.

En resum doncs, el paisatge de la zona està marcat principalment per la manca
de relleu, amb aquestes pantalles vegetals que separen els diferents nivells
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camps que hi ha dins la finca diferenciant plantacions arbustives i arbòries, que
donen una autonomia a cadascun dels espais que composen la totalitat de la
parcel·la, i alhora fan que variïn les visuals i la percepció del paisatge segons el
punt on estiguem. El cromatisme és interessant (com en tot l’Empordà) per la
seva diversitat de components.

Els espais protegits més propers a l'àmbit del projecte són els espais del Pla
d’espais d’interès natural, denominats Aiguamolls de l’Alt Empordà, massís de
l’Albera, Cap de Creus i l’àmbit del mateix riu Fluvià com a Xarxa Natura 2000.
Segons el catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, la zona d’estudi
corresponen a la present modificació puntual és la unitat de paisatge 21
anomenada Terraprims.

Els Terraprims comprenen, en sentit ampli, un àmbit territorial força extens que
es mou entre les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i el
Pla de l’Estany. Com el seu propi nom indica inclou, fonamentalment, una zona
de relleus suaus, de turons sinuosos i arrodonits que es troba compresa, a grans
trets, entre el riu Fluvià, al nord; el Ter, al sud; els relleus que donen pas a la
cubeta lacustre de l’estany de Banyoles, a l’oest; i els relleus que flanquegen la
plana empordanesa estricta, a l’est. El nom terraprim fa referència al poc gruix
del sòl per als conreus i es contraposa al de terraforts o fondals, és a dir, al
d’aquells terrenys argilosos, de molt gruix i bon conreu, propis de la plana
empordanesa pròpiament dita i, altitudinalment, més deprimida. Aquesta
superfície força extensa de turons té una disposició amb un sentit predominant
nord-oest – sud-est. En la mesura que s’avança cap al sud l’àrea aturonada
progressa més cap a llevant fins al punt que, a les proximitats d’Albons, tan sols
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sis quilòmetres la separen del litoral empordanès de l’Escala. En aquesta latitud
els Terraprims assoleixen la seva màxima amplada: uns 20 kms
7.1.16.

Qualitat ambient atmosfèric

El nivell d’immissió és la quantitat d’una determinada substància contaminant per
unitat de volum d’aire, en un punt receptor qualsevol, independentment de la font
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d’on prové. Generalment, es refereix a la concentració de contaminants presents
a l’aire que respiren les persones, per la qual cosa el nivell d’immissió d’una zona
significa el nivell de qualitat de l’aire d’aquesta zona determinada.

La Vulnerabilitat és un indicador del risc d’exposició de la població i dels espais
d’interès natural als contaminants atmosfèrics. Aquest paràmetre està relacionat
amb els nivells d’immissió, la densitat de població i els espais naturals. L’escala
de valors per a l’exposició de la població als diferents contaminants és: Nul·la,
Molt baixa, Baixa, Moderada i Alta.

La Capacitat és un paràmetre que indica quines àrees del territori ofereixen
condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors, i per tant
mesura la capacitat d’absorció d’hipotètiques noves emissions. La capacitat està
relacionada amb les emissions que tenen lloc a la zona i amb el poder de
dispersió del medi atmosfèric de l’àrea que s’estudia. Una alta capacitat indicaria
un bon poder de dispersió del medi. L’escala de valors de la capacitat del territori
és: Alta, Moderada, Baixa i Restringida.
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La vulnerabilitat i la capacitat del medi del municipi de Bàscara, pels diferents
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contaminants, es presenten a la següent taula:

La zona de qualitat de l’aire que engloba la finca és la zona 9: Empordà.
S’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó mesurats
a les estacions de fons. Presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb
una marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals
representen la major part del seu territori. Només un 20% dels municipis poden
tenir àrees urbanes.
Hi ha una important coberta vegetal. És una franja litoral que s’endinsa cap a
l’interior en una plana.

Condicions de dispersió: És una franja costanera que es veu afectada sovint per
la tramuntana. Quan no hi ha vent a escala sinòptica, predomina el règim de
brises.
Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats
domèstiques i del trànsit urbà.
Respecte a la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs,
moderat i intens.

Hi ha pocs focus industrials, que afecten bàsicament un 20% dels municipis.
Entre aquests focus predominen de manera notable els de tipus B (material per
a la construcció, fabricació de ceràmica i similars) respecte als de tipus A.
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Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades als valors de fons
d’ozó. Aquests valors diferencien aquesta zona de les Comarques de Girona. No
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es disposa de mesures per a la resta de contaminants.

Figura 5. Caracterització de les emissions de la zona 9, Empordà.

7.1.17.

7.1.13. Contaminació acústica

La finca es troba en camp obert on el soroll es transmet per via aèria i pot arribar
als nuclis habitats més propers.

El punt habitat més pròxim es troba a uns 175 m,.. Els camps que envolten la
finca son una barreja de camps de conreu de plantes herbàcies o de regadiu
amb camps de conreu d’arbres.

El municipi de Bàscara, on es troben les parcel·les, no disposa de mapa de
capacitat acústica aprovat segons Decret 176/2009, per tant segons el Decret
176/2009, el sector del territori on es troba la planta es considera com a una zona
de sensibilitat acústica alta (A1) ja que esta en una zona trenqui-la a camp obert
que es pretén que es mantingui silenciosa per raó de preservació de paisatges
sonors de l’entorn Així doncs, el valor límit d’immissió en horari diürn serà Lar de
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60 dB. Al trobar-se la instal·lació en camp obert el soroll es transmet per via aèria
i pot arribar als nuclis habitats més propers.
L’habitatge més pròxim es troba a uns 175 m, concretament es tracta de Can
Colell. Els camps que envolten a les parcel·les són, o bé camps de conreu sense
cap massa forestal, o bé camps d'arbres i matolls de tipus mediterrani.
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La possible generació de soroll serà les parcel·les de la finca avaluada que no
es diferencien en res de les parcel·les dels voltants. Els focus emissors de soroll
d’una pala carregadora o excavadora que s’encarreguen d’arrencar el material i
el camió que el dur al lloc de venda/processat, per tant, s’emetran sempre en
horari laboral. El nivell sonor de les màquines ve definit per la següent taula:

Màquina

Nivell Sonor

Pala carregadora amb pneumàtics

90 dB(A)

Excavadora

95 dB(A)

Camió

80 dB(A)

En la taula següent, i a tall d’exemple, hom pot comprovar els nivells sonors i les
conseqüències en funció dels dBA:
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Les parcel·les adjacents a les parcel·les de la finca analitzada són parcel·les que
no es diferencien en res les unes de les altres, excepte pel tipus de conreu que
s’hi estigui conreant i l’ús de totes elles són agrícoles. En aquest cas es dóna la
circumstància de que les parcel·les situades a l’oest del camí del Mas Duran
formen part d’una activitat extractiva.
7.1.18.

Contaminació lluminosa

La zona on s’emplaça la zona d’estudi, segons cartografia del Departament de
Territori i Sostenibilitat es considera zona E2 de Protecció alta. Es considera E2
el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció
especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.

Cal mencionar que les zones properes al Fluvià es consideraven com a Zona E1
de protecció màxima. Són les zones de màxima protecció a la contaminació
lluminosa, corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural,
les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000.
També existeix una petita zona ubicada a la part centre del municipi considerada
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com a zona E3 de protecció moderada. Són les àrees que el planejament
urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.
Tortellà
Sales de Llierca Beuda

Avinyonet
Vilanant de Puigventós
Vilafant

Cabanelles

Ordis Borrassà
Maià de Montcal

Argelaguer

Vilamalla
Siurana

Navata

Besalú
Crespià
Sant Ferriol

Garrigàs
Palau de Santa Eulàlia

l'Armentera
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Sant Mori
Fontcoberta

Sant Miquel de Campmajor
Porqueres
Mieres

Sant Pere Pescador

Esponellà

Serinyà

Santa Pau

Vilamacolum
Torroella de Fluvià

Cabanelles
Pontós

Fortià Castelló d'Empúries
Riumors

Vilademuls

Ventalló

Bàscara Vilaür
Saus

Banyoles

Viladamat

Vilopriu Garrigoles

l'Escala

Albons

Viladasens

Cornellà del Terri

Bellcaire d'Empordà
Colomers
Sant Jordi Desvalls Jafrela Tallada d'Empordà
Cervià de Ter
Verges
Torroella de Montgrí
Palol de Revardit
Foixà
Ullà
Sant Julià de Ramis Bordils
Flaçà
Ultramort

Camós
Sant Aniol de Finestres
Canet d'Adri
Sant Martí de Llémena
Amer

Celrà

Sant Gregori
Girona

Sant Martí Vellla Pera
Juià
Madremanya

Serra de Daró
Gualta
Parlavà
Rupià
Fontanilles
Ullastret
Corçà
Pals

Municipis - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC
Xarxa principal de carreteres
Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
Zonificació segons la protecció envers la contaminació lluminosa (raster)
Zona E1. Protecció màxima
Zona E2. Protecció alta
Zona E3. Protecció moderada
Zona E4. Protecció menor

7.2. Matriu de Riscos ambientals
7.2.1. Àrees de risc per a la seguretat de les persones
Segons se n’extreu de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, els riscos per a les persones presents en el terme
municipal de Bàscara són risc d’inundacions i transport de mercaderies
perilloses.
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7.2.1.1.

Risc d’incendis

El terme municipal de Bàscara no és un municipi d’alt risc. NO obstant, està
obligat a disposar del pla INFOCAT.
Maià de Montcal
Crespià

Navata

Siurana

Cabanelles

Torroella de Fluvià
Pontós
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Serinyà

Garrigàs

Sant Miquel
Palau de Santa
Eulàliade Fluvià

Esponellà

Sant Mori
Ventalló

Porqueres
Bàscara
Fontcoberta

Vilademuls

Vilaür
Saus

Banyoles

Vilopriu

Garrigoles

Cornellà del Terri
Viladasens
Camós
Sant Jordi Desvalls
Cervià de Ter
Municipis - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC
Xarxa principal de carreteres
Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
És un municipi d'Alt Risc?
No
Sí
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Foixà

Jafre
Verges
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Crespià

Torroella de Fluvià

Cabanelles Navata
Garrigàs
Pontós

Sant Miquel de Fluvià
Palau de Santa Eulàlia

Esponellà

Sant Mori
Ventalló
Bàscara
Fontcoberta

Vilaür

Vilademuls

Saus
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Banyoles

Vilopriu

Garrigoles

Porqueres
Cornellà del Terri

Viladasens

Camós
Sant Jordi Desvalls

Colomers

Cervià de Ter

Palol de Revardit

Foixà

Jafre
Verges

Municipis - Base municipal 1:250 000 de Catalunya, versió 3.3 - ICC
Xarxa principal de carreteres
Xarxa secundària de carreteres
Xarxa hidrogràfica
Superfície urbanitzada
Tipus de risc

Risc baix
Risc moderat
Risc alt
Risc molt alt

7.2.1.2.

Risc d’inundacions

El municipi de Bàscara està classificat segons el risc d’inundacions pel Pla
INUNCAT com a risc moderat. No obstant, és recomanat la redacció del pla i
per això el municipi disposa del manual d’actuacions per a inundacions (
INUNCAT ) homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya.

El terme municipal de Bàscara no presenta punts negres, però sí punts
conflictius que mereixen una especial atenció:
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7.2.1.3.

Risc per inestabilitat de vessants

Es tracta del risc causat pels esllavissaments, caigudes, despreniments o
moviments de masses de terra i rocam. Aquests moviments són probables en
turons o cingleres.

Ateses les característiques del terme municipal, el risc per inestabilitat de
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vessants és baix en la zona muntanyosa.
7.2.1.4.

Risc de sismes

Tota l’àrea del municipi es veu afectada en conjunt per a activitats sísmiques, de
manera que disposa del manual d’actuació per a emergències sísmiques (
SISMICAT ) homologat per la Comissió de Protecció civil de la Generalitat de
Catalunya.
7.2.1.5.

Risc de nevades

El municipi de Bàscara està considerat segons el Pla Neucat com a municipi que
no està obligat però si recomanat a l’elaboració del pla; no obstant es disposa
del manual d’actuacions per a nevades homologat per a la Comissió de protecció
civil de la Generalitat de Catalunya.
7.2.1.6.

Risc de contaminació dels aqüífers per nitrats

La contaminació de les aigües per nitrats procedents de les dejeccions
ramaderes ha esdevingut un problema mediambiental greu en molts municipis
ramaders de Catalunya.

En aquest sentit, des de la Generalitat de Catalunya, es va aprovar el Decret
283/1998, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, aplicant el Reial Decret
261/1996, de 16 de febrer, pel qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol,
la Directiva 91/676/CEE de la Unió Europea.
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El Decret 283/1998 designa les zones vulnerables per a contaminació de nitrats
procedents de les dejeccions ramaderes.
El municipi de Bàscara es troba inclòs dins d’una zona declarada com a
vulnerable a la contaminació de nitrats per fonts agràries.
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7.2.1.7. Risc d’accidents per transport de mercaderies
perilloses
El municipi de Bàscara està considerat segons el Pla Transcat un municipi de
molt alt risc; i per això disposa del Manual d’actuació per transport de
mercaderies perilloses ( TRANSCAT ) homologat per la Comissió de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya
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8. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ
AMBIENTALS PREVISTES EN EL PLANEJAMENT GENERAL O
ALTRES PLANS APLICABLES
8.1. Àmbit internacional i comunitari
➢ Directiva d’Hàbitats que deu el seu nom a la Directiva 92/43/CEE, de 21
de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la
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flora silvestres. Aquesta Directiva va ser aprovada l’any 1992 pel Consell
de les Comunitats Europees, que, posteriorment van aprovar la Directiva
97/62/CE, de 27 d’octubre, que bàsicament consisteix en una millora,
modificació i substitució dels annexos I i II de la Directiva d’Hàbitats.
En la finca analitzada no es localitzen hàbitats classificats d’interès comunitari
(Directiva 97/62/UE). A uns 100 metres de la zona, podem trobar l’hàbitat
d’interès comunitari “Pinedes Mediterrànies” (codi 9540), considerat com a no
prioritari, i també a uns 100 metres de la zona, podem trobar l’hàbitat d’interès
comunitari “Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera” (codi 92A0), considerat
també com a no prioritari.
➢ La Directiva d’Hàbitats anterior i la Directiva 79/409/CEE de la conservació
de les aus silvestres cataloguen una sèrie d’espais com a Llocs d’Interès
Comunitari (LIC) i Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
Aquests espais conjuntament s’inclouen com a Xarxa Natura 2000.
Aquestes dues directives donen compliment al Conveni de la conservació
de la vida silvestre i del medi natural d’Europa celebrat a Berna al 1979.
➢ Conveni de Rio sobre la Diversitat Biològica, signat a Rio de Janeiro el
1992, que cal destacar-lo a nivell internacional.
➢ Conveni europeu del paisatge a nivell europeu (existeix des del 2000), pel
que fa a la conservació del paisatge de Bàscara i que té com objectius
promoure la protecció, gestió i ordenament dels paisatges. L’Estat
Espanyol ha signat aquest conveni i Catalunya ha aprovat una llei cap a
aquests mateixos objectius.
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➢ Directiva 2000/60/CE en relació a l’aigua i la seva qualitat. Estableix el
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. Aquesta
directiva organitza la gestió de les aigües superficials, continentals, de
transició, les aigües costaneres i subterrànies amb l’objectiu de prevenir i
reduir la seva contaminació, fomentar el seu us sostenible, protegir el medi
aquàtic, millorar la situació dels ecosistemes aquàtics i pal·liar els efectes
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de las inundacions i de les sequeres.
Des d’un punt de vista més global de protecció mediambiental, el 2001 es fixa a
nivell europeu l’Estratègia de la Unió Europea per un desenvolupament
sostenible que es centra en prioritzar objectius bàsics: limitar el canvi climàtic i
incrementar l’ús d’energies netes, dur a terme una gestió responsable dels
recursos naturals, millorar el sistema de transports (mobilitat sostenible),
l’ordenació territorial i conservar la biodiversitat i impulsar-ne l’ús sostenible.

Entesa també com a contaminació atmosfèrica, la Directiva 2002/49/CE sobre
avaluació i gestió del soroll ambiental cerca les fórmules per a reduir les
molèsties acústiques generades per qualsevol emissor elaborant una cartografia
d’exposició al soroll.
8.2. Àmbit estatal
➢ Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
➢ La Ley 4/1989 de “Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre” derrogada per la llei 42/2007 del “Patrimonio Natural y
de la biodiversidad” que té com objectiu l’establiment de normes de
protecció, conservació, restauració i millora dels recursos naturals i, en
particular, les relatives als espais naturals i a la flora i fauna silvestres. A
més, i concretant en les espècies vegetals i animals, el Real Decreto
439/1990 que regula el “Catálogo Nacional de especies amenazadas”
dictamina exactament les espècies de flora i fauna catalogades com a
Espècies en perill d’extinció i les Espècies amb interès especial.
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➢ A nivell paisatgístic, l’Estat Espanyol ha elaborat “el Atlas de los Paisajes
de España” que realitza per primera vegada una cartografia general i una
anàlisi i valoració del conjunt dels paisatges espanyols que pot servir de
marc per altres estudis del paisatge a escala regional i local.
➢ El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del
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Agua) materialitza la reorientació de la política de l’agua, mitjançant la
explicació i difusió de las actuacions concretes dissenyades per garantir
la disponibilitat i la qualitat de l’agua en cada territori. A més, l’aigua és
legislada pel Real Decreto 849/1986 que aprova el “Reglamento del
Dominio Público Hidráulico” i el Real Decret legislatiu 1/2001 que aprova
el text de la “Ley de Aguas”.
L’Estat Espanyol, com estat membre de la Unió Europea, participa activament
en el procés de negociació internacional, que es desenvolupa principalment a
través de reunions anuals de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides
sobre Canvi Climàtic i del Protocol de Kyoto.

La legislació espanyola que regula la emissió de soroll al medi correspon al Real
Decreto 1513/2005 pel que es desenvolupa la Ley 37/2003 del soroll referent a
la avaluació i gestió del soroll ambiental; el Real Decreto 1367/2007 amb el que
es desenvolupa la Ley 37/2003 del soroll referent a la zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques; i el Real Decreto 371/2007 pel que
s’aprova el document bàsic del Código Técnico de la Edificación.
8.3. Àmbit català
A nivell urbanístic, les activitats establertes sobre sòl no urbanitzable a Bàscara
cal que es regeixin per la legislació urbanística existent. Actualment, aquesta
queda determinada pel Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, pel Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme i per el text refós del POUM de Bàscara,
aprovat l’any 2009.
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➢ La llei 20/2009, de 4 de desembre, e prevenció i control ambiental de les
activitats. Per dirigir especialment a reduir les diferents formes de
contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular
mesures correctives de l'impacte ambiental, utilitzar racionalment els
recursos naturals, prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el
règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del
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medi. Deroga La Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental va establir a Catalunya el model de prevenció i
control integrats de la contaminació instaurat per la Directiva 96/61/CE,
del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats
de la contaminació (IPPC).
➢ Per altra banda, el Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis amb l’objectiu d’incorporar
paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis públics i privats de
nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els
resultants d’obres de gran rehabilitació. Els paràmetres d’ecoeficiència
que s’han de complir fan referència a quatre conceptes: aigua, energia,
materials i sistemes constructius i residus.
➢ Pel que fa a l’aspecte concret de l’estalvi d’aigua, destaca el Decret
202/1998 pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua
en determinats edificis i habitatges. En gran mesura la legislació
específica existent en organització, control, ús,... dels recursos hídrics a
Catalunya és derivada de la legislació estatal, la qual cedeix algunes de
les competències a la Generalitat de Catalunya. Així, el Decret legislatiu
3/2003 és el que aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya.
La legislació catalana en l’àmbit referent a l’ambient atmosfèric, incloent-hi
aspectes de contaminació acústica, lumínica i electromagnètica, es regula per la
següent legislació bàsica:
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➢ Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
➢ Ordre de 20 de juny de 1986 per la qual s’estableix l’estructura i el
funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica.
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➢ Decret 245/2005 pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes
de capacitat acústica.
➢ Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
➢ Decret 82/2005 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn.
La legislació catalana en l’àmbit referent als residus es regula per les lleis i
decrets següents:
➢ Decret 80/2002 regulador de les condicions per a la incineració de residus.
➢ Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador dels
Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus.
➢ Decret 92/1999 de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
➢ Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora
dels residus.
Qualsevol activitat ha d’adoptar criteris de preservació de la qualitat i diversitat
del paisatge.
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Això és essencialment important en el cas de Bàscara ja que el seu paisatge és
un dels seus principals valors. Així, Catalunya presenta la Llei 8/2005 de
protecció, gestió i planificació del paisatge on es disposa que el planejament
urbanístic ha de contemplar els Catàlegs de paisatge, les directius de paisatge i
les directrius fixades en els Plans territorials parcials i Plans directors territorials.

El patrimoni natural de Bàscara, pel seu alt valor ecològic, paisatgístic i natural,
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cal que sigui protegit i, en la mesura que sigui possible, millorar-ne la seva
qualitat. Així, la legislació catalana recull nombroses lleis cap a aquest objectiu.
Primerament, i directament relacionat amb el terme de Bàscara, cal destacar la
Resolució MAH/534/2005 per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 8 de
febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les
aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs
d’importància comunitària (LIC). Part del terme municipal està inclòs en els
espais proposats de la Xarxa Natura 2000.
En relació a la possible presència d’espècies de flora d’interès especial i/o
protegides, el marc bàsic de protecció a Catalunya és la Llei 12/1985 d’Espais
Naturals i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’Espais d’Interès Natural. Aquestes normatives permeten la protecció dels
sistemes natural, a més de protegir espècies de flora en els espais d’interès
natural. A més, el Decret 172/2008 de creació del Catàleg de flora de Catalunya
esmenta les espècies protegides.
Finalment, i pel que fa al risc elevat d’incendis forestals al terme de Bàscara, cal
destacar el Decret 206/2005 de modificació del Decret 64/1995 pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003 de
mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana i el seu reglament aprovat pel Decret
123/2005 i el Decret 14/2005 pel qual s’avança l’aplicació de les mesures de
prevenció d’incendis forestals.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
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mesures. en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la
planificació i l’execució de les mesures relatives a les emergències i la seguretat
civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que
inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis.

8.4. Àmbit local
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El Pla d’ordenació urbanística municipal de Bàscara va ser aprovat
definitivament el 4 de març de 2009, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5377 de 12 de maig de 2009.
Des de l’aprovació del document ha estat necessari efectuar una modificació
puntual, provada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Bàscara el 29 de
desembre de 2017, per tal d’ajustar el límit de la zona de Protecció Agrícola [PA]
i la Zona de Protecció Forestal [PF], en sol no urbanitzable, concretament en la
parcel·la 118 del polígon 2 del cadastre de rústica de Bàscara.
La present modificació número 1 ha de servir per a restituir part de la finca, de
referència cadastral número 17018A002001180000AI, situada en sòl no
urbanitzable dins de la zona protecció agrícola [PA], que li correspon per la
naturalesa agrícola dels seus usos des de fa molts anys i que en el plànol 6b
Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial del POUM de Bàscara ha
quedat dins de la clau [PF] Zona de protecció forestal.
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9. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES
9.1. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL
El Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona
El Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona fou aprovat definitivament
el 14 de setembre de 2010 pel Govern de Catalunya i publicat al DOGC nº 5735
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de 15 d’octubre de 2010.
En l’àmbit d’aquesta finca, el sòl està classificat com a sòl de protecció especial.
El sòl de protecció especial es defineix i es regula en els articles 2.6 i 2.7 del títol
II [Sistema d’espais oberts] de les Normes d’ordenació territorial.
El Pla reconeix les activitats agràries com a estratègiques per al futur de la
col·lectivitat social, en tant que garanteixen la producció d’aliments, ajuden a fixar
població en el territori i contribueixen a la preservació de la qualitat del paisatge.
El Pla territorial admet el desenvolupament d’activitats agrícoles, ramaderes i
silvícoles en els tres tipus d’espais oberts que diferencia, amb les condicions que
el propi Pla estableix i sense perjudici de les disposicions sectorials que siguin
d’aplicació.
L’autorització de noves activitats i ampliacions de les ja autoritzades en sòl de
protecció especial i territorial sempre que no afectin de forma clara i definitiva els
valors que han motivat la protecció especial del conjunt de l’espai protegit.
Aquestes autoritzacions es regeixen per la normativa vigent relativa a activitats
extractives en espais naturals protegits i han de tenir en compte les
determinacions del Pla i les estratègies de desenvolupament urbà i
d’infraestructures, en tant que poden ser també argument favorable o
desfavorable per a determinades ubicacions. En qualsevol cas, en la restauració
d’aquests espais s’ha de tenir cura de restablir els valors que, en cada cas, han
motivat la protecció especial. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl
de protecció especial es regeixen per allò establert a l’article 2.18 del títol II
(Sistema d’espais oberts) de les Normes d’ordenació territorial.
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Figura 6. Plànol del PTPCG de l’Alt Empordà
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10. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS
PER LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

A continuació es presenten i descriuen els principals objectius i criteris
ambientals contemplats en l’elaboració de la Modificació Puntual 1 del POUM de
Bàscara.
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Cada objectiu o criteri disposa d’un codi que el classifica segons el grup al que
pertany. La codificació de cada un respon al següent esquema:
lletra codi del grup - ordre de l’objectiu: enunciat de l’objectiu

codi

Nom del grup

A

Model d’ocupació i d’ordenació del sòl

B

El cicle de l’aigua

C

L’ambient atmosfèric

D

La gestió dels residus

E

La biodiversitat i el patrimoni natural

F

La qualitat del paisatge

Per tal de clarificar l’exposició, els diferents objectius ambientals fixats es
formulen diferenciant-los en dos nivells de prioritat: alta i altres. Dins de cada
nivell s’ha establert un ordre de prioritat que coincideix amb l’ordre d’exposició.
Així doncs, en el present Estudi Ambiental Estratègic s’han determinat:
➢ 4 objectius d’alta prioritat
➢ 4 objectius d’altres prioritats
10.1.

Objectius i criteris d’alta prioritat

Les característiques pròpies del terme municipal de Bàscara i a la zona d’àmbit
d’estudi determinen aquells objectius prioritaris a l’hora d’establir les actuacions
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per a desenvolupar la Modificació Puntual 1 del POUM de Bàscara per admetre
una àrea extractiva.

Així:
➢ F-1: Preservació i millora de la qualitat del paisatge integrant la zona
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extractiva a l’entorn natural.

El cas de Bàscara és un municipi força extens i accidentat per turons i serralades
de poca elevació amb el paisatge com a un dels principals valors a preservar. És
per això que cal que qualsevol activitat o desenvolupament urbanístic contempli
el valor del paisatge com a principal fet a protegir.

Caldrà que la zona extractiva continuï amb la seva preocupació per a la protecció
paisatgística i foment de les actuacions encaminades a aconseguir un alt grau
de mimetisme de totes les actuacions i labors a l’entorn. Així mateix, l’ordenació
de les àrees també han d’anar dirigides a l’assoliment d’aquest objectiu.
➢ C-1: Prevenció i minimització de les emissions de les fonts de
contaminació atmosfèrica i acústica.
Tot i que la qualitat atmosfèrica al terme de Bàscara i a la zona d’àmbit d’estudi
és molt bona, cal que qualsevol nou ús de l’existent adopti mesures per a
conservar-la.
Precisament una mínima pèrdua de qualitat atmosfèrica partint d’un estat
excel·lent és molt significatiu i, per tant, cal evitar-ho.
➢ E-1: Preservació d’aquells elements naturals de valor rellevant.
L’activitat extractiva en les parcel·les actualment en desús i/o amb autorització
per a aquesta activitat, cal detectar aquells valors naturals rellevants existents i
preservar-los, en la mesura que sigui possible. Elements sobretot com
determinats exemplars de vegetació haurien de ser preservats mantenint-los en
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el seu emplaçament original o trasplantant-los. Cal tenir present que la
preservació acostuma a tenir menor cost ambiental i econòmic que no pas la
substitució.
➢ A-1: Preservació de la morfologia del terreny evitant moviments excessius
de terres i major fragmentació del sòl.
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Relacionat amb l’objectiu considerat com a principal en aquest informe, la
preservació de la geomorfologia del terreny i del seu perfil ajuda a mantenir el
paisatge característic de l’espai.

A més de la preservació paisatgística, aquest objectiu aconsegueix minimitzar
els moviments de terres i els seus efectes associats i redueix el cost econòmic
de la implantació.

10.2.

Objectius i criteris d’altres prioritats

➢ E-2 Foment de la naturalització dels espais oberts de la zona extractiva
mitjançant l’ús d’elements propis de la zona
Relacionat amb l’objectiu principal, es pretén aconseguir que una activitat
extractiva pugui ser completament harmoniós amb el medi.

Per tant, cal dissenyar la revegetació i reforestació dels espais oberts amb criteris
naturalistes aconseguint una continuïtat amb l’entorn. A més, altres elements
tanques, rampes, marges,... han de fer-se amb materials propis de la zona o de
característiques similars.
➢ A-2: Ordenació de la zona extractiva i accessibilitat.
L’optimització de les zones d’extracció passa per aconseguir que tinguin
diferents fases definides i que s’ordenin adequadament a aquestes. A més, la
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seva correcta disposició dins de l’àmbit de l’explotació amb una accessibilitat
interna i externa per optimitzar la seva funcionalitat.

Així, cal que els accessos siguin els menors possibles i limitant-los als
estrictament necessaris. Tanmateix establir un ordre d’explotació-restauració per
minimitzar afeccions.
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➢ B-1: Manteniment i millora de la qualitat de l’aigua
Assegurar que els cursos fluvials properes a la zona d’estudi no pateixin una
disminució de la seva qualitat. Correcte disseny de xarxes de drenatges així com
mecanisme per retenció de sediments. Comprovació i manteniment de la seva
funció.
➢ D-1: Reducció de l’ús de materials i la generació de residus i facilitació de
la gestió selectiva dels residus
Cal que s’adopti mesures de reducció i reutilització dels residus (estèrils), tant en
la fase d’explotació com en el desenvolupament de la futura ampliació extractiva.

Així mateix, i en segon terme, cal preveure els espais necessaris i els dissenys
òptims per tal de disposar de facilitats a l’hora de gestionar els residus i la seva
recollida de forma selectiva i separada per tipologies, pels treballadors de
l’activitat.
OBJECTIUS I CRITERIS D’ALTA PRIORITATS
La qualitat del paisatge

F-1: Preservació i millora de la qualitat del paisatge
integrant la zona extractiva a l’entorn natural

L’ambient atmosfèric

C-1: Prevenció i minimització de les emissions de
les fonts de contaminació atmosfèrica i acústica.

La biodiversitat i el patrimoni natural

E-1: Preservació d’aquells elements naturals de
valor rellevant

Model d’ocupació i d’ordenació del sòl

A-1: Preservació de la morfologia del terreny
evitant moviments excessius de terres i major
fragmentació del sòl

Taula 7. Resum dels objectius fixats per l’EAE considerats d’alta prioritat
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OBJECTIUS I CRITERIS D’ALTRES PRIORITATS
La biodiversitat i el patrimoni natural

E-2 Foment de la naturalització dels espais oberts
de la zona extractiva mitjançant l’ús d’elements
propis de la zona

Model d’ocupació i d’ordenació del sòl

A-2: Ordenació de la zona extractiva i accessibilitat

El cicle de l’aigua

B-1: Manteniment i millora de la qualitat de l’aigua

La gestió dels residus

D-1: Reducció de l’ús de materials i la generació de
residus i facilitació de la gestió selectiva dels
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residus

Taula 8. Resum dels objectius fixats per l’EAE considerats d’altres prioritats.
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DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES
11. ALTERNATVES
11.1.

Descripció de les alternatives considerades

Per a la modificació puntual 1 del POUM de Bàscara s’han considerat una sèrie
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d’alternatives.

Alternativa 0:

No modificar el planejament als efectes plantejats en la

introducció de la Modificació:
“La present modificació número 1 ha de servir per a restituir part de la finca, de
referència cadastral número 17018A002001180000AI, situada en sòl no
urbanitzable dins de la zona protecció agrícola [PA], que li correspon per la
naturalesa agrícola dels seus usos des de fa molts anys i que en el plànol 6b
Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial del POUM de Bàscara ha
quedat dins de la clau [PF] Zona de protecció forestal”.
Aquesta alternativa es descarta perquè l’Ajuntament de Bàscara entén que
l’activitat econòmica que representen els majors usos de la clau PA amb relació
a la clau PF, en el sentit de la modificació pel que fa als usos que són compatibles
amb la inundació periòdica de la zona, es favorable al municipi.
En l’explotació de l’ús activitats extractives compatible d’acord amb la clau PA,
l’ús agrícola dominant queda temporalment suspès en el ben entès que la
implantació d’aquesta activitat resta subjecte a la presentació d’un programa de
restauració, tant fisiogràfica com biològica, que ha de disposar del vist i plau de
la OTAA i OGAU.
Amb la restauració de l’explotació es retornarà el terreny a una morfologia de
característiques equivalents al terreny de partida i idèntica a la dels terrenys
veïns.
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Alternativa 1: La presència d’àrids en la superfície del municipi fàcilment
aprofitable és localitza en les proximitats del riu Fluvià a causa de la capacitat de
transport de còdols i rocams de diverses mides dipositades a la seva vora, en la
zona coneguda en el cadastre com Terres del Castell i Bosc de Pedres i segons
la toponímia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb els noms de
Camps de Can Moner, els Planters, les Salides i els Horts, on en una segona
franja entre els 250 i 500 metres paral·lela al marge dret del transcurs del riu dins
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del

terme

municipal

de

Bàscara

s’inclou

la

finca

cadastral

17018A002001180000AI objecte de la modificació.
La conveniència d’aquesta alternativa com la millor és la coincidència amb la
activitat extractiva legalment implantada en la finca veïna que necessita ser
ampliada per la necessitat de disposar del recurs mineral de fàcil extracció i en
les mateixes condicions de protecció ambiental de restauració de l’explotació que
l’activitat existent.
Des de l’Ajuntament de Bàscara, es considera que en data d’avui aquesta és una
bona alternativa perquè permet concentrar l’activitat extractiva que permetrà la
modificació en un mateix indret on hi ha una forta presència del recurs mineral
que es vol obtenir, en el benentès que la franja dels primers 250 m amb relació
al curs del riu es troba protegida majorment per la clau PR, article 117-zona de
protecció de ribera del planejament vigent i la proposta de modificació afecta una
segona franja separada de la primera uns altres 250 m.

Alternativa 2:

El curs fluvial aigües avall segueix conformant un àmbit

antigament dominat per les variacions de la llera del riu amb la presència de
sediments en els que predominen la terra vegetal sobre el pedregam la qual cosa
redueix el rendiment de l’activitat pel major moviment de terres necessari per
l’obtenció del mateix recurs mineral que s’obtindria de l’alternativa 1.
Des de l’Ajuntament de Bàscara, es considera que la recerca d’una alternativa 2
i 3, dins del terme municipal i en els termes municipals veïns, comporta la
dispersió de l’extracció d’àrids, en un indret més difícil de regenerar
mediambientalment a causa de la posició del riu en el seu pas per una zona
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topogràficament més oberta i plana en relació a la llera i els camps que hi
confronten.
11.2.

Justificació ambiental de l’alternativa escollida

A partir dels objectius ambientals que hom considera necessari tractar per aquest
tipus d’actuació, es valoren les alternatives plantejades les quals presenten
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modificacions en el planejament vigent. Per valorar l’assoliment dels objectius
ambientals s’utilitza un mètode qualitatiu, a partir de l’avaluació objectiva de les
alternatives emprant la següent simbologia.

Grau

de Simbologia

compliment

emprada

Insatisfactori

-

Significació

Els objectius ambientals establerts no es
compleixen amb un grau de satisfacció
suficient.

Suficient

-/+

Els objectius ambientals establerts es
compleixen amb un grau de satisfacció
acceptable.

Satisfactori

+

Els objectius ambientals establerts es
compleixen amb un grau de satisfacció
alt.

Com a resultat de l’avaluació dels principals efectes ambientals significatius que
es derivaran de l’execució de la modificació puntual del POUM de Bàscara, i
tenint en compte les mesures de protecció ambiental integrades en la concepció
d’aquestes propostes, l’avaluació del grau de compliment dels objectius
ambientals establerts per les diverses alternatives es resumeixen en la taula
següent:
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OBJECTIU AMBIENTAL ESPECÍFIC PER A LA MODIFICACIÓ
La biodiversitat i el patrimoni natural

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

1

2

-/+

-

+

+

-/+

-

+

-

+

-/+

+

-/+

+

-

-/+

-/+

-/+

-/+

14

6

Preservació d’aquells elements naturals de valor rellevant. Minimitzar afecció XN 2000
La biodiversitat i el patrimoni natural
Foment de la naturalització dels espais oberts de la zona extractiva mitjançant l’ús d’elements propis de la zona
La qualitat del paisatge
Preservació i millora de la qualitat del paisatge integrant la zona extractiva a l’entorn natural
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L’ambient atmosfèric
Prevenció i minimització de les emissions de les fonts de contaminació atmosfèrica i acústica.
Model d’ocupació i d’ordenació del sòl
Preservació de la morfologia del terreny evitant moviments excessius de terres i major fragmentació del sòl
Patrimoni cultural
Ordenació de la zona extractiva i accessibilitat exclou
Model d’ocupació i d’ordenació del sòl
Ordenació de la zona extractiva i accessibilitat
El cicle de l’aigua
Manteniment i millora de la qualitat de l’aigua
La gestió dels residus
Reducció de l’ús de materials i la generació de residus i facilitació de la gestió selectiva dels residus
Ponderació on:

0 punts = (-)
1 punt = (-/+)
2 punts = (+)
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Per respondre a la necessitat d’una banda interessos municipals encaminats a
la concreció i desenvolupament d’aquesta activitat per tal de disposar d’eines de
control dels usos i condicions d’explotació per tal de garantir el respecte al medi
ambient i d’altra banda interessos privats tendents a l’explotació de recursos
naturals amb les oportunes garanties jurídiques d’acord amb les possibilitats que
els hi ofereix el planejament. Per la necessitat d’assignar les condicions
tipològiques i d’integració a l’entorn de les actuacions en aquesta àrea de manera
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que es preservin els valors naturals i es garanteixi, alhora, el desenvolupament
de l’activitat extractiva relacionada amb l’explotació dels àrids. A partir de
l’avaluació realitzada es reflexa des del punt de vista ambiental que, l’alternativa
1, és l’alternativa més sostenible tal i com es constata a la taula anterior en
l’avaluació d’alternatives. Aquesta alternativa garanteix l’equilibri socioeconòmic
amb la mínima vulnerabilitat ambiental de l’entorn minimitzant l’afecció de la
zones Xarxa Natura 2000 respecte a d’altres alternatives. L’absència d’altres
sectors potencials per establir aquest tipus d’activitat, ens fa concloure que no hi
ha alternatives a l’explotació d’aquest sector i evitant al màxim la dispersió de les
extractives el que derivaria en una dispersió dels impactes que aquestes
generen.

És a la vista de les consideracions i la relació de fets descrits en aquest apartat
que es considera que el procés d’elecció de la ubicació definitiva de l’activitat
extractiva s’ha desenvolupat de forma rigorosa i objectiva en l’anàlisi de les
diferents alternatives que oferia el territori. Així mateix aquest anàlisi de les
alternatives s’ha dut a terme a partir de les característiques específiques d’una
activitat extractiva, amb una anàlisi científica de les característiques, quantitat i
qualitat del material. Això no treu que, en l’elecció final de l’alternativa més
favorable, com s’ha dit de bon començament, s’han considerat, a més de la
presència i qualitat del material, els factors paisatgístics i ambientals, essencials
en qualsevol activitat a desenvolupar en el sòl no urbanitzable.
A continuació es justifica per cada vector ambiental la conveniència i l’adequació
d’aquesta alternativa:
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Sostenibilitat global del model d’ordenació i usos del sòl
Compatibilitzar el creixement socioeconòmic amb la variable ambiental. És
principi bàsic del creixement urbanístic sostenible. L’activitat extractiva és
temporal i extret el recurs, la restauració ha de retornar al mateix ús d’aquests
terrenys, és a dir, zona de conreu. L’ampliació es preveu realitzar de forma
annexa a l’explotació actual i que per tant l’impacte quedarà circumscrit en el
mateix espais on hi ha la gravera actual, de tal manera que incrementarà la seva
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dimensió però no es dispersarà en el territori. Es recomana establir distàncies
suficientment grans en relació amb els poblaments propers i les cases presents
en els àmbits objecte de la modificació, així com elements de valor naturalístics
i de patrimoni cultural. Es recomana distingir dins l’ampliació de l’extractiva les
zones properes a l’espai natural de les que no ho son per tal d’accelerar la
restauració i minimitzar l’afecció oberta simultàniament en aquest àmbit.

Població i Salut Humana
La distància respecte a nuclis urbans i habitatges aïllats és suficientment gran i
similar a la situació del funcionament de la gravera actual. L’alternativa 1
presenta l’accés menor i no provoca un trànsit de camions per carreteres
properes el que genera menys pols i soroll.

Ambient atmosfèric
Aposta pel desenvolupament d’una mobilitat sostenible reduint la distància de
circulació de vehicles.

Flora
Atès l’ús actual dels àmbits afectats per la modificació POUM de Bàscara, es
troba en unes àrees extractives establertes i immediates a camps de conreu i
ateses les característiques de les propostes, donat que la zona presenta un cert
valor ecològic, on el sector on es preveu l’ampliació està ocupada per una antiga
plantació arbres de jardineria. No afecta de forma adversa la integritat d’aquest
espai de la XN2000, per tant es preveu una afectació lleu-moderada sobre la
vegetació de la zona i de caràcter temporal.
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Fauna
Atès l’ús actual dels àmbits afectats per la modificació del POUM de Bpascara,
es troba en unes àrees extractives establertes i immediates a camps de conreu
i ateses les característiques de les propostes, donat que la zona presenta un cert
valor ecològic, tot i que totes les espècies faunístiques de la directiva hàbitats i
de la directiva ocells de l’espai siguin característiques d’ambients aquàtics, de
boscos madurs o de cavitats ens fa concloure que l’afectació sobre la fauna
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especialment catalogada en aquest espai de la XN2000 és molt baixa o
inexistent, per tant es preveu una afectació lleu-moderat sobre la fauna de la
zona i de caràcter temporal.

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
Es recullen en sòl no urbanitzable les determinacions del PTPCG sobretot pel
que fa als aspectes de protecció i connectivitat ecològica proposada. Es
protegeixen els principals elements d’interès ecològics presents al municipi. A la
normativa urbanística es contemplarà el grau de protecció de cada zonificació
del sòl no urbanitzable. No afecció a espai connectors ni zones de protecció
especial. Es minimitzarà l’afecció a la xarxa Natura 2000 “Riu Fluvià” i es
recomana que es proposin mesures per preservar la integritat dels hàbitats i
espècies de conservació.

Qualitat del paisatge
L’afecció d’aquesta zona es sobre terrenys agrícoles i només durant un espai
concret en el temps. Finalitzada l’activitat es restaura retornar l’espai al mateix
ús. No hi ha destrucció d’hàbitats ni espais forestals, per tant és un factor
temporal.
Cicle de l’aigua
Respecta els principals cursos fluvials del municipi especialment, l’espai ripari
respectant els principals períodes de retorn. Les extraccions de material amb
aquesta alternativa no afecta cursos fluvials.

Canvi Climàtic
L’alternativa 1 d’ampliació de l’activitat s’emplaça annexada a la gravera actual.
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Els Gasos GEH deguts a la mobilitat o xarxa viaria existent i a obrir per transport
a planta de tractament són els mínims en consideració amb les altres opcions.

Patrimoni Cultural
Respecta i no afecta jaciments en les seves immediacions.

Serveis ecosistèmics
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Respecta els serveis d’aprovisionament de bens o matèries primeres. Els serveis
culturals i els serveis de regulació no es veuen afectats a excepció d’una
disminució en la pol·linització. Els serveis de suport, com la biodiversitat i els
processos naturals de l’ecosistema, garanteixen bona part dels anteriors.
Per tant, l’alternativa escollida és la 1, ja que respon a l’explotació dels
jaciments geològics importants mentre que concentra l’activitat extractiva en un
sector a la vegada que es garanteix la protecció dels diferents vectors
ambientals.
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ANÀLISI DE LA PROPOSTA DEL PLA
12. DIAGNOSI AMBIENTAL DE LA ZONA AFECTADA
12.1.

Usos actuals

En aquesta zona, situada a la Plana de l’Empordà manté un marcat caràcter rural
malgrat la proximitat a les àrees de Girona-Banyoles i de la Costa Brava de
Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

l’Empordà.

El relleu, constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i rieres tributaris del
Ter o del Fluvià amb un paisatge amb un predomini molt gran dels mosaics
agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi blanc amb alzines.

El Ter ha modelat una ampla plana fluvial entre Medinyà i Jafre dominada pels
conreus de regadiu i les plantacions de pollancres i plàtans.
S’identifiquen un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II,
ferrocarril Barcelona-Portbou, TAV) que travessa els la Plana de l’Empordà
longitudinalment i el divideix en dos sectors a banda i banda. El poblament és
dispers en petits nuclis, masies i veïnats.
La unitat del paisatge “Els Terraprims” que correspon a l’àmbit de la modificació
puntual del POUM, tant per la seva situació com per l’escassa altitud que
assoleix, s’inscriu plenament dins el domini de l’alzinar litoral, amb les seves
diferents especificitats d’acord amb les condicions microclimàtiques locals. No
obstant, l’explotació dels alzinars en el passat ha portat a que, actualment, allà
on es mantenen les masses forestals arbrades, aquestes estiguin constituïdes
per l’alternança de diverses espècies. S’han configurat, així, masses mixtes amb
espècies com el pi blanc (Pinus halepensis), el pi pinyer (Pinus pinea), la pinassa
(Pinus nigra), i la pròpia alzina (Quercus ilex). A les àrees més fondals i humides
és possible trobar exemplars de roure martinenc (Quercus humilis). Als espais
fluvials, sobretot al llarg de les ribes del Fluvià i, en menor mesura dels seus
cursos tributaris, es detecten les sanefes típiques de vegetació de ribera allà on
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no han estat substituïdes per conreus o per plantacions de pollancres (Populus
nigra) i plàtans (Platanus hispanica).
Pel que fa a la fauna, hi ha una gran diversitat d’espècies degut als diferents
ambients que es troben en aquesta unitat. Als mosaics agroforestals hi conviuen
un gran nombre d’aus atretes pel refugi que ofereix el bosc i l’aliment dels
conreus. Hi ha espècies com l’esparver (Accipiter nisus), el gamarús (Strix
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aluco), el picot verd (Picus viridis), el gaig (Garrulus glandarius), la merla (Turdus
merula), els rossinyols (Luscinia megarhynchos), etc.

Entre els mamífers destaquen la presència de conills (Oryctolagus cuniculus), el
senglars (Sus scrofa), molt abundants a la zona, mosteles (Mustela nivalis) i
guilles ( Vulpes vulpes), així com diverses espècies de talps, musaranyes, rates
i ratolins. Entre els rèptils cal citar la colobra (Natrix maura), la sargantana vulgar
(Podarcis hispanica) i el llangardaix comú (Lacerta lepida).
A l’entorn del Fluvià la fauna es caracteritza per la presència d’amfibis com les
salamandres, granotes i gripaus, o rèptils com el vidriol (Anguis fragilis). També
hi ha peixos com la bagra (Leuciscus cephalus), la carpa (Cyprinus carpio) i el
barb de muntanya (Barbus meridionalis). Les aus hi són representades per
espècies com el cargolet (Troglodytes troglodytes), l’oriol (Oriolus oriolus) i el
picot garser gros (Dendrocopos major).

12.2.

Objectius i criteris de la proposta

La present modificació puntual de la normativa urbanística del POUM es formula
per tal que una part dels terrenys, coneguts amb el nom dels Planters segons
l’ICGC, de finca cadastral 17018A002001180000AI, classificats com a PF i que
en realitat mai han estat forest, disposin de la classificació PA conjuntament amb
la totalitat de la finca, tal com els correspon des de sempre.

Així doncs, la finca cadastral es troba classificada de PF i PA en la següent
proporció:
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Classificació segons POUM vigent
PF-Protecció forestal
PA-Protecció agrícola

Superfície cadastral m²
43.570
44.968
88.538

Els límits del repartiment són cada una de les sots parcel·les cadastrals:

Polígon 2 del cadastre de rústica de Bàscara, parcel·la número 118, referència
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cadastral número 17018A002001180000AI.

La parcel·la cadastral està formada per 13 zones amb una superfície total de
88.538 m2.
Sots parcel·la

Cultiu o aprofitament

Intensitat productiva

Superfície m²

a

Pastura

02

814

b

Improductiu

00

2.113

c

Horta

05

2.347

d

Arbres de ribera

11

2.729

e

Arbres de ribera

04

6.589

f

Arbres de ribera

03

11.799

g

Camp de regadiu

02

20.927

h

Ametllers

01

1.393

i

Camp de regadiu

03

749

j

Vivers

04

29.371

k

Vivers

04

2.861

l

Camp de regadiu

02

5.219

Ametllers

01

1.627

m

88.538

La present modificació puntual es proposa canviar de clau urbanística la quantitat
de 43.570 m² del total de la superfície cadastral.

Les sots parcel·les cadastrals que es proposen canviar de classificació, són:

Sots parcel·la

Cultiu o aprofitament

Intensitat productiva

Superfície m²

a

Pastura

02

814

b

Improductiu

00

2.113
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c

Horta

05

2.347

d

Arbres de ribera

11

2.729

f

Arbres de ribera

03

11.779

g

Camp de regadiu

02

20.927

k

Vivers

04

2.861
43.570

El canvi de clau comporta una nova relació d’usos que cal avaluar-ne la
Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

repercussió en el medi.
Aquests nous usos que es podrien dur a terme i que cal fer-ne l’avaluació
mediambiental són els següents:
PLANEJAMENT VIGENT

MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA

Reparació de vehicles
Estació de servei
Esportiu
Agrícola
Pecuari
Forestal
Activitats extractives
Càmping i caravàning

PROTECCIÓ FORESTAL
CLAU PF
ARTICLE 116 DEL POUM
Incompatible
Incompatible
Incompatible
Compatible
Incompatible
Dominant
Incompatible
Incompatible

PROTECCIÓ AGRÍCOLA
CLAU PA
ARTICLE 116 DEL POUM
Compatible *
Compatible *
Compatible *
Dominant
Dominant
Compatible
Compatible
Compatible

Serveis mediambientals

Incompatible

Compatible

Allotjament rural

Compatible *

Compatible

Usos permesos

Definició d’usos segons article B1.c de l’Annex normatiu del POUM

Les conseqüències mediambientals del canvi de la clau que es proposa es
relativitzen en funció de la viabilitat de dur a terme cada un dels nous usos a
causa del risc d’inundació en que es troba la finca.

La finca és inundable, conseqüentment la majoria dels nous usos que permetrà
el canvi de clau no es poden dur a terme, per tant l’Estudi d’impacte ambiental
es fa tan sòls per aquell ús d’ “activitats extractives” que és l’ús substancialment
diferent entre els usos d’una clau i de l’altra.
Anàlisi de la conveniència de l’Estudi d’impacte ambiental per a cada nou ús que
aporta el canvi de clau en relació a l’anterior.
Nous usos permesos

L’ús específic amb relació a la
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Reparació de vehicles

Estació de servei

Activitat incompatible amb la
naturalesa
inundable
dels
terrenys

Esportiu

Activitat incompatible amb la
naturalesa
inundable
dels
terrenys

Agrícola
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previsió de ZONA D’INUNDACIÓ
de la finca
Activitat incompatible amb la
naturalesa
inundable
dels
terrenys

Pecuari

Forestal

Activitats extractives

Càmping i caravaning

Serveis mediambientals

Noves edificacions

Aquesta activitat passa de
compatible a dominant, i
correspon a la que s’està
portant a terme en
l’actualitat.
Aquesta activitat no es podrà
implantar,
si
necessita
edificacions,
atesa
la
singularitat dels terrenys en
estar ubicats en zona inundable.
L’activitat passa de dominant a
compatible.

Aquesta activitat es podrà
implantar en zona inundable,
seguint
els
criteris
i
autoritzacions de l’ACA.
En tot cas es preveu que
l’explotació es dugui a terme
per sobre del nivell freàtic,
segons
el
Programa
de
Restauració i Estudi d’Impacte
Ambiental
de
la
gravera
anomenada “AMPLIACIÓ BOSC
DE LES ROQUES” de juny de
2018, redactat per Carbó
Enginyers

L’activitat
no
es
podrà
implantar, atesa la singularitat
dels terrenys en estar ubicats en
zona inundable.
Aquesta activitat no es podrà
implantar, atesa la
singularitat dels terrenys en
estar ubicats en zona
inundable.
Les noves edificacions no es
podran implantar, atesa la
singularitat dels terrenys en
estar ubicats en zona de
previsió d’inundació.
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D’IMPACTE
AMBIENTAL
I
PAISATGÍSTIC
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme.
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es produeixen canvis.
No cal realitzar el seu anàlisi, no
es pot portar a terme de forma
intensiva.
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
les dues claus mantenen l’ús, tot
i que en diferent intensitat.
La implantació d’aquesta
activitat resta subjecte a la
presentació d’un programa de
restauració, tant fisiogràfica
com biològica, que ha de
disposar del vist i plau de la
OTAAA.
Amb la restauració de
l’explotació es retornarà el
terreny a una morfologia de
característiques equivalents
al terreny de partida i
equivalent a la dels terrenys
veïns. S’aporta com annex a
aquesta documentació
l’estudi d’impacte ambiental
de “AMPLIACIÓ BOSC DE LES
ROQUES” de juny de 2018,
redactat Carbó Enginyers.
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme.
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme.
No cal analitzar l’activitat des
del punt de vista d’impacte
ambiental i paisatgístic, ja que
no es pot dur a terme.
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A curt termini, damunt la finca objecte del canvi de clau urbanística , s’hi durà a
terme una activitat extractiva d’acord amb el programa de restauració que forma
part de la present modificació puntual.
12.3.

Descripció de l’actuació

Tal com s’ha avançat, l’objecte de la modificació puntual número 1 del POUM de
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Bàscara és resoldre la variació de límit de la zona PF i PA pel que fa a una part
de la parcel·la de referència cadastral número 17018A002001180000AI, atenent
l’informe del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació pel que fa
únicament a l’estricte concordança a la realitat actual i no als usos dels recintes
segons el cadastre, tot i la coincidència en les sots parcel·les cadastrals.
La modificació consisteix en el reajustament de l’àmbit en una part de la finca
cadastral de referència per tal de fer coincidir la destinació històrica de finca
agrícola, a l’ús legal que el planejament li hauria d’haver atribuït.
Per aquesta raó és proposa canviar els límits PF i PA d’una part de la parcel·la
118 del polígon 2 del cadastre de rústica de Bàscara. en el plànol 6b
«Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial» del planejament vigent,
d’acord amb els informes sectorials emesos en aplicació de l’article 86 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i per la Llei 7/2011, de 27 de
juliol de mesures fiscals i financeres, demana per les actuacions permeses en
sòl no urbanitzable
12.4.
Descripció de les mesures previstes per al foment de la
preservació i millora del medi ambient
Aquestes mesures previstes s’hauran d’atendre en els aspectes del procés
d’avaluació ambiental de la futura extractiva. Per tant, aquests s’hauran d’avaluar
detalladament en la fase de projectes. Tanmateix es pot consultar l’apartat 13 els
probables efectes significatius de l’ordenació proposa així com la taula resum on
es proposen mesures per diferents vectors.
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13. AVALUACIÓ DELS EFECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
SOBRE EL MEDI

Per a identificar els possibles impactes del desenvolupament de la Modificació
Puntual del POUM de Bàscara, s’han creuat les disposicions de la Modificació
(com a accions impactants) amb el medi i els aspectes corresponents
susceptibles de ser impactats en el cas d’implantació d’una activitat extractiva.
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Cal mencionar que molts d’aquest impactes deriven de l’activitat existent i en
molts casos no existirà una sinèrgia. No obstant, les mesures preventives i/o
correctores engloben les explotació autoritzades amb possibles ampliacions.
13.1.1.

Efecte geotècnic

L'efecte sobre la geotècnia cal considerar dos períodes de temps diferenciats,
per un costat el d'explotació-restauració i per un altre el de post-restauració. Pel
primer cas, cal tenir en compte l’arrencada del material, talussos de treball, etc,
mentre que en el segon cal tenir en compte els talussos finals o bé els rebliments.
Aquest efecte es refereix, doncs, al possible impacte permanent de la nova
orografia resultant del procés d’explotació del recurs. Tanmateix aquest efecte
només es dona en el cas d’explotacions en les quals queden talussos vistos al
no reomplir el volum d’actuació. Aquest no és el cas que d’aquesta activitat
extractiva donat que es reomplirà tot el volum excavat i es definirà una orografia
similar a la ja existent en l’actualitat.

Per tant, aquest efecte queda reduït als talussos de treball, per la possibilitat
d’esllavissades de talussos, i el posterior rebliment del volum d’actuació, pels
enfonsaments que se’n puguin produir.
Pel que fa als talussos, s’ha realitzat càlcul geotècnic del projecte i per
l’experiència en la zona, poden ser verticals i amb una altura de fins a 5 metres
degut a que el material, bàsicament sorrenc, està molt ben compactat i no
presenta falles ni estratificació. Un cop efectuada la restauració no quedarà cap
talús visible.

El rebliment es farà de forma integrada, en tongades compactades amb el pas
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de la maquinària de treball i l'aigua de pluja, resseguint el ritme de l’explotació,
és a dir, es realitzarà de manera progressiva.
L’efecte negatiu de l’explotació es centra en els talussos d’excavació i en el
rebliment posterior del volum d’actuació.
Com s’ha esmentat els talussos poden ser verticals i d’una altura de fins a 5
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metres essent estable amb aquestes característiques i no restant cap talús
visible un cop finalitzats els treballs d’explotació i restauració integrada.
Per evitar l’enfonsament del rebliment del volum d’actuació la única mesura que
es tindrà en compte serà la de dur-lo a terme en tongades, que seran
compactades amb el pas de la maquinària de treball i l'aigua de pluja, resseguint
el ritme de l’explotació, és a dir, de manera progressiva.
13.1.2.

Efecte edàfic

Els sòls que es veuran afectats per l’activitat extractiva es troben destinats en
l’actualitat a plantacions agrícoles i, esporàdicament, a plantacions d’arbres per
a aprofitar la seva fusta. Les mesures, en quan a recuperació, acopi i tractament
de terres recuperades per la seva posterior estesa i implantació d’una nova
coberta vegetal, permeten corregir els impactes moderats generats sobre les
pèrdues de capacitat agronòmica dels sòls, l’increment dels fenòmens erosius i
l’efecte introduït al paisatge. Per altra banda, el mètode d’explotació aplicat
permet que la superfície ocupada per l’extracció sigui més reduïda. D'una altra
banda, en aprofitar els vials existents, també es minimitza la necessitat
d’ocupació del sòl i, per tant, les afeccions a aquest.
La restauració plantejada defineix que el rebliment del volum d’excavació es durà
a terme amb terres d’aportació i amb l’extensió de la capa edàfica original per
recuperar l’ús agrícola que hi havia a les parcel·les objecte d'actuació.

El projecte planteja una restauració integrada i pel que fa a aquest apartat
significa que es reutilitzaran les terres edàfiques retirades al començament de
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l’activitat extractiva un cop s’hagi reblert el volum d’actuació per tal de proveir als
terrenys de, com a mínim, la mateixa terra edàfica que hi havia originalment per
recuperar l’ús agrícola que hi havia a les parcel·les. Les exigències edàfiques
seran molt elevades i es vigilarà atentament la tipologia de les terres d’aportació,
tenint especial cura de no barrejar sòl i runam. A més a més es protegiran els
amassos per evitar l’alteració d’aquesta terra vegetal.
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L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte geotècnic és considera COMPATIBLE.

13.1.3.

Efecte morfològic

L’efecte morfològic és el que es defineix com l’impacte sobre el paisatge al
realitzar un canvi en les formes u orografia del terreny. L’activitat extractiva
suposarà realitzar un canvi en la morfologia però d’abast temporal donat que, per
una banda es crearà un cordó de terres com a magatzem temporal del sol edàfic
existent, i per una altra banda es crearà un volum deprimit respecte a la
superfície del voltant que correspondrà a l’àmbit d’actuació pròpiament dit, és a
dir, el lloc excavat i encara no reomplert.
Respecte l’efecte dels amassos, només seran visibles durant els primers temps
i just a la fi de l’explotació, perquè un cop es comenci a treballar de forma
continuada, el material edàfic que s’extreu es diposita convenientment, com a
capa final, just a sobre del volum de terres que s’acaba de compactar per tal
d’omplir el volum d’excavació.

Aquests amassos rebran un tractament per tal que hi creixi vegetació ràpidament
i evitar el deteriorament i ocultar-lo dins el paisatge mentre siguin presents.
Posteriorment, com es deia en l’anterior paràgraf, no caldrà fer amassos donat
que mitjançant la restauració integrada les terres vegetals de descoberta seran
directa i definitivament aplicades a les zones de restauració.

En aquesta actuació, no caldrà establir un lligam morfològic específic amb els
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terrenys adjacents a l’àrea d’afecció perquè tots els camps al voltant dels de
l’explotació i els de l’explotació mateix son planers de manera que la morfologia
dels terrenys no adoptarà formes totalment diferents i discordants en els límits
de l’àrea.

Sabent la dificultat que comporta crear sòl de manera natural i que aquesta
creació s’allarga a desenes d’anys, en cap moment és barrejarà el sòl edàfic
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existent amb material diferent. A més a més la reposició d’aquestes terres és farà
el més ràpidament possible, i rebran una sembra ràpida amb aportacions de
matèria orgànica i estabilitzadors, consistent en una barreja d’espècies herbàcies
autòctones i adequades a les característiques ecològiques dels terrenys a
restaurar. En la barreja de llavors hi hauran d’estar representades espècies de
les famílies de les gramínies (40% de les llavors en pes), les lleguminoses (50%)
i les labiades (10%). Les dosis a aplicar seran de 100 kg/ha. S’aconsella que,
previ a la deposició de la capa de substrat edàfic, s’estengui una capa d’uns 40
cm d’estèrils fins, de granulometria mínima de 2 mm, de tal manera que el gruix
total, entre aquesta capa i l’edàfica, sigui d’uns 80cm.

En la següent llista es mostren les mesures a prendre per tal de reduir aquests
impactes:

Mesures preventives:
- Decapat en temps humit i sense vent.
- Minimització de les pendents dels talussos per a disminuir la capacitat erosiva
del agua.
- Retirada, acopi i manteniment de terra vegetal adequats.
- Controls per a corregir el sòl acopiat.
- Col·locació selectiva de estèrils.
- Despedregat y condicionament.
- Treballs previs del sòl a revegetar.
- Revisió de la maquinària per evitar abocaments accidentals de gasolina, olis,
etc.

Mesures correctores:
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- Disseny de desguàs de forma que es mantingui funcional el drenatge.
- Revegetar ràpidament les zones rehabilitades i restituïdes per evitar l’erosió de
la capa edàfica.

Els dos canvis descrits en la morfologia seran temporals perquè un cop reblert el
terreny excavat i estès el sòl edàfic emmagatzemat en el cordó de terres, la
morfologia retornarà al seu estat original, per tant, la valoració d’aquest efecte és
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BAIX, tant per l’abast en superfície i en fondària, com per la longevitat de
l’actuació.
L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte morfològic és considera COMPATIBLE.
13.1.4.

Efectes sobre la hidrogeologia

L’efecte sobre la hidrologia consisteix en valorar l’afectació de l’activitat sobre les
aigües de la zona d’explotació que ha de considerar-se en base a la diferenciació
entre aigües superficials i subterrànies.

Les alteracions possibles sobre les aigües superficials poden ser:
- Increment temporal d’aigües d’escorrentia tèrboles.
- Alteració del drenatge natural i línies de flux superficial.
- Possibilitat de contaminació.
- Augment de la concentració de sòlids en suspensió per abocament de
combustible i/o olis o altres substàncies.
Durant l’explotació, per una banda es produirà una modificació del terreny que
implicarà canvis en les condicions d’escorrentiu i un augment de l’erosió i
arrossegament de partícules per l’absència de vegetació i retirada de sòl edàfic.
Per una altra banda, no hi haurà transport de sòlids en suspensió als curs d’aigua
més propers degut a que l’aigua de pluja sempre s’acumularà dins del forat
d’explotació i allà es produirà la decantació dels sòlids en suspensió i tampoc es
durà a terme cap rentat del recurs explotat. Amb allò dit anteriorment es pot
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deduir que no s’afectarà a cap curs d’aigua, ni permanent ni estacional, ni tampoc
a cap rec artificial. El drenatge no es veurà modificat, ja que es mantindrà la
sortida d’aigües de la mateixa manera que hi ha en l’actualitat. Tampoc es
realitzaran escombreres que produeixin efecte barrera.
Pel que fa a les aigües subterrànies, no se n’hi preveu cap afecció degut a que
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la cota de fons de l’explotació serà superior a la del nivell freàtic.
A l’explotació no es durà cap actuació que necessiti cap consum d’aigua llevat
de la que es requereixi pel reg amb cisterna de les vies de circulació, que suposa
un volum anual d’aigua força petit. Complementàriament, val a dir que tampoc
es realitzarà cap abocament d’aigües externes dins l’explotació.
L’activitat extractiva no comportarà cap afecció ni als cursos d’aigua superficials
ni a l’aqüífer existent perquè l’aigua d’escorrentia no sortirà del forat de
l’excavació i aquesta no arribarà en caps al nivell freàtic. Es tindrà cura d’adequar
una xarxa de drenatge perimetral que garanteixi la correcta circulació de les
aigües de pluja cap als canals de desguàs naturals de l’entorn, evitant fenòmens
d’entollament a les àrees planes i problemes erosius en els talussos derivats d’un
incorrecte control de l’escorrentiu.

En el següent llistat es mostren les mesures a prendre per reduir aquests
impactes:

Mesures preventives:
- Alternar explotació-restauració, mantenint el mínim de superfície afectada.
- Potenciar el tapís herbaci.
- Reduir l’escorrentia de superfície al mínim.
- Manteniment de la xarxa drenant que impedeixi la inundació de zones en
explotació que ens interessen estiguin seques per extreure el material.
- Col·locació selectiva de materials de recobriment.
- Reomplerta i anivellació de forats.
- Col·locació dels acopis de material de manera que es garanteixi la seva
estabilitat, i allunyats de zones on existeixi risc d’arrossegament per les aigües
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de pluja.
- Gestió i control de la maquinaria per evitar abocaments accidentals en la zona
de extracció i trànsit.
- Gestió de residus adequada a la normativa.
- Control bàsic de les aigües superficials en els caudals permanents de la zona
d’influència de l’explotació para detectar i corregir possibles focus de
contaminació.
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- Es mantindrà un perímetre de protecció mínim de 100 m a qualsevol cabal.

Mesures correctores:
- Revegetació de la gravera.
- Disseny de desguàs de forma que es mantingui funcional el drenatge .
L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte hidrològic és considera COMPATIBLE

13.1.5.

Efecte sobre la natura i l’agronomia

Els efectes sobre la natura i l’agronomia es refereixen a l’afectació sobre les
espècies vegetals i animals que viuen al territori, així com l’efecte que pot tenir
sobre les activitats agràries que la població dur a terme al indret o rodalies de
l’explotació.
L’àrea afectada per l’activitat extractiva no quedarà compresa en cap Espai
Natural Protegit, ZEPA, etc, i tampoc s’han detectat nidificacions d’espècies
catalogades.
Als camps de conreu on es durà a terme l’explotació no hi ha vegetació
autòctona, sinó vegetació amb un origen antròpic, és a dir, conreus, que poden
ser herbacis de secà, de regadiu, hortalisses o bé arbres de conreu. Per tant,
l’activitat no pot afectar a la vegetació natural, sinó que afectarà, com és lògic,
als conreus. És per aquest motiu que es considera que l’explotació es durà a
terme en àrees que no son especialment rellevants, des del punt de vista de la
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natura, i després de l’explotació els terrenys tornaran al seu ús original mitjançant
la restauració programada.

Pel que fa a la fauna existent es veurà afectada de forma directa pels factors en
els punts anterior comentats, com ara sorolls, vibracions, alteració atmosfèrica,
etc, i també de forma indirecta al eliminar la capa vegetal superficial just en la
zona de l’activitat on la fauna realitza les seves activitats diàries d’alimentació,
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cria, etc.
Tanmateix cal tenir en compte la reduïda superfície d’afectació en cada moment
donat el sistema d’explotació triat i descrit abastament tant en el projecte
constructiu com en el present document, pel que la fauna afectada podrà
refugiar-se en altres àrees properes amb hàbitats similars. A més a més, en no
fer-se voladures per l’arrencada del material, el soroll, vibracions i perillositat
directe es redueixen i queden restringits als ocasionats per la maquinària.

No hi haurà cap mesura expressa per evitar o mitigar cap efecte sobre la natura
i l’agronomia a la zona en procés d’explotació. En canvi, les mesures
contemplades en els altres epígrafs són perfectament vàlides mitigar i/o eliminar
l’efecte en el procés de restauració o un cop aquesta ja s’hagi portat a terme,
com són el reblert del volum d’excavació, la reposició del sòl edàfic, etc.
Un cop executat el rebliment, amb la restauració integrada que es proposa, l’àrea
podrà recuperar el seu ús primitiu i s’hi podrà tornar a conrear. A més a més es
conegut i s’ha demostrat que el moviment afavoreix l’aireig d’aquestes i millora
les condicions per un futur conreu.

En la següent llista es mostren les mesures a prendre per tal de reduir aquests
impactes:

Mesures preventives:
- Recuperació i restitució de sòls.
- Abocament selectiu d’estèrils.
- Protecció de la terra vegetal, sembrant-la de lleguminoses si és necessari per
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augmentar aportació de nitrogen.
- Tractament contra las plagues.
- Minimitzar acopis de material.
- Mesures de prevenció d’incendis.
- Advertències al personal per evitar situació d’incendi.
- Disposar de sistemes de comunicació per poder avisar als bombers en
cas d’ emergència.
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- No acumular combustible en la gravera
- Col·locar un extintor portàtil en cada vehicle i dur a terme el manteniment
adequat.
- Comprovar que no queden restes vegetals ni deixalles acumulades en la
zona
- Evitar treballar en hores nocturnes.
- Revisió de la maquinaria per evitar sorolls innecessaris.
- No deixar deixalles ni restes de menjar, per evitar la proliferació de rosegadors.

Mesures correctores:
- Revegetació amb especies concordants amb la vegetació actual de la zona.
L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte sobre la natura i l’agronomia és considera COMPATIBLE
13.1.6.

Efectes sobre el Paisatge

L’impacte sobre el paisatge dependrà tan de la importància dels canvis que es
produeixin per causa de l’explotació de la gravera com d’allò visibles que resultin
aquests canvis.

El paisatge existent és marcadament artificial degut a que són camps de conreus
variats, amb elements homogenis i repetitius, i no aporta valors singulars o
composicions que hagin de ser objecte especial de protecció.

La combinació dels elements del paisatge determina, amb caràcter general, que
és un territori amb una capacitat d’absorció mitja-alta, condicionada bàsicament
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per una conca visual baixa i un paisatge en varis estrats que disminueix la
fragilitat aèria.
La ubicació de l’explotació no serà visible perquè estarà envoltada per camps de
conreus arboris que dificultaran la seva localització.
Per tot això, la valoració de l’efecte visual de l’explotació s’haurà de centrar en
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determinar en quina mesura l’extracció d’àrids suposarà una alteració o manca
significativa dels valors visuals de la zona o si aquesta quedarà mitigada per les
condicions del terrenys, de manera que la seva importància no sigui significativa.
Els impactes sobre el paisatges s’inicien des de la fase de preparació de l’activitat
ja que suposa l’inici de l’alteració de la realitat física mitjançant la introducció
d’elements aliens a la composició especial aèria, ja sigui per accions com la
desbrossada o el moviment de terres, les quals suposen alteracions
morfològiques i cromàtiques. Els impactes visuals que pertanyen a la fase
d’explotació i restauració són produïts pel contrast cromàtic dels talussos de les
excavacions i dels materials apilats, si fos el cas, per la presència de la
maquinària i pels impactes derivats del seu funcionament, tals com les emissions
de pols, soroll i augment de trànsit de camions. Després de la fase de
restauració, l’impacte visual serà insignificant donat que l’ús final al que es
destinaran els terrenys afectats serà el mateix que disposa en l’actualitat. A més
a més, no hi haurà modificació de la topografia de la zona respecte a la situació
prèvia, per tant, no serà apreciable per els possibles observadors que allà hi ha
hagut una explotació extractiva.
En la valoració de l’impacte sobre el paisatge s’ha de tenir en compte que es
tracta d’una àrea amb un alt grau d’antropització, amb un aprofitament intensiu
del territori (Agricultura...), pel que el trànsit de maquinària i el moviment de terres
no seran activitats estranyes en la zona. També s’ha de tenir en compte que
l’extensió del territori afectat no serà gran i l’efecte en fase d’explotació pot ser
mitigat amb mesures correctores.
No caldrà prendre mesures en tractar-se d’un indret de tradició agrícola i amb
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una certa presència habitual de diverses activitats extractives.

En la següent llista es mostren les mesures a prendre per tal de reduir aquests
impactes:

Mesures preventives:
- El disseny de la forma i cronologia d’explotació emmascararà al màxim
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l’actuació i mantindrà ocult el front més visible fins el final de l’explotació.
- Els acopis de materials s’acumularan en forma de cordons entre la zona
d’explotació i el camí per servir com apantallament durant la duració de
l’explotació de cada zona.

Mesures correctores:
- El disseny de la morfologia final de la parcel·la es realitzarà amb formes suaus
i arrodonides integrades en el paisatge.
- La restauració es farà amb una sembra preparatòria que restablirà l’ús inicial
de la finca.
L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte visual és considera COMPATIBLE-MODERAT.
13.1.7.

Efecte atmosfèric

Les components de l'impacte atmosfèric són principalment la pols i els gasos
emesos sobretot pels motors dièsel de les màquines de l’explotació. Pel que fa
als contaminants atmosfèrics procedents dels gasos dels vehicles i màquines
que operen a l’explotació, es tindrà especial cura amb el correcte funcionament
dels motors de les màquines. Malgrat tot, tant les dimensions de la maquinària
com la seva naturalesa i la intensitat dels treballs, que (poden ascendir a 150
dies de treball l’any aproximadament amb trànsit de camions i retroexcavadora)
no fan pensar en els gasos generats per les màquines mineres en un focus de
contaminació atmosfèrica a tenir en compte.
D’altra banda analitzarem el fenomen de la pols, aquesta afecta a persones i

Pàgina 102 de 129

Modificació puntual 1 del POUM de Bàscara (Alt Empordà)

animals en crear un ambient enrarit com a conseqüència de l’acumulació de
partícules en suspensió que són inhalades, així mateix podem considerar que
sobre els vegetals la pols actua dipositant-se sobre les fulles, la qual cosa pot
dificultar la fotosíntesis i altrament provoca un canvi de tonalitat en el color de la
planta, els següents efectes són de caràcter temporal ja que els eliminen
periòdicament els agents meteorològics i no presenten més importància.
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La pols com a fenomen molest la generen aquelles activitats contínues en
l’explotació, com puguin ser la càrrega i el transport del material, el tractament
mecànic de la mateixa, el seu emmagatzemat, ... i és fàcilment controlable
mitjançant mesures, d’altra banda definim activitats puntuals generadores de
pols com les voladures encara que no serà aquest el sistema d’explotació sinó
que es farà amb arrancada mecànica que són més fàcilment controlables, per
tant l’anàlisi es centrarà en aquelles activitats controlables que generen pols, i
entenem com a pols el conjunt de partícules en suspensió, de dimensions fins a
20 , Pols, de dimensions entre 20 i 75  i gra, de dimensions més grans que 75
.

Les operacions extractives en general donen lloc a partícules més grans de 100
. Aquestes tendeixen a assentar-se de nou en el terreny, en un radi d’uns 250
m aproximadament. Tenim uns únics focus de generació de partícules més fines
de 100 , que analitzarem a continuació.
▪ Per trituració de partícules més grans a causa del pas dels vehicles
(camions), en el seu camí des de la zona d’extracció és de terra.

Aquestes partícules poden ser arrossegades pel vent o poden romandre en
suspensió i ser transportades a distàncies considerables.
Per tal de controlar l'esmentat l’efecte atmosfèric es proposen les mesures
següents:
▪

Limitar la velocitat dels vehicles de transport.
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▪

Regar periòdicament les pistes més transitades de l’explotació.

▪

Eliminar el trànsit innecessari.

▪

Procurar una revegetació ràpida de les àrees restaurades.

▪

Adequar o modificar les activitats en dies de vent fort.

▪

Adequar o modificar les activitats en dies de pluja per evitar portar fang
als camins.
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L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures preventives i/o
correctores per l’efecte atmosfèric és considera COMPATIBLE-MODERAT
13.1.8.

Efecte acústic

En termes generals totes les explotacions a cel obert generen algun tipus de
soroll degut a l' arrancada, la càrrega, el tractament del mineral, etc.
Aquests sorolls es poden dividir en dos tipus, sorolls d’intensitat mitjana i llarga
durada com:
-

Voladures

-

Maquinària treballant al front.

-

Tràfic interior i de camions de l'explotació.

La O.M.S. limita el nivell de soroll en 90 dB en parts habitades pròximes al lloc
de l’activitat, per tant la intensitat del soroll dependrà de:

-

Distància entre la font emissora i el receptor

-

Direcció i intensitat del vent.

-

Característiques del terreny.

-

Sentit d’avançament de l’explotació.

-

Horari de treball.

Considerats aquests aspectes veiem que aquesta forma d’impacte serà lleu per
motius de distància a les vivendes habitades. Per tant l’ esmentat efecte es quasi
nul.
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S’efectuaran les revisions i manteniments pertinents a la maquinària, de manera
que s’adapti a l'actual normativa vigent, així com a la planta de tractament.
Descripció de l’activitat i llur situació respecte a zones sensibles al soroll.
L’horari de l’activitat serà de dilluns a divendres i dins la franja horària diürna
definida per la llei, és a dir, entre les 8 hores del matí a les 20 hores.

Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

A l’activitat no s’ha projectat cap instal·lació de tractament fixa per tal de
minimitzar tots els possibles efectes sobre l’entorn, especialment l’atmosfèric pel
que fa a pols i sorolls.

A continuació presentem la següent taula amb les dades de Nivell de Potència
Acústica dBA per a cada tipus de màquina utilitzada com a exemple.

FOCUS

NIVELL DE POTÈNCIA

DURARA

EMPLAÇAMENT

ACÚSTICA (Lw) segons
directiva 2000/14/EC
Caterpillar 365

105 dBA

A tota l’àrea d’afecció

Caterpillar 966

109 dBA

A tota l’àrea d’afecció

Komatsu 155 AX

103dBA

A tota l’àrea d’afecció

Camió cantera Volvo A25

90 dBA

A tota l’àrea d’afecció

Taula 9 Nivell de Potència Acústica (dBA).

13.1.9.

Efecte lumínic

Degut a les característiques de les activitats extractives, no es preveu la
instal·lació d’enllumenat exterior, d’acord amb les determinacions de la Llei
6/2001.
L’horari de treball s’ha de realitzar en període diürn i sota la llum natural.
En el supòsit que hi hagi la previsió d’utilització d’un sistema d’il·luminació
exterior per l’estació hivernal on la llum natural desapareix a primeres hores de
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la tarda, aquest ha de ser comunicat a l’Ajuntament de Bàscara i a l’OGAU de
Girona, i complirà amb les determinacions de la Llei 6/2001 i normativa
complementària.
La zona on s’emplacen les activitats extractives autoritzades, segons cartografia
del Departament de Territori i Sotenibilitat es considera zona E2 de Protecció
alta. Es considera E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o
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d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.

Cal mencionar que les zones properes al Fluvià es consideren com a Zona E1
de protecció màxima. Són les zones de màxima protecció a la contaminació
lluminosa, corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural,
les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000.
També existeix una petita zona ubicada a la part centre del municipi considerada
com a zona E3 de protecció moderada. Són les àrees que el planejament
urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.
13.1.10.

Efecte sobre la població i l’economia

En un primer moment s’ha de tenir en compte que a la zona on s’estigui actuant,
el camp no es podrà utilitzar com a camp de conreu, com és obvi. En canvi la
resta de la superfície afectada sí continuarà amb l’ús agrícola fins que arribi el
moment de ser explotada per l’activitat minera. Un cop l’activitat extractiva ha
finalitzat i s’ha restaurat el terreny aquest es pot continuar utilitzant amb l’ús
agrari original. Amb això es vol constatar que l’afectació econòmica i social de
l’explotació és realment reduïda.

Directament no es preveu creació de llocs de treball debut a les reduïdes
dimensions de l’explotació, tret de l’estabilització econòmica dels llocs de treball
de l’empresa promotora en l’ambient de crisi econòmica general actual. A més a
més s’ha de tenir en compte la possible externalització del transport del material,
que probablement sigui subcontractada.
Cal tenir en compte que l’efecte sobre l’economia es beneficiós per dues raons.
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La primera perquè en extreure una matèria primera del subsòl, aquest es posa
en valor i es crea un actiu que genera beneficis econòmics amb el seu comerç, i
la segona perquè un cop efectuada la restauració dels terrenys, aquests
quedaran en millors condicions per l’explotació agrària al millorar químicament la
capa de sòl edàfic i, en conseqüència, tindran una rendibilitat més alta que fins
ara.
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13.1.11.

Efecte sobre infraestructures

El municipi es troba en un important corredor d’infraestructures de
comunicacions configurat per l’autopista A-7 i la carretera N-II que transcorren al
llarg del límit oest del terme. Aquest corredor s’ha vist ampliat recentment amb
la construcció de la línia del Tren de Gran Velocitat (TGV) que connecta
Barcelona amb França, amb un tram de 7,1 km. que transcorren dins del
municipi.
El municipi també s’ha vist afectat per la línia de molta alta tensió ( MAT )
Sentmenat-Bescanó-Baixàs, originària de l’any 1994 quan es va firmar un acord
de subministrament d’electricitat franco-espanyol. En aquest acord, establert en
la “Cumbre Europea de Essen”, es va declarar d’interès comunitari el projecte
d’una nova línia de molt alta tensió entre França i Espanya, que encaixaria amb
la proposta d’un mercat interior de l’electricitat sortida de la directiva del
Parlament Europeu en 1996.

A continuació es mostra les infraestructures properes a la finca analitzada, la
distància i situació vers aquesta.
DESCRIPCIÓ

DISTÀNCIA

Situació

(metres)

respecte la
finca

INFRAESTRUCURES AP-7
N-II
GI-622
TAV
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1.100

Oest

1.600

Oest

750

Sud

2.000

Oest
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MAT

770

Est

2.000

Oest

Bàscara

1.400

Oest

Vilaür

2.300

Sud-Est

Vilajoan

550

Nord

Calabuig

740

Sud

Les Roques

800

Sud

HABITATGES

Can Collell

175

Nord

AÏLLATS

Mas Ventós

600

Oest

Viaducte

de

Bàscara
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NUCLIS URBANS

13.1.12.

Efecte sobre el patrimoni cultural

El municipi de Bàscara disposa d’un important patrimoni cultural i arquitectònic,
d’entre el que cal destacar els edificis col·lectius i d’interès:
•

Muralles de Bàscara, al voltant del nucli històric, originades al segle XIII,
declarades Bé cultural d'interès nacional (BCIN).

•

Castell de Bàscara o castell episcopal, obra popular dels segles XIV-XV,
declarat BCIN.

•

Castell de Calabuig, obra popular dels segles XIV-XV, declarat BCIN.

•

Castell d'Orriols, obra renaixentista dels segles XVI-XVII, declarat BCIN.

•

Església parroquial de Sant Iscle

•

Priorat de Sant Nicolau, actualment Can Pagès (Calabuig)

•

Església de Sant Feliu (Calabuig)

•

El molí de Calabuig

•

Castell-palau d'Orriols (segles XVI -XVIII)

Cap dels elements anteriors es localitza a l’interior o immediacions de la finca
d’estudi.
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13.1.13.

Gestió de residus

Les activitats extractives generaran residus de dos tipus, directes, que són el
material de rebuig (estèril) de la pròpia explotació minera i indirectes, que són els
residus generats per la maquinària d’explotació, d’aquests residus es
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gestionaran de la següent manera:

Tipus de residu

Font Generadora

Gestió que se’n porta a terme

Olis i grasses

Maquinària

Recollida en les revisions i canvis d’olis i gestió
adequada a través d’empreses homologades.

Pneumàtics

i

Maquinària

Recollida selectiva i gestió adequada mitjançant
d’empreses homologades.

altres gomes i
racors.
Estèrils

Utilització a les zones ja explotades per a l’adequació

Explotació Minera

morfològica del terreny per a la seva restauració final.
Draps, papers i

Personal

en

l’explotació.

general

deixalles

de

Recollida selectiva de les deixalles en lloc preparat
per a tal fi dins l’explotació i deposició en contenidors
de recollida selectiva.

diverses.

13.2.
AVALUACIÓ EN FASE D’EXPLOTACIÓ-RESTAURACIÓ AMB
MESURES CORRECTORES
A continuació es mostra la taula, es graduen i avaluen els efectes ja avaluats
amb anterioritat, però ara tenint en compte l’impacte de les mesures preventives
i correctores proposades.
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En conjunt, aplicades totes les mesures preventives i correctores proposades en
el present estudi, es considera que l’impacte mediambiental de l’activitat, tant en
fase d’explotació com de restauració, serà COMPATIBLE.
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AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS
ESTABLERTS
14. CONGRUÈNCIA DEL PLA AMB ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS
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14.1.
La verificació de la congruència del pla amb els criteris
ambientals fixats
La modificació puntual número 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Bàscara no modifica el text de cap dels articles de la normativa urbanística. La
modificació puntual número 1 consisteix en completar el plànol 6b. «Classificació
del sòl. Estructura bàsica i territorial». La Modificació preveu canviar la
qualificació actual en sòl no urbanitzable de part de la parcel·la cadastral núm.
118 del polígon 2 de protecció forestal, clau PF a protecció agrícola, clau PA.

Les sots-parcel·les afectades per la Modificació són les b, c, d, f, g, h, k i n que
representen una superfície total de 4,4 ha. Resoldre aquesta situació que genera
la definició de de zona PF d’una parcel·la que tota la vida s’ha dedicat a
explotació agrària PA, de gran potència per a l’extracció de graves com són els
terrenys veïns podrà dotar de seguretat jurídica les actuacions administratives
per a poder donar en llicències per a l’explotació d’extracció d’àrids. Es
compatibilitza aquestes tipus d’activitats mentre es mantenen els estàndards
ambientals de la zona en les millors condicions possibles, minimitzant l’afecció
d’àmbits amb figures de protecció ambiental rellevants i reduint les potencials
molèsties susceptibles d’afectar a les persones, evitant al màxim la dispersió de
les extractives el que derivaria en una dispersió dels impactes que aquestes
generen. Cal destacar que es proposen una sèrie de mesures compensatòries
que es detallen en el present document i s’amplien en la fase de projectes.
Ateses les característiques de les activitats que es pretenen, tot i l’existència
d’una franja de protecció vers l’àmbit protegit poden esdevenir una sèrie
d’impactes d’abast temporal, essent els més significatius sobre el medi els
derivats de la gea i el medi natural.
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Tots els objectius i requeriments ambientals esmentats en la modificació del
POUM de Bàscara s’hauran d’atendre en els aspectes del procés d’avaluació
ambiental de la futura ampliació de l’extractiva. Per tant, aquests s’hauran
d’avaluar detalladament en la fase de projectes.
D’acord amb allò expressat en els punts anteriors s’avalua i es justifica en el
quadre adjunt la congruència de l’actuació proposada en relació amb els
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requeriments ambientals, els objectius i criteris d’alta prioritat fixats en l’estudi
ambiental:

OBJECTIU

OBSERVACIONS
d’aquells • Revisió de l’àmbit d’afecció

Preservació

elements naturals de valor • Per característiques de permeabilitat ecològica s’apliquen
rellevant i la connectivitat

franges de protecció respecte zones de sensibilitat

ecològica

ambiental
• Limitar alçades abassegaments
• Establir cotes d’explotació
• Restauració integrada amb continuïtat d’espais agraris i/o
zones boscoses com ús final segons estat inicial.
• Preservar exemplars vegetals en emplaçament original o
trasplantant-los
• Apantallament visual mitjançant enfonsament en cota de
l’explotació

Ordenar

i

gestionar

amb • Establir fases i ordre explotació-restauració

especial cura els sòls ocupats • Limitar accessos externs i interns als estrictament
per

ecosistemes

fràgils

o

• Revisió de l’àmbit d’afecció

escassos
Gestionar

necessaris

el

paisatge

per • Revisió de l’àmbit d’afecció.

garantir-ne el manteniment i • Dissenyar xarxa drenatge
dirigir i harmonitzar els canvis • Apantallament visual mitjançant enfonsament en cota de
provocats

pels

socials,

econòmics

ambientals.

processos

l’explotació

i • Els camins provisionals d’accés i interiors de l’explotació,
caldrà executar treballs de restauració morfològica i de
revegetació una vegada finalitzades les diferents fases
d’explotació
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14.2.

L’avaluació global del pla

La necessitat de proposar la present modificació puntual es troba en la obligació
de l’Ajuntament de Bàscara de resoldre una indefinició detectada en el
planejament que afecta a interessos públics i privats, atès el caràcter agrícola de
la finca, i la necessitat de poder-se desenvolupar l’extracció d’àrids que ha
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proposat la propietat i que es ve donant en les finques limítrofes.

La conveniència de la proposta de modificació puntual es justifica per la
necessitat de donar cobertura urbanística a la possible explotació d’extracció
d’àrids, que per la naturalesa de la mateixa extracció pot continuar cap el nord
de l’existent. Concretament s’ha presentat i s’està tramitant l’estudi d’impacte
ambiental de “AMPLIACIÓ BOSC DE LES ROQUES” de juny de 2018.
Resoldre aquesta situació que genera la definició de de zona PF d’una parcel·la
que tota la vida s’ha dedicat a explotació agrària PA, de gran potència per a
l’extracció de graves com són els terrenys veïns podrà dotar de seguretat jurídica
les actuacions administratives per a poder donar en llicències per a l’explotació
d’extracció d’àrids.
La conveniència de la ordenació ve donada, també, per la necessitat d’assignar
les condicions tipològiques i d’integració a l’entorn de les actuacions en aquesta
àrea de manera que es preservin els valors naturals i es garanteixi, alhora, el
desenvolupament de l’activitat extractiva relacionada amb l’explotació del subsòl.

Existeixen per tant, d'una banda interessos municipals encaminats a la concreció
i desenvolupament d’aquesta activitat per tal de disposar d’eines de control dels
usos i condicions d’explotació per tal de garantir el respecte al medi i d'altra
banda, interessos privats tendents a l’explotació de recursos naturals amb les
oportunes garanties jurídiques d’acord amb les possibilitats que els hi ofereix el
planejament. Es donen, així, en aquest moment, les circumstàncies suficients
per procedir a la redacció i tramitació de la present modificació del POUM de
Bàscara.
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Per respondre a la necessitat d’una banda interessos municipals encaminats a
la concreció i desenvolupament d’aquesta activitat per tal de disposar d’eines de
control dels usos i condicions d’explotació per tal de garantir el respecte al medi
ambient i d’altra banda interessos privats tendents a l’explotació de recursos
naturals amb les oportunes garanties jurídiques d’acord amb les possibilitats que
els hi ofereix el planejament. Per la necessitat d’assignar les condicions
tipològiques i d’integració a l’entorn de les actuacions en aquesta àrea de manera
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que es preservin els valors naturals i es garanteixi, alhora, el desenvolupament
de l’activitat extractiva relacionada amb l’explotació dels àrids. A partir de
l’avaluació realitzada es reflexa des del punt de vista ambiental que, l’alternativa
1, és l’alternativa més sostenible tal i com es constata a la taula anterior en
l’avaluació d’alternatives. Aquesta alternativa garanteix l’equilibri socioeconòmic
amb la mínima vulnerabilitat ambiental de l’entorn minimitzant l’afecció de la
zones Xarxa Natura 2000 respecte a d’altres alternatives. L’absència d’altres
sectors potencials per establir aquest tipus d’activitat, ens fa concloure que no hi
ha alternatives a l’explotació d’aquest sector i evitant al màxim la dispersió de les
extractives el que derivaria en una dispersió dels impactes que aquestes
generen.

Compatibilitzar el creixement socioeconòmic amb la variable ambiental. És
principi bàsic del creixement urbanístic sostenible. L’activitat extractiva és
temporal i extret el recurs, la restauració ha de retornar al mateix ús d’aquests
terrenys, és a dir, zona de conreu. L’ampliació es preveu realitzar de forma
annexa a l’explotació actual i que per tant l’impacte quedarà circumscrit en el
mateix espais on hi ha la gravera actual, de tal manera que incrementarà la seva
dimensió però no es dispersarà en el territori. Es recomana establir distàncies
suficientment grans en relació amb els poblaments propers i les cases presents
en els àmbits objecte de la modificació, així com elements de valor naturalístics
i de patrimoni cultural. Es recomana distingir dins l’ampliació de l’extractiva les
zones properes a l’espai natural de les que no ho son per tal d’accelerar la
restauració i minimitzar l’afecció oberta simultàniament en aquest àmbit.

Es considera favorablement aquesta modificació puntual per donar continuïtat a
una activitat econòmica tant important pel municipi i d’alt valor afegit del seus
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productes. Amb l’anàlisi preliminar de les alternatives s’ha dut a terme a partir de
les característiques específiques d’una activitat extractiva, amb una anàlisi
científica de les característiques, quantitat i qualitat del material, fugint de
tipologies analítiques preestablertes que, en casos com el que ens ocupa, no són
adequades. Això no treu que, en l’elecció final de l’alternativa més favorable, com
s’ha dit de bon començament, s’han considerat, a més de la presència i qualitat
del material, els factors paisatgístics i ambientals, essencials en qualsevol
Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

activitat a desenvolupar en el sòl no urbanitzable.
14.3.
Descripció de les mesures de seguiment i supervisió
previstes
Tal i com dictamina el Decret 305/2006 de 18 de juliol on s’aprova el reglament
de la llei d’urbanisme de Catalunya, l’Estudi Ambiental Estratègic de contenir una
descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes per tal de verificar
el compliment de les mesures adoptades en l’informe.
L'òrgan ambiental corresponent participa també en el seguiment ambiental qui,
a més, pot designar un director/a ambiental de seguiment del pla o una comissió
mixta de seguiment.
De totes maneres, es considera oportú que l’Ajuntament de Bàscara nomeni un
director ambiental del pla, principalment es la fase execució, i sigui l’encarregat
de dur-ne a terme les tasques de seguiment ambiental. Aquest director serà qui
emeti els informes sobre el seguiment amb la periodicitat que estableixi la
resolució de l’avaluació ambiental corresponent i els remetrà al propi Ajuntament
de Bàscara i a l’òrgan ambiental.
Per assegurar la capacitat tècnica i objectivitat d’aquesta figura de seguiment, es
considera necessari que el director sigui un tècnic extern qualificat o, en el cas
que sigui un treballador del propi Ajuntament, que el seu informe sigui validat per
un professional qualificat extern abans de ser presentat a l’òrgan ambiental.
Pel que fa a la supervisió, la llei d’avaluació ambiental dictamina que l'òrgan
ambiental sigui el responsable de la supervisió dels efectes ambientals de
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l'aplicació del pla, rebi els informes periòdics de seguiment i identifiqui amb
promptitud els efectes adversos no previstos per tal que es puguin adoptar les
mesures compensatòries o de reparació adequades, que es notificaran sempre
al promotor. La tasca de supervisió s'adaptarà a les necessitats del pla. Si en el
marc de les tasques de supervisió s'adverteix la desviació o l'incompliment de
les determinacions ambientals incorporades en el pla, o apareixen efectes
adversos addicionals no previstos, es poden convocar comissions paritàries
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entre el promotor i l'òrgan ambiental per a determinar les actuacions que s'han
de dur a terme.
Durant l’explotació de l’activitat els impactes temporals més significatius deriven
de l’increment sonor, les emissions de pols i el trànsit de vehicles. Aquests
impactes, es poden minimitzar mitjançant una planificació i gestió adient dels
treballs d’explotació i restauració de les activitats, que s’efectuen de forma
simultània i integrada en el transcurs de les activitats. Es doncs s’atendrà les
mesures escaients per minimitzar aquests impactes.
Cal manifestar que les activitats incloses en l’annex I.3, de la Llei 20/2009 del 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, com és el cas de
l’explotació de recursos miners, resten sotmeses a unes revisions i controls
exhaustius: un control inicial en el moment de la posada en marxa de l’activitat i
uns controls generals de caràcter periòdic cada 2 anys. Així mateix s’ha
d’efectuar una revisió de l’autorització ambiental cada 8 anys.

Les potencials activitats extractives comptaran amb un Programa de Vigilància
Ambiental PVA. A continuació es descriuen les seves etapes:
➢ Objectius
D’acord amb la legislació vigent, tot Estudi d’Impacte Ambiental ha d’anar
acompanyat del seu corresponent Programa de Vigilància Ambiental. Amb això
s’intenta establir un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i
mesures protectores i correctores continguts en l’Estudi d’Impacte Ambiental.
L’objecte del Programa de Vigilància Ambiental és verificar l’eficàcia de les
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mesures preventives i correctores propostes després del procés d’avaluació
d’impacte, modificant-les i adaptant-les a les noves necessitats que si escau es
poguessin detectar. Implica, per tant, el disseny d’un programa de seguiment,
que consisteix en la recollida d’informació sistematitzada, per procedir a la seva
posterior anàlisi i a l’adopció de les mesures precises. El seguiment de l’execució
del Projecte i del Programa de Vigilància, també serveix per avaluar aquells
impactes l’estimació dels quals resulta complicat establir, i actuar segons els
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resultats. Una vegada establertes les mesures correctores, s’estimarà l’impacte
originat després de la seva aplicació.

Per tant, amb la periodicitat que la marxa de les obres aconselli, seran revisades
aquelles accions que requereixin un seguiment més exhaustiu.
➢ Fase inicial

Es proposen per a aquesta fase les següents accions:
-

Verificació del replanteig del camí d’accés, i extractiva tractant d’evitar les
situacions més conflictives i minimitzar les afeccions.

-

Atenció especial en els treballs que impliquin moviment de terres amb
l’objectiu de prevenir la possible afecció a restes o jaciments que no
haguessin estat detectats prèviament.

-

L’aparició

de

fenòmens

erosius

es

verificarà

mitjançant

punts

especialment sensibles i a través de recorreguts de reconeixement de les
àrees afectades pel projecte.
-

Verificació, localització i proposta de punts d’apilament de materials i
estèrils.

➢ Fase d’adequació

Se suggereix la realització de les següents accions per a la fase de construcció:
-

Verificació de les mesures adoptades per evitar els danys produïts per la
circulació de vehicles fora de les zones senyalitzades.

-

Comprovació de la correcta demarcació del límit de les zones excloses
d’obres, per extremar la prevenció d’efectes sobre elles.
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-

Manteniment de la superfície d’actuació en els mínims necessaris per a
les obres i els seus elements auxiliars.

-

Vigilància que els materials utilitzats resultin concordes amb la
configuració cromàtica de la zona.

-

Reducció al mínim imprescindible de les afeccions per l’obertura de nous
accessos.

-

Comprovació de la correcta retirada i reserva dels horitzons orgànics dels
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sòls per a la restauració posterior.
-

Control de la correcta retirada a abocador controlat dels estèrils sobrants
producte de les diferents tasques que es duguin a terme.

-

Verificació de la correcta realització de les cunetes en vials i accessos,
així com de les obres de drenatge.

-

Verificació del correcte tractament i gestió de residus (inerts,
escombraries, vegetals, tòxics i perillosos).

-

Control de vessaments de qualsevol tipus de residu.

-

Vigilància de l’existència de dipòsit de materials procedents del
desbrossament. Es procurarà que siguin traslladats a l’abocador autoritzat
de la zona.

-

Vigilància que les tècniques, materials i procediments no tinguin risc
d’incendis i proposta de mesures de prevenció dels mateixos, amb dotació
d’equips i materials bàsics d’extinció.

-

Control dels procediments utilitzats per evitar la generació de pols.

-

Verificació de l’estat de la maquinària, en relació amb a l’ITV, a fi de
prevenir accidents de diversa índole.

-

Delimitació de les zones la vegetació de les quals hagi de ser restaurada
i seguiment de les labors que en aquest sentit hagin de desenvolupar-se
simultàniament a les obres d’adequació.

-

Control visual i analítics sobre els fangs de depuradora emprats en la
restauració superficial de l’activitat.

-

Vigilància del compliment dels terminis establerts per al desenvolupament
de les obres.
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➢ Fase de funcionament

Es proposen per a aquesta fase les següents accions:
-

Control de l’aparició de fenòmens erosius a les zones esbrossades.

-

Control de l’evolució de la restauració efectuada sobre la coberta vegetal
i supervisió de les labors que, en aquest sentit, hagin estat planificades
per realitzar la seva execució després de finalitzar la fase de construcció.
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-

Comprovació del compliment de la normativa relativa a la gestió de
Residus.

-

Comprovació aparició pols en les labors extractives.

-

Vigilància de possibles afeccions a la fauna. En concret, com a mesura a
desenvolupar una vegada entri en funcionament la instal·lació, es proposa
el seguiment de la incidència que la mateixa va a tenir sobre l’avifauna de
l’entorn, amb la proposta de les mesures que siguin necessàries.

Els treballs han de ser realitzats per personal qualificat i amb experiència en
aquests treballs.
➢ Procediment
El procediment a seguir per a l’aplicació del Programa de Vigilància ha de basarse en els següents punts:

-

Recollida i anàlisi de dades.

-

Interpretació de les dades. S’estimarà la tendència de l’impacte i
l’efectivitat de les mesures preventives i correctores adoptades. Aquest
aspecte podrà ser abordat mitjançant l’anàlisi comparativa dels indicadors
anteriorment referits enfront de la situació preoperacional descrita en
l’inventari ambiental, així com a altres àrees afectades per projectes de
similar naturalesa i envergadura.

-

Elaboració d’informes periòdics, amb la freqüència i continguts que
s’estableixen més endavant, que reflecteixin tots els processos del
Programa de Vigilància Ambiental.
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-

S’observaran les incidències que es vagin produint a cada moment,
utilitzant els resultats per efectuar les correccions necessàries.

➢ Informes
En general, els informes que s’elaborin reflectiran les diferents afeccions
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observades en el període considerat:

-

Incidències mediambientals detectades.

-

Desviacions de les mesures correctores i compensatòries propostes en
l’Estudi d’Impacte i si escau, les recomanacions de l’Administració
competent. Adopció de les mesures adequades a cada moment.

-

Identificació d’impactes no prevists inicialment o variacions sobre la
valoració inicial.

-

Projectes de revegetació i condicionament de les parcel·les designades.

Es redactarà un informe al final de les fase d’adequació i anuals durant la fase
de funcionament. Quan la naturalesa de les possibles incidències o la
importància dels elements naturals ho facin necessari, hauran d’emetre’s
informes extraordinaris.

La taula adjunta recull de manera sintètica les accions previstes al Programa de
Vigilància.

CONCEPTE

PERIODICITAT

Emissions de pols

Setmanal.

Controlar que els vehicles i maquinària no

Vigilància permanent.

extralimitin el recinte destinat a l’obra.
Control dels límits de l’obra i manteniment de

Vigilància permanent.

la superfície d’actuació en la mínima possible.
Control de la situació de cabals i de les zones

Setmanal

provisionals de lleres.
Control de la retirada de la capa superficial de

Puntual, en les fases corresponents.

terra fèrtil, del seu apilament i posterior
extensió a les àrees a aquest efecte.
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Recuperació accessos provisionals.

Quinzenal

Verificació de l’existència d’abocaments de

Setmanal

RTPs.
Estat de la xarxa general de drenatge general

Setmanal i puntualment sempre després de

(llum de les conduccions, acumulacions de

pluges torrencials.

material, etc.).
Evacuació correcta dels diferents tipus de

Setmanal

Mod. A-001.-Estudi Ambiental Estratègic _Modificació Puntual POUM de BÀSCARA

residus generats.
Excavacions i farciments.

Setmanal.

Revegetació. Seguiment.

Puntual

Verificació de l’aparició de processos erosius

Setmanal i després de pluges intenses

en punts especialment vulnerables.
Verificació de l’estat de la coberta vegetal.

Mensual

Verificació de possibles afeccions a la fauna.

Quinzenal

Taula 10. Accions previstes al Programa de Vigilància.
Els treballs compresos al Programa de Vigilància Ambiental han de
desenvolupar-se al llarg de la vida de les instal·lacions. El responsable del
funcionament de les futures extractives han d’estar sempre en contacte amb la
persona encarregada del seguiment i execució del Pla de Vigilància Ambiental.
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SÍNTESI DE L’ESTUDI
El municipi de Bàscara es regeix urbanísticament per un POUM, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data de 4 de
març de 2009 i publicat al DOGC núm. 5377 de 12 de maig de 2009. Disposa de
la corresponent avaluació ambiental.
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En el desplegament dels objectius no es modifica el redactat dels articles 115 ni
116 del POUM, sinó les determinacions gràfiques del plànol 6b «Classificació del
sòl. Estructura bàsica i territorial» que afecten a la parcel·la.
La repercussió amb l’adquisició de nous usos per part de la parcel·la queden
limitats a que es podran autoritzar activitats extractives. La resta d’usos resten
restringits pel caràcter inundable de la parcel·la.
La modificació puntual número 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Bàscara no modifica el text de cap dels articles de la normativa urbanística. La
modificació puntual número 1 consisteix en completar el plànol 6b. «Classificació
del sòl. Estructura bàsica i territorial»

La Modificació preveu canviar la qualificació actual en sòl no urbanitzable de part
de la parcel·la cadastral núm. 118 del polígon 2 de protecció forestal, clau PF a
protecció agrícola, clau PA.

Les sots-parcel·les afectades per la Modificació són les b, c, d, f, g, h, k i n que
representen una superfície total de 4,4 ha.
D’acord amb la documentació presentada l’objectiu de la Modificació és
regularitzar els límits de les zona agrícola i forestal atès que les qualificacions
actuals no s’ajusten a la realitat històrica del tipus i ús del sòl.
El present informe té per objectiu, atendre el document d’abast elaborat per
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació de Girona, OTAAGI20190167 per
descriure les principals característiques mediambientals en relació al canvi de
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límits de la zona de protecció forestal (PF) i passar-la a zona de protecció
agrícola (PA) i admetre una extractiva al costat d’altres ja presents per tal
d’identificar-ne les incidències ambientals i proposar, si s’escau, les mesures
correctores i/o preventives per a minimitzar aquestes incidències.

La Modificació comportarà admetre els usos extractiu i de càmping, entre
d’altres, en unes parcel·les de sòl no urbanitzable on ara no hi són permesos.
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Aquests projectes estan inclosos en els annexos de la Llei 21/2013, raó per la
qual requereixen d’una avaluació d’impacte ambiental.

La necessitat de proposar la present modificació puntual es troba en la obligació
de l’Ajuntament de Bàscara de resoldre una indefinició detectada en el
planejament que afecta a interessos públics i privats, atès el caràcter agrícola de
la finca, i la necessitat de poder-se desenvolupar l’extracció d’àrids que ha
proposat la propietat i que es ve donant en les finques limítrofes.

La conveniència de la proposta de modificació puntual es justifica per la
necessitat de donar cobertura urbanística a la possible explotació d’extracció
d’àrids, que per la naturalesa de la mateixa extracció pot continuar cap el nord
de l’existent. Concretament s’ha presentat i s’està tramitant l’estudi d’impacte
ambiental de “AMPLIACIÓ BOSC DE LES ROQUES” de juny de 2018.
Resoldre aquesta situació que genera la definició de de zona PF d’una parcel·la
que tota la vida s’ha dedicat a explotació agrària PA, de gran potència per a
l’extracció de graves com són els terrenys veïns podrà dotar de seguretat jurídica
les actuacions administratives per a poder donar en llicències per a l’explotació
d’extracció d’àrids.

A continuació es presenten i descriuen els principals objectius i criteris
ambientals contemplats en l’elaboració de la Modificació Puntual del POUM de
Bàscara que permetria encabir una àrea extractiva.
•

F-1: Preservació i millora de la qualitat del paisatge integrant la zona
extractiva a l’entorn natural.
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•

C-1: Prevenció i minimització de les emissions de les fonts de contaminació
atmosfèrica i acústica.

•

E-1: Preservació d’aquells elements naturals de valor rellevant.

•

A-1: Preservació de la morfologia del terreny evitant moviments excessius de
terres i major fragmentació del sòl.

•

E-2 Foment de la naturalització dels espais oberts de la zona extractiva
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mitjançant l’ús d’elements propis de la zona
•

A-2: Ordenació de la zona extractiva i accessibilitat.

•

B-1: Manteniment i millora de la qualitat de l’aigua

•

D-1: Reducció de l’ús de materials i la generació de residus i facilitació de la
gestió selectiva dels residus

Per a la modificació puntual 1 del POUM de Bàscara s’han considerat una sèrie
d’alternatives.
Alternativa 1: La presència d’àrids en la superfície del municipi fàcilment
aprofitable és localitza en les proximitats del riu Fluvià a causa de la capacitat de
transport de còdols i rocams de diverses mides dipositades a la seva vora, en la
zona coneguda en el cadastre com Terres del Castell i Bosc de Pedres i segons
la toponímia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb els noms de
Camps de Can Moner, els Planters, les Salides i els Horts, on en una segona
franja entre els 250 i 500 metres paral·lela al marge dret del transcurs del riu dins
del

terme

municipal

de

Bàscara

s’inclou

la

finca

cadastral

17018A002001180000AI objecte de la modificació.
La conveniència d’aquesta alternativa com la millor és la coincidència amb la
activitat extractiva legalment implantada en la finca veïna que necessita ser
ampliada per la necessitat de disposar del recurs mineral de fàcil extracció i en
les mateixes condicions de protecció ambiental de restauració de l’explotació que
l’activitat existent.
Des de l’Ajuntament de Bàscara, es considera que en data d’avui aquesta és una
bona alternativa perquè permet concentrar l’activitat extractiva que permetrà la
modificació en un mateix indret on hi ha una forta presència del recurs mineral
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que es vol obtenir, en el benentès que la franja dels primers 250 m amb relació
al curs del riu es troba protegida majorment per la clau PR, article 117-zona de
protecció de ribera del planejament vigent i la proposta de modificació afecta una
segona franja separada de la primera uns altres 250 m.

Alternativa 2:

El curs fluvial aigües avall segueix conformant un àmbit

antigament dominat per les variacions de la llera del riu amb la presència de
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sediments en els que predominen la terra vegetal sobre el pedregam la qual cosa
redueix el rendiment de l’activitat pel major moviment de terres necessari per
l’obtenció del mateix recurs mineral que s’obtindria de l’alternativa 1.
Des de l’Ajuntament de Bàscara, es considera que la recerca d’una alternativa 2
i 3, dins del terme municipal i en els termes municipals veïns, comporta la
dispersió de l’extracció d’àrids, en un indret més difícil de regenerar
mediambientalment a causa de la posició del riu en el seu pas per una zona
topogràficament més oberta i plana en relació a la llera i els camps que hi
confronten.
Per respondre a la necessitat d’una banda interessos municipals encaminats a
la concreció i desenvolupament d’aquesta activitat per tal de disposar d’eines de
control dels usos i condicions d’explotació per tal de garantir el respecte al medi
ambient i d’altra banda interessos privats tendents a l’explotació de recursos
naturals amb les oportunes garanties jurídiques d’acord amb les possibilitats que
els hi ofereix el planejament. Per la necessitat d’assignar les condicions
tipològiques i d’integració a l’entorn de les actuacions en aquesta àrea de manera
que es preservin els valors naturals i es garanteixi, alhora, el desenvolupament
de l’activitat extractiva relacionada amb l’explotació dels àrids. A partir de
l’avaluació realitzada es reflexa des del punt de vista ambiental que, l’alternativa
1, és l’alternativa més sostenible tal i com es constata a la taula anterior en
l’avaluació d’alternatives. Aquesta alternativa garanteix l’equilibri socioeconòmic
amb la mínima vulnerabilitat ambiental de l’entorn minimitzant l’afecció de la
zones Xarxa Natura 2000 respecte a d’altres alternatives. L’absència d’altres
sectors potencials per establir aquest tipus d’activitat, ens fa concloure que no hi
ha alternatives a l’explotació d’aquest sector i evitant al màxim la dispersió de les
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extractives el que derivaria en una dispersió dels impactes que aquestes
generen.

És a la vista de les consideracions i la relació de fets descrits en aquest apartat
que es considera que el procés d’elecció de la ubicació definitiva de l’activitat
extractiva s’ha desenvolupat de forma rigorosa i objectiva en l’anàlisi de les
diferents alternatives que oferia el territori. Així mateix aquest anàlisi de les
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alternatives s’ha dut a terme a partir de les característiques específiques d’una
activitat extractiva, amb una anàlisi científica de les característiques, quantitat i
qualitat del material. Això no treu que, en l’elecció final de l’alternativa més
favorable, com s’ha dit de bon començament, s’han considerat, a més de la
presència i qualitat del material, els factors paisatgístics i ambientals, essencials
en qualsevol activitat a desenvolupar en el sòl no urbanitzable.
Les mesures preventives, correctores i compensatòries previstes s’hauran
d’atendre en els aspectes

del procés d’avaluació ambiental de la futura

extractiva. Per tant, aquests s’hauran d’avaluar detalladament en la fase de
projectes. Tanmateix es pot consultar l’apartat 13 els probables efectes
significatius de l’ordenació proposa així com la taula resum on es proposen
mesures per diferents vectors. Cal mencionar que les potencials activitats
extractives comptaran amb un Programa de Vigilància Ambiental PVA on el
present document descriu les seves etapes.

En conjunt, aplicades totes les mesures preventives i correctores proposades en
el present estudi, es considera que l’impacte mediambiental de l’activitat, tant en
fase d’explotació com de restauració, serà COMPATIBLE.
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15. CONCLUSIONS

La modificació Puntual del POUM de Bàscara per modificar els límits de la zona
de PF a zona de PA representats en el Plànol 06 “Classificació del Sòl integrat
en el POUM”, s’ajusta als principis generals del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en quant a què el
desenvolupament urbanístic plantejat pretén una utilització racional del territori i
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el medi ambient i comporta fer compatibles les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents
i futures.

Els efectes previsibles del desenvolupament d’aquesta modificació puntual, en
terme municipal de Bàscara, en quant als impactes sobre el medi, es valoren de
manera global com a incidència COMPATIBLE.

Bàscara, Juny de 2021.

AXEL OLIVA LOPEZ DNI 46723835W
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ANNEX: INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIÓ DEL
DOCUMENT D’ABAST
Els continguts de l’Estudi Ambiental Estratègic són els indicats a l’Annex IV de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació de plans i programes, i es
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correspondran, com a mínim, als següents:

CONTINGUT
1) Un esbós del contingut, objectius principals
del pla o programa i relacions amb altres plans
i programes pertinents
2) Els aspectes rellevants de la situació actual
del medi ambient i la seva probable evolució
en cas de no aplicació del pla o programa
3) Les característiques mediambientals de les
zones que puguin veure’s afectades de
manera significativa i la seva evolució tenint en
compte el canvi climàtic esperat en el temps de
vigència del pla o programa
4) Qualsevol problema mediambiental existent
que sigui rellevant per al pla o programa,
incloent en particular els problemes relacionats
amb qualsevol zona d’especial importància
mediambiental, com les zones designades de
conformitat amb la legislació aplicable sobre
espais naturals i espècies protegides i els
espais protegits de la Xarxa Natura 2000
5) Els objectius de protecció mediambiental
fixats en els àmbits internacional, comunitari o
nacional que guardin relació amb el pla o
programa i la manera en la que aquests
objectius i qualsevol aspecte mediambiental
s’hagin tingut en compte durant la seva
elaboració
6) Els probables efectes significatius en el
medi ambient, inclosos aspectes com la
biodiversitat, la població, la salut humana, la
fauna, la flora, el sòl, l’aigua, l’aire, els factors
climàtics, la seva incidència en el canvi
climàtic, en particular una avaluació adequada
de la petjada de carboni associada al pla o
programa, els béns materials, el patrimoni
cultural, el paisatge i la interrelació entre
aquests factors. Aquests efectes han de
contenir els efectes secundaris, acumulatius,
sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini,

APARTAT DE L’ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC
5. Justificació Modificació Puntual
IV.
Anàlisi de la proposta de pla
9. Relació amb altres plans i programes
10. Definició dels objectius
7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)
7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)

7. Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants (...)
13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació sobre el medi

8. Descripció dels objectius i altres mesures de
protecció ambientals previstes en el planejament
general o altres plans aplicables

13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació puntual sobre el medi
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permanents i temporals, positius i negatius
7) Les mesures previstes per prevenir, reduir i,
en la mesura del possible, compensar
qualsevol efecte negatiu important en el medi
ambient de l’aplicació del pla o programa,
incloent aquelles per mitigar la seva incidència
sobre el canvi climàtic i permetre la seva
adaptació al mateix
8) Un resum dels motius de la selecció de les
alternatives contemplades i una descripció de
la manera en que s’ha dut a terme l’avaluació,
incloses les dificultats, com ara deficiències
tècniques o falta de coneixements i
experiència, que es puguin haver trobat a
l’hora de recavar la informació requerida;
9) Un programa de vigilància ambiental en el
què es descriguin les mesures previstes per al
seguiment;
10) Un resum de caràcter no tècnic de la
informació facilitada en virtut dels epígrafs
precedents.

13. Avaluació dels efectes del desenvolupament
de la modificació puntual sobre el medi
V.
Avaluació global del pla i justificació del
compliment dels objectius ambientals establerts

11.2 Avaluació ambiental de les alternatives
considerades i Justificació Ambiental de
l’Alternativa Escollida

14.4 Descripció de les mesures de seguiment i
supervisió previstes
VI. Síntesi de l’estudi
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