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1. MEMORIA DE LA INFORMACIÓ

El present TEXT recull i dona compliment a les prescripcions establertes per l’acord adoptat pel 
Ple Ordinari de l’Ajuntament de Bàscara del 14 octubre del 2016 per poder tramitar 
degudament el Pla Parcial urbanístic SUND-2 de Bàscara. Aquest acord està en la seva 
totalitat transcrit en el apartat 1.3 Antecedents. També es tenen en consideracíó les 
prescripcions  

1.1 Situació i àmbit 

El present Pla Parcial, desenvolupa les determinacions del planejament general vigent del 
municipi de Bàscara, per al sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 Industrial i 
logístic. 

La superfície total del sector, segons estableix el POUM i amb la nova delimitació és de 
69,30ha, en aquest document s’estableix un límit de sector d’un total de superfície de 29,5 
ha, segons requerit en l’acord de la Comisió Territorial d’Urbanisme de Girona de data  6 
d’agost de 2020. 

L’àmbit d’actuació es troba al nord del nucli d’Orriols. Es troba delimitat al sud per la 
carretera de l’Escala GI-623 , a l’est per l’autopista AP-7 i a ponent per la carretera N-II. A 
nord delimita amb la resta de sol urbanitzable no delimitat del mateix sector SUND-02 y 
zona boscosa no urbanitzable. 

1.2 Promoció i tramitació 

El present Pla Parcial està promogut per propietaris que representen més del 50% de la 
superfície del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 Industrial i logístic, d’acord 
amb el que disposen els art. 76, 96, 124 i derivats del DL 1/2005 

El promotor, Pere Costa i Casellas, en representació de la societat Topman Holding, 
S.L.,(actualment anomenada Bionatur Biotechnologies S.L.) amb CIF B-17737057, ha
encarregat la redacció del document a NUA Arquitectura, S.L.P, arquitectes.

1.3 Antecedents 

El Planejament vigent anterior a l’aprovació del POUM eren les Normes Subsidiàries de 
Planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 2 d’abril 
de 1980. 

Aquestes Normes Subsidiàries qualificaven l’àrea com a zona industrial. L’àmbit d’actuació 
es corresponia aproximadament amb l’actual, si bé per la banda de ponent el límit era 
l’antiga carretera N-II, el traçat de la qual va ser modificat amb posterioritat a l’aprovació de 
les Normes. 

El març de 1990 va ser redactat un Pla Parcial , seguint l’àmbit marcat per les Normes 
Subsidiàries. Es va iniciar la tramitació d’aquest document però finalment, tot i ésser 
aprovat definitivament, no es varen acabar de completar algun dels condicionants per unes 
modificacions exigides en el nou POUM de Bàscara.  
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En data 1 d’abril de 2009 es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Bàscara. 

El POUM qualifica el sector com a Sòl Urbanitzable no delimitat. Es modifiquen 
lleugerament els límits per adaptar-se a la xarxa viària actual, alhora que s’exclouen de 
l’àmbit els terrenys corresponent a les edificacions agrícoles i residencials de la banda sud. 
El POUM no defineix una viabilitat per a aquest àmbit. 

En la redacció del present Pla Parcial es recullen els acords aprovats per unanimitat per el 
Ple Ordinari de l’Ajuntament de Bàscara del 14 d’octubre de 2016 que a la vegada certifica 
que s’han donat compliment a tots els requeriments realitzats pels Serveis Territorials 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i demes organismes. 

Per la seva importància transcrivim la totalitat del acord de l’Ajuntament del 14 octubre 
2016: 

ACORD PLE DE L’AJUNTAMENT 14 OCTUBRE 2016 

Atès l’informe emès per l’Arquitecte assessor municipal Sr. Joaquim Roura i Poch en relació 
al Pla Parcial de delimitació i urbanístic que diu el següent: 

En data 23 de setembre de 2016 el Sr. Pere Costa Casellas, administrador de Topman 
Holding SL presenta, registra d’entrada n 1687 un escrit sol·licitant: 
1. Deixar senes efecte la modificació de posar com a zona hotelera la zona pròxima a la

carretera Orriols-L’Escala  que finalment va esdevenir espai lliure i es continuï la
tramitació del projecte de 2012 amb la màxima celeritat

2. Que l’Ajuntament procedeixi amb la màxima urgència l’aprovació del Pla Parcial per
portar a la Comissió Territorial  d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva”

De l’expedient tramitat resulten els següents antecedents:

Per acord de data 6 juliol 2012 el ple de l’Ajuntament d’acord amb l’informe tecnic emès per 
l’arquitecte Isabel Miquel va adoptar el seguent acord “atesa la documentacio de referencia 
volum 1 i volum 2 del pla parcial de delimitacio i urbanistic del sector UND-02 de Bascara, que 
conte tambe la memoria ambiental i estudi de mobilitat. 
Ates l’informe redactat per la Sra Isabel Miquel i Macia, Arquitecte 18562-0  del Col.legi 
d’arqutictes de Catalunya 

S’aproba per unanimitat:  
A) El punt 4,  conclusions de l’esmentat informe i que diu:

Per tal de proseguir amb la tramitacio del document cal fer les actuacions seguents: 

1. Demanar informes sobre el document del PP1SD del sector SUND-O2, industrial i
logistic els organismes seguents:
• Agencia Catalana de l’Aigua del departament de Territori i Sostenibilitat
• Demarcacio de carreteras de l’estat a Girona del Ministerio de Fomento
• Concesionaria de Autopistas ACESA
• Direccio General de Comerç del Departament d’empresa i ocupacio
• Secretaria per la mobilitat del departament de Territori i Sostenibilidat
• Direccio General de Medi Ambient
• Direccio General de Carreteres
• Direccio General de Proteccio Civil.

1a. Caldr’a demanar-ne el promotor les copies corresponents si no son disponibles. 
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1.b. Cal demanar el promotor que incorpori el document tecnic les questions que es
requereixen en l’aord de la CTU de data 29 septembre de 2010, encara no incorporades, punts
2.7 i 2.10 de l’apartat III.1  d’aquest informe aixi com les questions indicades en el punt III.3
necesaris per el cumpliment de la legalitat urbanistica i , si es oportu, les recomanacions
indicades en l’aparta III.4  per tal de salvaguardar l’interes public del municipi, especialment en
el punt referent a la normativa i urbanitzacio i millorar les previsions formulades en els apartats
referents a l’ambit i ordenacio.

2. Una vegadfa obtinguts els informes dels organismes indicats i incorporades les
determinacions consecuents, el promotor del sector haura de redactar la memoria
ambiental i, lliurar-la a l’Ajuntament amb les modificacions corresponenets del document
tecnic del PPUD, si fos el cas.

3. Posteriorment, l’Ajuntament transmetera aquesta memoria ambiental i el document
tecnic del pla parcial urbanistic de delimitacio el departament de territori i sostenibilitat
que haura d’emetre informe sobre questions de legalitat i a questions d’oportunitat
d’interes supramunicipal en un termini maxim de tres mesos

4. Una vegada obtingut aquest informe, l’Ajuntament pot procedir amb l’aprobacio
provisional i trametre de nou a Direccio General d’Ordnacio del Territori i Urbanisme per
la seva aprobacio definitiva.

- Trametre el promotor el contingut d’aquestes conclusions de l’informe redactat per
l’arquitecte Sra. Isabel Miquel i Macia.

Aportada i tramitada la documentacio requerida amb base a l’informe emes per l’arquitec 
municipal en data de 20 octubre d 2014, l’Ajuntament en sesio plenaria de 24 octubre de 2014 
va acorda : 
“vist el projecte del Pla Parcial de delimitacio i urbanistic del SECTOR SUND 02 industrial i 
logistic de Bascara presentat per l’empresa TOPMAN HOLDING SL representada per el Sr. 
Pere Costa Casellas.  
Vist l’informe emes per l’arquitecte Sra. Isabel Miquel i Macia en data d 20 octubre de 2014 i 
l’informe juridic que conste en l’expedient 

S’adopta per unanimitat dels 7 membres asistents el PLE, que constituexen la corporacio 
municipal, el seguent acord: 

APROBAR l’informe emes per l’arquitecte Isabel Miquel I Macia, arquitecte col.legiada 
18.562-0 del Col.legi d’Arquitectes de Catalinya sobre el pla parcial urbanistic de 
delimitacio del sector SUND-02 industrial i logistic de Bascara, obran a l’expedient 

SEGON. Traslladar l’informe referenciat a la societat Topman Holding sL per tal que 
procedeixi a esmenar els defectes apreciats en el projecte del Pla Parcial presentat en 
el termini de 1 mes els efectes de procedir a la seva deguda tramitacio i aprobacio, si 
s’escau. 

TERCER. Suspendre la tramitacio del pla parcial urbanistic de delimitacio del sector 
SUND-02 industrial i logistic de Bascara fins a l’aprobacio d’un nou projecte en el que 
s’incorporin les esmenes derivades de l’informes aprobat” 

En data de 15 maig de 2015 l’arqutiecte municipal va emetre informe en el que procedia a 
ajustar el projecte de pla parcial presentat a les determinacions contingudes en el propi informe 
En data de 27 novembre de 2015 Topman Holding SL presenta una sol.licitut de modificacio de 
projecte de pla parcial en el que demana la implantacio de usos complementaris : comercial, 
hoteler i asistencial interesant de l’ajuntament la seva tramitacio 
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En data de 22 abril 2016 per decret de l’alcaldia es va requerir a topman holding sl per tal que 
aportes la modificacio de la documentacio tecnica del pla parcial per tal de ajustarla a les 
determinacions de l’informe de 16 abril de 2016 emes per l’arquitecte municipal 
En data 20 maig de 2016 Topman holding presenta la documentacio requerida per tal de 
continuar la tramitacio del pla parcial modificiat 
En data de 23 septembre 2016 Topman Holding SL sol.licita: deixar sense efecta la modificacio 
de posar com a zona hotelera la zona proxima a la carretera Orriols-L’escala que finalment va 
esdevenir espai lliure i es continui la tramitacio del projecte de 2012 i que l’ajuntament 
procedeixi a amb la maxima urgencia a l’aprobacio del pla parcial per portar a la Comisio 
Territorial de Urbanisme per la seva aprovacio definitiva 

Ates que en data 23 septembre 2016 Pere Costa Casellas, administrador de Topman Holding, 
sol.licita deixar sense efecte la moficicacio del Pla Parcial Urbanistic SUND-02 . 
Ates que la documentacio del Pla Parcial urbanistic SUND-02 desde l’aprobacio inicial ha estat 
diversa i extensament complementada en el periode de tramitacio, tal i com es despres de 
l’apartat d’antecedents d’aquest informe. 
Amb la finalitat de poguer tramitar degudament el nou projecte proposat per la propietat,  
S’acorda per unanimitat : 

1. Disposar l’arxiu a peticio de Topman Holding de les actuacions corresponents a la
tramitacio administrativa de la modificaico del pla parcial urbanistic SUND-02
d’iniciativa privada

2. Requerir el promotor del pla parcial urbanistic del seector SUND-02 d’iniciativa
privada con tal que aporti en el termini maxim de 1 mes un TEXT REFOS del
projecte de pla parcial urbanistic del sector SUND 02, redactar per un tecnic
competent i visat per el col.legi profesional que incorpori les prescripcions
contingudes en els informes dels arquitectes municipals emesos en dates 20
octubre 2014 i 15 de maig de 2015 que s’han relacionat en els antecedents d’aquest
informe. Con tal de facilitat la funcio s’acompanyaran copies dels informes indicats
en la notificacio que s’efectui el promotor de l’acord que s’adopti

Bascara, 17 d’octubre de 2016 

-------------------------------------------------------------------- 

Cal dir que tots els requeriments fets a Topman Holding han sigut complerts com es pot 
veure dels informes dels Arquitectes de l’Ajuntament que han intervingut en el Pla Parcial i 
en especial el darrer informe del Arquitecte Municipal Assesor  Xavier Serra que despres de 
constatar que tot s’ha fet correctament, posaba com a conclusions finals que tot estaba 
complert i nomes faltaban 2 punts : informe ACA i incorporar un texte a l’article 11.   

Ambdues coses ja s’han fet i han sigut incorporades en aquest Pla Parcial 

A continuacio transcrivim les conclusions del darrer  informe de l’Arquitecte Municipal: a la 
pag 4 que transcribim literalment: 

CONCLUSIONS 

Per tant, a la vista de les valoracions formulades en l’apartat precedent, s’informa que cal 
completar l’expedient amb els seguents aspectes per tal de donar compliment a l’informe 
municipal del 20 d’octubre de 2014 
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1. Cal demanar informe a l’ACA sobre l’Estudi d’inundabilitat trames de data maig de
2014/març 2015 incorporat a l’expedient amb posterioritat a l’informe d’aquest
organisme data 2 d’octubre de 2012 i que per tant no habia estat valorat

2. Cal introduit els seguents aspectes o modificacios en la normativa  urbanistica del PPUD
amb l’objecte de facilitar la regulacio urbanistica del sector, si escau:

4.11 .- incorporar a l’article 11 de la normativa del PPUD quue la durada de la constitucio 
de la junta de conservació del sector sigui de cinc anys a partir de la recepcio total o 
parcial de les obres d’urbanitzacio, prorrogable, per acord municipal, per un periode 
maxim de cinc anys mes, si a la seva finalitzacio no s’ha arribat al grau de 
consolidació de l’edificacio indicat 

El present Pla Parcial estableix un nova delimitació segons acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 d’agost de 2020 que transcrivim a continuació: 

D’acord amb l’exposat a la part valorativa no es valora favorablement la 
delimitació de les 69,3 ha de sòl d’activitat econòmica atès que no resulta prou 
justificada, vist el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent d’urbanitzar 
tant a la comarca, com al mateix municipi i ales proximitats de les 
infraestructures que enllacen amb Bàscara , i tenint en compte també, tal i com 
han valorat els organismes sectorials, que la delimitació amb aquesta quantitat 
de sòl que es proposa pugui suposar la pèrdua important de sòl agrícola, així 
com també que no es pugin aconseguir els recursos hídrics necessaris. 
Cas que es consideri oportú, i davant d’una possible necessitat immediata de 
disposar de part d’aquests terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es 
podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i necessària requerida per 
aquesta. En aquest sentit, per motius d’accés i proximitat en zones més 
antropitzades, es podria prendre com a referència la fase 1 del sector que ara es 
proposa. En aquest cas, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 112 del 
Reglament de planejament. 

1.4 Topografia, estat actual i usos 

El sector, de forma sensiblement rectangular, es troba delimitat per tres de les seves cares 
per diferents infraestructures de comunicacions: carretera de l’Escala Gi-623, a l’est per 
l’autopista AP-7 i a ponent per l’antiga carretera N-II. 

Al límit nord i també en la part superior de la banda de llevant, l’àmbit del sector inclou unes 
franges de zona de cultiu i, més endavant, de zona boscosa d’interès natural per les 
varietats que hi subsisteixen. 

En la part sud, prop de la carretera de l’escala s’hi troben algunes construccions destinades 
a habitatge i activitats agrícoles. La majoria d’elles tenen accés pel vial paral·lel a dita 
carretera. 

En el POUM es delimita l’àrea corresponent a aquestes edificacions i els seus terrenys 
adjacents que queden fora de l’àmbit. 

Per la banda de ponent, pràcticament tocant a la rotonda de la carretera N-II i amb accés 
des d’aquesta, el sector delimita amb una Àrea de Serveis Tècnics, destinada a dotació de 
bombers. 

La resta del sector bàsicament es destina a camps de conreu. 

La topografia presenta acusats desnivells, amb un màxim de gairebé trenta metres entre el 
punt més alt i el més baix. 
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La cota més baixa és en l’extrem sud-est de l’àmbit, en l’encreuament de l’autopista i la 
carretera de l’Escala. (cota +142,09). 

El punt major alçada és un turó prop de la rotonda de la N-II anomenada en projecte 
rotonda 2. (cota +170,80). 

1.5 Situació respecte del planejament general 

El Pla General d’Ordenació Urbana del municipi estableix els següents paràmetres: 

SECTOR SUND-O2 Industrial i Logístic 

1. Àmbit: 68,55 Ha
2. Ús: Principals: Industrial i logístic

Compatibles: esportiu, comercial, hoteler i assistencial
Superfície: 8,556 ha

3. Densitat: no especificat
4. Edificabilitat: 0,462 m²/m² (El Pla Parcial de delimitació justificarà amb detall

l’assignació d’aquesta edificabilitat als usos admissibles)
5. Cessions: Segons article 65 del DL 1/2005
6. Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
7. Objectius i criteris: Permetre la possibilitat d’implantació d’un centre industrial i

logístic en desenvolupament del PDE i d’acord amb el planejament parcial
aprovat. El desplegament del sector haurà de resoldre l’accessibilitat a la
carretera GI-623 amb la construcció d’un giratori i el conseqüent accés al sector,
les despeses del qual hauran d’assumir-se pel promotor de l’expedient.

8. Compromisos: seran establerts en els documents del Pla Parcial de Delimitació a
tramitar i s’hauran de subjectar als criteris i objectius fixats en el punt anterior.
Seran els del Conveni Urbanístic imposat per l’Ajuntament el 7 d’octubre de 2008
en el moment de la classificació dels terrenys en la tramitació del POUM de
Bàscara aprovat el dia 1 d’abril del 2009

De la totalitat del sector, en aquest document s’en delimita una part corresponent a una 
superfície de 29.5 ha, en la seva part sud, més propera a les infraestructures viàries 
existents. 

1.6 Situació respecte de les infraestructures i serveis 

La connexió viària principal actual es realitza a través de la carretera Gi-623, des de la qual 
s’accedeix a les edificacions del sud del sector i al mateix sector en sí. 

A través de la rotonda de la carretera Gi-513 es realitza un segon accés, que dóna servei 
així mateix al Parc de bombers. 

Les úniques infraestructures de serveis existents són els dos dipòsits d’aigua que 
abasteixen el nucli d’Orriols, i una torre de telefonia que es localitzen aproximadament al 
centre del sector, així com alguna línia aèria telefònica i elèctrica de baix voltatge. 

1.7 Estructura de la propietat 

A continuació es relacionen les diverses propietats, amb llurs propietaris i superfícies.  Al 
plànol núm. 05.00 hi ha una descripció gràfica d'aquestes propietats. 

Es relacionen a continuació els propietaris actuals de les finques: 
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SECTOR DE SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT SUND-02 

 nº 
finca ref. catastral 

sup. 
Catastral Propietari 

superf 
topogràfic 

sup. 
Propietari % propietari 

(**) 
39a 122 2646202DG9624N0001FG 12200 Topman Holding S.L. 19,08 
20a 147 2651113DG9625S0001MJ 11300 Topman Holding S.L. 8.271,40 
31 137 2346807DG9624N0001GG 5200 Topman Holding S.L. 5.087,02 
57 117 2743102DG9624S0001PM 2700 Topman Holding S.L. 5.888,46 
48 124 2646212DG9624N0001IG 9300 Topman Holding S.L. 9.046,09 

19a 141 2346802DG9624N0001HG 26500 Topman Holding S.L. 17.615,70 
22 144 2346812DG9624N0001PG 9874 Topman Holding S.L. 3.600,55 

27a 145 2346814DG9624N0001TG 2700 Topman Holding S.L. 819,99 
27b " Topman Holding S.L. 1.255,50 
28 144 b 2346815DG9624N0001FG 5374 Topman Holding S.L. 5.385,72 
32 144 a 2346816DG9624N0001MG 4500 Topman Holding S.L. 3.154,77 
23 142 2346813DG9624N0001LG 10200 Topman Holding S.L. 8.611,27 

38a 123 2646201DG9624N0001TG 7100 Topman Holding S.L. 5.551,16 
24 140 2346803DG9624N0001WG 10000 Topman Holding S.L. 9.738,12 
25 139 2346804DG9624N0001AG 6500 Topman Holding S.L. 6.722,97 
26 138 2346805DG9624N0001BG 6600 Topman Holding S.L. 6.250,07 
33 135 2346810DG9624N0001GG 10000 Topman Holding S.L. 10.242,78 

35 
 6-

9008 17018A006090080000AM 1931 Topman Holding S.L. 1.070,38 
30 136 2346806DG9624N0001YG 42100 Topman Holding S.L. 41.248,19 

42a 187 2743105DG9624S0001FM 1700 Topman Holding S.L. 2.350,44 
50a 125 2646206DG9624N0001RG 11200 Topman Holding S.L. 11.128,29 
54 129 2646209DG9624N0001IG 27700 Topman Holding S.L. 27.221,28 
56 118 2743101DG9624S0001QM 2000 Topman Holding S.L. 479,78 
58 115 2743106DG9624S0001MM 6200 Topman Holding S.L. 6.853,45 
61 132 17018A006000110000AQ 13100 Topman Holding S.L. 9.235,81 
47 110 2947205DG9624N0001XG 600 Topman Holding S.L. 1.210,06 
51 126 2646211DG9624N0001XG 9900 Topman Holding S.L. 10.211,98 
53 128 2646208DG9624N0001XG 550 Topman Holding S.L. 3.154,24 
55 130 2646210DG9624N0001DG 7400 Topman Holding S.L. 3.898,71 
37 6-11 17018A006000110000AQ 13239 Topman Holding S.L. 1.084,78 
36 17018A00600106 Topman Holding S.L. 2.711,42 

60 131 2542601DG9624S0001OM 5000 
Topman Holding S.L. 
50% 3.317,16 232.436,62 78,65% 

60 131 " Sonfering S.L. 50% 3.317,16 
14 163 2651105DG9625S0001QJ 29295 Sonfering S.L. 3.317,16 1,12% 
18 146 2346801DG9624N0001UG 10600 José Parer Ripoll 3.294,53 

46a 109 2947204DG9624N0001DG 2000 José Parer Ripoll 255,52 
49a 119 2646205DG9624N0001KG 47100 José Parer Ripoll 9.724,87 
49b 119 2646205DG9624N0001KG José Parer Ripoll 4.850,47 
52 127 2646207DG9624N0001DG 5400 José Parer Ripoll 5.503,76 
59 116 2743104DG9624S0001TM 5400 José Parer Ripoll 6.791,53 30.420,68 10,29% 

21a 150 2651112DG9625S0001FJ 19900 Joan Romans Bonama 7.853,61 7.853,61 2,66% 
29 143 2346811DG9624N0001QG 7900 Catalina Prats Serra 7.720,72 7.720,72 2,61% 
34 134 2346808DG9624N0001QG 12800 José Luis Juanola Coll 5.859,07 5.859,07 1,98% 

42b 187 2743105DG9624S0001FM Aposi S.L. 218,53 218,53 0,07% 

Sòl 
Públic 7.703,96 7.703,96 2,61% 

total 
sector (**) 295.530,35 295.530,35 100% 

(**) les superfícies d’aquesta columna corresponen a la totalitat de la unitat catastral, en la delimitació algunes 
de les parcel·les intervenen parcialment 

En el següent quadre es relacionen els propietaris en el any 2007 de les finques: 
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 nº finca ref. catastral sup. Catastral Propietari ANY 2007 superf topogràfic 
    (**)   

39a 122 2646202DG9624N0001FG 12200 Topman Holding S.L. 19,08 
20a 147 2651113DG9625S0001MJ 11300 Topman Holding S.L. 8.271,40 
31 137 2346807DG9624N0001GG 5200 Topman Holding S.L. 5.087,02 
57 117 2743102DG9624S0001PM 2700 Topman Holding S.L. 5.888,46 
48 124 2646212DG9624N0001IG 9300 Topman Holding S.L. 9.046,09 

19a 141 2346802DG9624N0001HG 26500 Topman Holding S.L. 17.615,70 
22 144 2346812DG9624N0001PG 9874 Serrats Dunes, Sres. 3.600,55 

27a 145 2346814DG9624N0001TG 2700 Topman Holding S.L. 819,99 
27b " Topman Holding S.L. 1.255,50 

28 
144 

b 2346815DG9624N0001FG 5374 Topman Holding S.L. 5.385,72 

32 
144 

a 2346816DG9624N0001MG 4500 Plazas Oliva, Joana 3.154,77 
23 142 2346813DG9624N0001LG 10200 Topman Holding S.L. 8.611,27 

38a 123 2646201DG9624N0001TG 7100 Topman Holding S.L. 5.551,16 
24 140 2346803DG9624N0001WG 10000 Topman Holding S.L. 9.738,12 
25 139 2346804DG9624N0001AG 6500 Topman Holding S.L. 6.722,97 
26 138 2346805DG9624N0001BG 6600 Huguet, Lluís 6.250,07 
33 135 2346810DG9624N0001GG 10000 Huguet, Lluís 10.242,78 

35 
 6-

9008 17018A006090080000AM 1931 Topman Holding S.L. 1.070,38 
30 136 2346806DG9624N0001YG 42100 Topman Holding S.L. 41.248,19 

42a 187 2743105DG9624S0001FM 1700 Topman Holding S.L. 2.350,44 
50a 125 2646206DG9624N0001RG 11200 Alsina Serra Pere, Mateu 11.128,29 
54 129 2646209DG9624N0001IG 27700 Alsina Serra Pere, Mateu 27.221,28 
56 118 2743101DG9624S0001QM 2000 Alsina Serra Pere, Mateu 479,78 
58 115 2743106DG9624S0001MM 6200 Alsina Serra Pere, Mateu 6.853,45 
61 132 17018A006000110000AQ 13100 Alsina Serra Pere, Mateu 9.235,81 
47 110 2947205DG9624N0001XG 600 Topman Holding S.L. 1.210,06 
51 126 2646211DG9624N0001XG 9900 Llorenç Ros , Enric 10.211,98 
53 128 2646208DG9624N0001XG 550 Topman Holding S.L. 3.154,24 
55 130 2646210DG9624N0001DG 7400 Topman Holding S.L. 3.898,71 

37 
 6-
11 17018A006000110000AQ 13239 Topman Holding S.L. 1.084,78 

36 17018A00600106 Topman Holding S.L. 2.711,42 
60 131 2542601DG9624S0001OM 5000 Meliton Garriga 3.317,16 
60 131 " Meliton Garriga 3.317,16 
14 163 2651105DG9625S0001QJ 29295 Sonfering S.L. 
18 146 2346801DG9624N0001UG 10600 José Parer Ripoll 3.294,53 

46a 109 2947204DG9624N0001DG 2000 José Parer Ripoll 255,52 
49a 119 2646205DG9624N0001KG 47100 José Parer Ripoll 9.724,87 
49b 119 2646205DG9624N0001KG 4.850,47 
52 127 2646207DG9624N0001DG 5400 José Parer Ripoll 5.503,76 
59 116 2743104DG9624S0001TM 5400 José Parer Ripoll 6.791,53 

21a 150 2651112DG9625S0001FJ 19900 Joan Romans Bonama 7.853,61 
29 143 2346811DG9624N0001QG 7900 Catalina Prats Serra 7.720,72 
34 134 2346808DG9624N0001QG 12800 José Luis Juanola Coll 5.859,07 

42b 187 2743105DG9624S0001FM Massana, Brigitte 218,53 

Sòl 
Públic 7.703,96 

total 
sector (**) 295.530,35 

(**) les superfícies d’aquesta columna corresponen a la totalitat de la unitat catastral, en la delimitació algunes 
de les parcel·les intervenen parcialment 
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El present Pla Parcial adjunta amb caràcter informatiu el plànol 05.00 “Estructura de la 
Propietat” amb referència a les finques cadastrals citades anteriorment. 

Per tal de procedir a la redacció del projecte de reparcel·lació caldrà disposar de l’estructura 
de la propietat actualitzada corresponent al sector, amb la informació registral i cadastral 
suficient per tal de procedir primer a la descripció i valoració de les finques aportades i a la 
posterior descripció de les finques resultants amb la corresponent distribució de càrregues i 
beneficis que es desprenen de l’ordenació urbanística. 

Aquesta informació haurà de  referir-se als següents aspectes : 

- Titular de la finca
- Dades registrals
- Dades cadastrals
- Superfície de la finca
- Superfície dins l’àmbit ordenat
- Edificacions existents
- Usos actuals del sòl
- Càrregues i gravàmens
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2. MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ

2.1 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla 

La urbanització dels terrenys objecte d'aquest Pla parcial suposen la preparació de sòl en 
condicions per a l'establiment de sòl industrial i terciari dins l’àmbit assenyalat pel POUM. La 
manca d'aquest tipus de sòl i la potencial demanda justifiquen de per sí la intervenció. 

El desenvolupament del sector permetrà efectuar una oferta de sòl industrial i terciari amb la 
infraestructura adequada per a l'assentament dels usos corresponents, la qual cosa ha 
d'incidir positivament en l'economia del sistema urbà al que pertanyen els tres municipis. 

S'ha de destacar també l’equipament que significarà, la cessió de sòl per a equipaments i 
espais lliures previstos dins de l'àmbit del planejament general i la construcció d’elements 
importants de la xarxa viària. 

2.2 Objectius i criteris d'ordenació 

Els Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix els següents objectius i criteris: 

Objectius i criteris: Permetre la possibilitat d’implantació d’un centre industrial i 
logístic en desenvolupament del PDE i d’acord amb el planejament parcial aprovat. 
El desplegament del sector haurà de resoldre l’accessibilitat a la carretera GI-623 
amb la construcció d’un giratori i el conseqüent accés al sector, les despeses del 
qual s’hauran d’assumir pel promotor de l’expedient. 

2.3 Justificació de la delimitació del sector 

La delimitació del present Pla Parcial s’ajusta parcialment a la delimitació del sector que 
consta en el nou POUM de Bàscara, aprovat el dia 1 d’abril de 2009, amb els ajustos 
corresponents als límits topogràfics reals, existint una modificació a la zona sud i a la zona 
est del sector per les raons que s’exposen a continuació: 

1. S’inclou una petita granja porcina, donat que genera moltes queixes veïnals i dels
habitants d’Orriols per males olors i manca de salubritat. Això genera perjudici a les
activitats econòmiques de tot el sector, pel seu estat de precarietat i perquè,
donades les seves condicions, es fa molt difícil la renovació de la llicència de
l’activitat.

La seva permanència comportaria nombrosos problemes tant pel poble com pel
polígon (deteriorament de la imatge) i la seva viabilitat, ja que impediria la vinguda
de noves activitats econòmiques al municipi.

2. A part de la granja, es fa una altra lleugera modificació, fruit de l’acord amb una finca
particular, per millorar la vialitat del sector, en concret per poder mantenir l’amplada
del vial principal des de la rotonda d’entrada fins al final del polígon. La solució fruit
del POUM provoca un estretament que, a banda d’il·lògic, podria fer inviable la
mobilitat en hores punta.

D’aquesta manera, es pot fer una solució tipus rambla en tot el vial principal.
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3. Pel que fa a la zona est, el límit de l’àmbit s’adapta a l’estructura de la propietat,
mentre que els terrenys corresponents a les expropiacions d’Autopistes (annex 7),
s’annexen a l’àmbit amb la qualificació de “Sistema general-xarxa viària territorial”.

4. La resta de límits coincideixen exactament amb el POUM aprovat l’any 2010. Al
costat nord es fa coincidir amb la distribució dels vials de nova creació, en el costat
oest al límit de la carretera A-2 (abans N-II) de Girona a França, i en el costat sud, a
la carretera d’Orriols a l’Escala.

Amb tots aquests ajustaments l’àmbit del PPD que en el POUM diu que és de 68,55
Ha, en aquests moments s’en delimita una superfície de 29.5

Les peces especials que hi ha (una al costat de la rotonda de l’autopista i les altres
al sud a tocar de la zona urbana d’Orriols), ja contemplades en el POUM aprovat,
corresponen a l’exclusió de l’àmbit d’unes vivendes familiars, que ja van exposar la
seva voluntat de ser excloses del polígon i que no eren necessàries per poder donar
continuïtat al sector.

2.4  Descripció de l'ordenació 

2.4.1   Estructura general de l'ordenació 

L'estructura general, com ja s'ha descrit anteriorment, queda definida per la xarxa viària 
existent corresponent a les carreteres GI-623, GI-513, N-II i AP-7, i per la xarxa viària 
projectada que es proposa, que es vertebra entorn d’un vial centrals paral·lel a 
l’autopista. 

L’accés a aquest eix vertebrador es realitza a través d’una rotonda de nova creació, a la 
carretera Gi-623, que també ha de donar accés al nucli d’Orriols.  

A través de la rotonda existent s’accedeix al vial situat més a ponent, des del qual es 
realitzarà, també, l’accés al parc de bombers. 

El projecte d’urbanització assumirà les mesures necessàries per afrontar el nou sistema 
d’accessos al nucli d’Orriols impedint els girs a l’esquerra i d’execució del pas per a 
vianants, d’acord amb els possibles requeriments per part del departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

A partir de l’ordenació resultant d'aquesta estructura i del perímetre del sector resulten 
diferents illes unes destinades als usos industrials, comercials i logístics, i altres 
destinades als usos públics dels espais lliures i dels equipaments. 

Els espais lliures en forma de parc se situen bàsicament en les zones perimetrals 
adjacents a les carreteres. 

Els equipaments s'ubiquen en l’illa que delimita el sector per la banda sud-est. 

Es fa una reserva d’espai per a la ubicació d’una estació depuradora en la parcel·la 
d’equipaments qualificada com “e3”, tal com es descriu més endavant. 

2.4.2    Sistema viari 
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La definició geomètrica i la secció de vials es defineix gràficament als plànols 
corresponents. 

La vialitat principal la constitueix el carrer 3, que discorre en sentit nord-sud des de la 
rotonda de nova creació a la carretera Gi-623. Té una secció de 50 metres, amb dues 
calçades per a vehicles d'una amplada cadascuna de 10 metres, voreres laterals de 4 
metres, i un passeig arbrat central d’16,5 metres amb aparcaments de 5,5 metres de 
profunditat a una de les bandes.   

La resta de carrers representen la vialitat secundària disposats formant una retícula per 
tal de donar cabuda als diferents tipus de parcel·la.  

Per a l’accés a l’actual parc de bombers, situat a la zona més occidental del sector, 
s’arranjarà l’actual accés connectant-lo amb el carrer 0. 

L’amplada de tots ells és de 15 metres, deixant una calçada central de 10 metres i 
voreres laterals de 2.50. 

2.4.3   Sistema d'equipaments i espais verds 

Els espais verds, com a espais lliures, estan formats per unes grans peces 
diferenciades situades en les zones perimetrals, que representen el 15,66 % de la 
superfície total del sector. 

La seva ubicació permet la formació d’uns espais de transició entre l’àrea residencial 
d’Orriols i el polígon. 

De la mateixa manera, les zones verdes a banda est i oest actuen de filtre respecte les 
infraestructures viàries perimetrals. 

Es mantenen les zones definides de més interès natural per les espècies que hi són 
presents. 

El sistema d'equipaments està format per una peça situada a l’extrem sud-est del 
passeig central. 

2.4.4   Sòl d'ús privat i edificació 

D’acord amb els límits i les especificacions del POUM, hi ha una única zonificació 
distribuïda en diferents claus en funció de la superfície de la parcel·la i altres paràmetres 
referents a l’edificació, amb un ús principal privat logístic. 

Els usos compatibles són industrial, esportiu, comercial, hoteler i assistencial. 

La distància de qualsevol línia d’edificació cal situar-la a 25 m de l’aresta exterior de la 
calçada de la carretera GI-623, o 28,5 m de l’eix de la carretera, en tot l’àmbit del sector. 

S’estableix una zona 7 (zona industrial), amb els subíndex 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4, amb els 
paràmetres que es descriuen a continuació.  

Les edificacions es situen en alineació a carrer amb una separació de 5 metres. En 
quant a les alineacions laterals i posteriors de les edificacions, es fa una gradació 
segons la zona: 

- ZONA 7.1 Per a parcel·les de superfície igual o major a 10.000 m², les separacions
a carrer, a laterals i a fons de parcel·la seran de 8 metres.
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Per aquesta tipologia el front mínim de façana serà de 40 m i el fons de 60 m.  

- ZONA 7.2 Per a parcel·les de superfície igual o major a 5.000 m²,
les separacions a laterals i a fons seran de 5 metres. 

Per aquesta tipologia el front mínim de façana serà de 35 m i el fons de 50 m. 

- ZONA 7.3 Per a parcel·les de superfície igual o major de 2.500 m², 
es separacions a laterals i a fons de parcel·la seran de 4 metres. 

Per aquesta tipologia el front mínim de façana serà de 25 m i el fons de 30 m. 

- ZONA 7.4 Per a parcel·les de superfície igual o major de 1.000 m² 
les separacions a laterals i a fons de parcel·la seran de 3 metres, la separació a 
carrer 4 metres. 

Per aquesta tipologia el front mínim de façana serà de 20 m i el fons de 25 m. 

En tot cas, per les illes que confronten a carreteres i altres vials externs al sector, 
s’aplicarà la separació a carreteres que estableix la legislació sectorial;  

L’alçada màxima de l’edificació serà de 18,00 metres, tot i que s’acceptarà la possibilitat 
de superació fins a un màxim de 30 metres per a casos excepcionals o per necessitat 
de la instal·lació a implantar, en un màxim del 20% de l’espai edificable. 

La parcel·la mínima serà, depenent de cada zona (Zona 7.1 de 10.000 m2. Zona 7.2 de 
5.000 m2. Zona 7.3 de 2.500 m2. i Zona 7.4 de 1.000 m2.) sense màxim de parcel·la. 

L’ús principal serà logístic, sens perjudici dels altres usos compatibles. 

Les parcel·les es podran agrupar: 
a)de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ acord dels
propietaris.  
Es respectaran les separacions a laterals testers i fons que correspondrien a les 
parcel·les sense agrupar.  
b)en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les
edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris. 
En aquest cas l’espai de separació al fons de la parcel·la s’haurà de deixar lliure de 
tancaments o bé preveure   un pas lliure d’amplada mínima 3 mts. en tota la llargada de 
l’edificació 

Es respectaran les separacions a laterals testers i fons que correspondrien a les 
parcel·les sense agrupar. 

En cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase 
de tal manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que s’executin en fases 
diferents caldrà que se’ls apliqui una acabat de façana.  

L’edificació serà aïllada.
Es podran agrupar parcel·les de diferent clau sense limitació, en aquest cas s’estarà a 
la clau de la superfície mínima de parcel·la major.

2.4.5   Xarxes de serveis 
Els esquemes de serveis de la urbanització bàsica a implantar en l’àmbit del Pla Parcial, 
es detallen en els plànols i en l’apartat de la memòria corresponent i són els següents: 

- Xarxa d’abastament d’aigua potable 
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- Xarxa d’enllumenat públic 
- Xarxa de baixa i mitja tensió amb localització dels corresponents centres de 

transformació 
- Xarxa de distribució de comunicacions 
- Xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals 

2.4.6   Depuració d’aigües residuals 

Es fa una previsió d’un espai per una depuradora en una parcel·la del polígon, 
qualificada d’equipaments, d’acord amb converses mantingudes amb l’Agencia 
Catalana de l’Aigua (ACA). 

D’acord amb criteris definits per l’ACA, s’aprofitarà aquesta estació depuradora per 
abocar-hi les aigües residuals del nucli d’Orriols, en substitució de la EDAR (estació 
depuradora d’aigües residuals) prevista per Orriols segons el PSARU 2005 pel període 
2009-2014. 

2.4.7   Alimentació de xarxa elèctrica del polígon 

Es seguiran les especificacions del informe actualitzat a 2023 de la companyia 
elèctrica demanat prèviament a la redacció d’aquest text refós.
Donat l’ús principal del polígon com a LOGISTIC es sol·licita exempció reglamentaria 
de 125 w/m2 a 50w/m2 que l’Ajuntament accepta en aquesta aprovació i que en la 
fase de projecte d’urbanització es tramitarà en la Direcció General d’Energia la seva 
aplicació.
Es preveu la construcció de nous centres de transformació (plànol 12), distribuïts en tot 
el sector i la reserva de sòl per portar a terme una subestació transformadora per a 
l’abastament del poligon en cas que fos necessària. La distribució i el nombre de CT 
és merament orientativa, a concretar en el projecte d'urbanització, en el cas que no 
s'utilitzi la reserva d'espai dels nous centres de transformació, es consideraria vialitat.

En el Projecte de Reparcel·lació s’establirà la potència segons la normativa per a cada 
parcel·la. Amb els criteris exposats anteriorment, la potencia que es preveu per la 
totalitat del polígon es de 7.127 kw .  

Amb la nova delimitació i amb els mateixos criteris, la potència total que es preveu per a 
una superfície de sostre de 136.535,02 m2 de les parcel·les privades de 6.827 kw, que 
correspon a: 

Parcel·la   edificabilitat potència 

  P4    22.115,18 m2 1.106 Kw 

  P5 102.132,25 m2 5.107 kw 

  P7   12.287,59 m2   614 kw 
Per al total de la delimitació del sector, el total de potència a preveure és de:

Parcel·les privades  6.827 kw
Parcel·la equipament  150 kw
Enllumenats públics (2 línies)       70 kw
Serveis tècnics  80 kw

 TOTAL  7.127 kw
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2.4.8   Recollida, evacuació i tractament d’aigües pluvials 

La xarxa s’ha dissenyat com un sistema separatiu. 

L’abocament de les aigües pluvials es realitzarà a la riera per l’extrem sud-est (el punt 
de cota més baixa), fent un pas per sota el vial de l’autopista. Es disposarà de basses 
de laminació amb capacitat suficient per a la limitació d’avingudes tal com es mostra als 
plànols de sanejament i segons les prescripcions de l’estudi d’inundabilitat (annex 8). 

Es disposarà, també un dipòsit de retenció i separador d’hidrocarburs previ a 
l’abocament a la riera. . Pel separador d'olis i hidrocarburs passaran les plujanes que 
hagin circulat damunt de les superfícies amb ús industrial o logístic, i d'aquí passaran a 
les basses de laminació i no s'abocaran a llera pública, sinó que s'aprofitaran per reg 
d'enjardinament o bé neteja de carrers. 

Les parcel·les més grans de 5.000 m² (Zona 7.1 i 7.2) disposaran de sistemes de 
recollida, retenció i emmagatzematge independent per a les aigües de pluja de cobertes 
i espais exteriors. Aquestes aigües s’hauran de reutilitzar en el propi edifici, sigui per 
substituir l’aigua potable d’inodors i/o per regar els espais verds privatius. 

2.4.9   Emplaçament de pous i dipòsits d’aigua 

Els recursos d’aigua que van ser objecte del informe favorable del ACA adjuntat en 
aquest pla parcial (veure annex 5 del nou ISA) son suficients per fer front a les 
necessitats totals del polígon. El fet que l’ús principal sigui LOGISTIC ha baixat el 
consum d’aigua més d’un 60% respecte a la previsió anterior (de 357 a 140m3/dia)
De manera prèvia a l'aprovació del projecte d’urbanització, es justificarà la disponibilitat 
de recursos d'aigua d'abastament, tot valorant els possibles efectes sobre les 
captacions existents.

2.4.10   Alineacions i rasants 

En el plànol 11 es defineix el traçat dels vials així com les seves rasants en relació amb 
el terreny actual. Les rasants s'entendran orientatvives i es difiniran en el projecte 
d'urbanització.

En cas que es generin talussos, aquests hauran de complir el que dicta la normativa del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Bàscara.  

2.5.-  Cessió d’ aprofitament. 

A l’Ajuntament de Bàscara li correspon rebre el 10% del sòl amb aprofitament que resulta 
d'aquesta ordenació. La ubicació i les superfícies de cessió s’efectuarà a través del corresponent 
Projecte de Reparcel·lació. 

2.6.- Informació urbanística. 

La referència urbanística del present Pla Parcial és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Bàscara i l’ordenació proposada s’ajusta a una base topogràfica amb definició escala 1/2.000. 
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Per a la posterior redacció del projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització definitiu caldrà 
l'aixecament d'un plànol topogràfic amb expressió detallada de les característiques del terreny, 
serveis, usos i edificacions existents així com de l'estructura física de la propietat. 

El present Pla Parcial adjunta la cartografia relativa al usos i a l’estat actual de totes les xarxes de 
serveis existents a la zona, d’acord amb la informació de què disposa l’Ajuntament i les 
companyies subministradores. 
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3. CONDICIONS DE GESTIÓ

3.1.- Divisió poligonal 

El Pla Parcial es desenvoluparà en un únic polígon d’actuació. 

3.2.- Sistema d'actuació i administració actuant. 

El sistema de gestió pel qual es desenvoluparà el Pla Parcial Urbanístic serà el de 
reparcel·lació amb la modalitat de compensació bàsica. 

Les cessions gratuïtes de sòl es faran a favor del municipi de Bàscara, lliures de càrregues, 
gravàmens i degudament urbanitzades. 

3.3.-  Condicions de gestió i terminis per a promoure instruments corresponents i 
execució d’obres d’urbanització i edificació. 

Es proposa l'execució de l'ordenació prevista en una fase; de 4 anys, segons determinacions 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme text refós 3-2012. 

S’estableixen els següents paràmetres: 

TOTAL DEL SECTOR (295.530,35 m²) 

Contindrà usos bàsicament logístics i comercials, sense prejudici dels altres usos 

1. Terminis per a l’inici i la finalització de la urbanització i condicions de necessari compliment
per a l’inici:

Es preveu l’execució de les obres d’ urbanització en un període de 4 anys des de la data d’
inici dels treballs

Obres d’urbanització que es realitzaran:

a) Nus d’enllaç amb la carretera Camallera l’Escala (Gi-623)

b) Execució parcial del passeig central nord-sud (carrer 3), en el tram des de rotonda
1 fins a intersecció amb el carrer D.

c) Tram del vial fins al punt de l’accés a la parcel·la existent de la dotació de
bombers.

d) Resta de vialitat inclosa dins l’àmbit

e) Pous de forniment d’aigua potable i connexió a la xarxa existent, necessaris per a
l’abastament de les parcel·les

f) Portada de les línies elèctriques d’acord a les especificacions de la companyia, fins
al polígon, i xarxa de distribució de mitja i baixa tensió en tot l’àmbit.

g) Construcció dels dipòsits d’abastament d’aigua potable i xarxa de distribució en tot
l’àmbit.
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h) Xarxa de distribució de sanejament d’aigües pluvials i residuals en tot l’àmbit, i
connexionat al punt de desguàs general del polígon.

i) Adequació d’espais lliures v-3, v-4, v-5 i v-6 en zona sud-oest.

2. Reserves de sòl per a equipaments comunitaris:

La reserva de sòl per equipaments comunitaris es concentra en un espai e-3 a la zona
sud-est del polígon. En total representen un 5% del la superfície del sector.

3. Serveis urbanístics que s’han de posar en servei per tal que puguin ser utilitzats els
terrenys urbanitzats successivament, no obstant això obligatòriament en la part que resulti
tècnicament necessari s’haurà d’anar implementant els següents serveis:

- Construcció dels dipòsits d’abastament d’aigua potable 

- Connexió a la xarxa exterior elèctrica per a l’alimentació del polígon. 

- Estació potabilitzadora 

- Estació depuradora 

- Xarxa de distribució de comunicacions 

- Xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals 

3.4.- Reparcel·lació i urbanització derivats del pla parcial 

3.4.1.- Reparcel·lació 

Un cop aprovat definitivament el Pla Parcial Urbanístic, o de forma simultània i 
condicionada a l'aprovació del mateix, s’haurà de redactar i presentar per la seva 
tramitació administrativa i  aprovació els corresponents projectes d’Urbanització i de 
Reparcel·lació - Modalitat de compensació bàsica -, que fixaran les condicions 
reparcel·latòries i la corresponent distribució de carregues i beneficis. 

Segons el text refós de la Llei d’Urbanisme 3/2012, que descriuen la modalitat de 
compensació bàsica, aquesta comporta que els propietaris del sector aportin el sòl de 
cessió obligatòria a l'administració, executin a llur càrrec les obres d'urbanització, i es 
constitueixen mitjançant document públic, en junta de compensació.  

3.4.2.- Urbanització 

D’acord amb el què estableix el text refós de la Llei d’Urbanisme 3/2012, el present pla 
parcial urbanístic incorpora únicament els esquemes de les xarxes de serveis. Les obres 
d’urbanització es definiran en un projecte d’urbanització que com a mínim recollirà els 
següents aspectes : 

- compactació i anivellació de terrenys destinats a vials 
- xarxa de sanejament 
- xarxa de pluvials 
- xarxa d’aigua potable 
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- xarxa d’electrificació 
- xarxa d’enllumenat públic 
- xarxa de telefonia 
- característiques del mobiliari urbà 
- enjardinament i arbrat 
- pavimentació de voreres i vials 
- tipus de vorades 
- tipus d’enllumenat 
- senyalització 

així, s’haurà d’aportar l’avaluació del cost de les obres d’ urbanització i les característiques 
tècniques i econòmiques de l'obra urbanitzadora a executar, per la ulterior costejament a 
càrrec dels propietaris afectats. 

3.5.- Disposicions transitòries 

El període per a l’execució comença des de l’aprovació definitiva del Projecte de 
Reparcel·lació i la inscripció en el Registre de la Propietat. 
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4. PAUTES DE PROCEDIMENT

4.1.- Tramitació del Pla Parcial 

Les fites de procediment bàsiques per a l’aprovació del pla parcial són, segons l’aplicació de 
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística (Llei 3/2012) : 

1. Tràmit previ: avaluació ambiental.

2. Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública

3. Aprovació provisional

4. Aprovació definitiva

4.1.1  Aprovació inicial: 

L’Ajuntament de Bàscara, dins dels dos mesos següents a l’entrada de l’expedient en el 
seu registre d’entrada, haurà de prendre l’acord que legalment escaigui entre els 
següents: 

-  Aprovació inicial 

- Suspensió de l’aprovació inicial 

- Denegació de l’aprovació inicial 

Abans de l’adopció de l’acord, l’informe dels serveis tècnics i jurídics, s’haurà de referir 
exclusivament a l’anàlisi del compliment de les disposicions legals i reglamentàries, al 
desenvolupament dels planejaments generals, als criteris d'ordenació física proposats, 
amb atenció especial a l’ordenació aprovada dels sectors adjacents, a les previsions de 
sòl de cessió obligatòria i gratuïta i a les previsions per agilitar la gestió. 

Una vegada aprovats inicialment el Pla Parcial ha de ser sotmès a informació pública 
durant un mes, i l’edicte ha de ser tramès per a la seva publicació reglamentària en el 
termini màxim dels deu dies següents a l’adopció de l’acord. 

4.1.2  Aprovació provisional: 

Una vegada emès l’informe de les al·legacions presentades en el termini d’informació 
pública, l’Ajuntament aprovarà provisionalment el pla amb les modificacions procedents 
dins dels dos mesos següents a la data de finalització del període d’informació pública. 

4.1.3  Aprovació definitiva 

Una vegada aprovat provisionalment, en el termini màxim de deu dies, el projecte de pla 
ha de ser sotmès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè l’aprovi 
definitivament. 

Aquest projecte ha d’anar en forma de text refós i ha d’incloure les esmenes acceptades 
a fi que sigui examinat en tots els aspectes i resolt dins els tres mesos següents a l’ 
ingrés de l’expedient complert en el registre general. 

Si, un cop transcorregut aquest termini, la resolució que correspongui no ha estat 
comunicada a l’Ajuntament, s’entendrà que és aprovat per silenci administratiu positiu. 
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5. URBANITZACIÓ DEL SECTOR
D’acord amb el què estableix l’article 89 del text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 
1/2010 modificat per la llei 3/2012), el present pla parcial incorpora l’esquema de les 
característiques i el traçat de les obres d’urbanització.  

5.1 Xarxes de serveis 

Es grafien els esquemes bàsics i les determinacions a partir dels quals es desenvoluparà el 
posterior projecte d’urbanització complementari. 

Totes les connexions a les xarxes es realitzaran d'acord amb les recomanacions de les 
companyies i els serveis municipals corresponents. 

Les característiques detallades de les xarxes, els amidaments i el corresponent pressupost 
es realitzarà dins el projecte d'urbanització complementari, entenent les previsions descrites 
a títol de projecte bàsic d’urbanització. 

En referència a les xarxes de serveis : 

- Xarxa de sanejament i pluvials : 

La xarxa s’ha dissenyat com un sistema separatiu. 

L’abocament de les aigües pluvials es realitzarà a la riera per l’extrem sud-est (el punt 
de cota més baixa), fent un pas per sota el vial de l’autopista. Es disposarà de basses 
de laminació amb capacitat suficient per a la limitació d’avingudes tal com es mostra als 
plànols de sanejament i segons les prescripcions de l’estudi d’inundabilitat (annex 8). 

Es disposarà, també un dipòsit de retenció i separador d’hidrocarburs previ a 
l’abocament a la riera. 

Les parcel·les més grans de 5.000 m² (Zona 7.1 i 7.2) disposaran de sistemes de 
recollida, retenció i emmagatzematge independent  per a les aigües de pluja de 
cobertes i espais exteriors. Aquestes aigües s’hauran de reutilitzar en el propi edifici, 
sigui per substituir l’aigua potable d’inodors i/o per regar els espais verds privatius. 

Per a les aigües residuals, es fa una previsió d’un espai per una depuradora en una 
parcel·la del polígon, qualificada d’equipaments, d’acord amb converses mantingudes 
amb l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). 

D’acord amb criteris definits per l’ACA,  s’aprofitarà aquesta estació depuradora per 
abocar-hi les aigües residuals del nucli d’Orriols, en substitució de la EDAR (estació 
depuradora d’aigües residuals) prevista per Orriols segons el PSARU 2005 pel període 
2009-2014. 

Feines consistents en l’excavació de rases i pous aïllats, col·locació de clavegueres de 
tub de material i diàmetres designats al projecte d’urbanització corresponent, rebliment i 
piconatge de rases, formació de pous de registre, col·locació de caixes d’embornals i 
claveguerons de connexió i escomeses a totes les parcel·les. 
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-     Xarxa d’energia elèctrica: 

Es preveu la construcció de nous centres de transformació (plànol 12), distribuïts en tot 
el sector i la reserva de sòl per portar a terme una subestació transformadora per a 
l’abastament del poligon en cas que fos necessària. La distribució de CT és merament 
orientativa, a concretar en el projecte d'urbanització, en el cas que no s'utilitzi la 
reserva d'espai dels nous centres de transformació, es consideraria vialitat.

En el Projecte de Reparcel·lació s’establirà la potencia segons la normativa de cada 
parce.la. Amb els criteris exposats anteriorment, la potencia que es preveu per la 
totalitat del polígon es de 7.127 kw . 

Amb la nova delimitació i amb els mateixos criteris, la potència total que es preveu per 
una superfície de sostre de 136.535,02 m2, de les parcel·les privades, és de 6.827 kw, 
que correspon a:

Per al total de la delimitació del sector, el total de potència a preveure és de: 

Parcel·les privades 6.827 kw 

Parcel·la equipaments   150 kw 

Enllumenats publics (2 línies)   70 kw 

Serveis tècnics   80 kw 

TOTAL   7.127 KW 

Treballs consistents en la retirada de línies aèries existents de transport i mitja tensió, 
instal·lació subterrània de la xarxa de baixa tensió, mitja i alta tensió i subministrament 
d’energia elèctrica a cada parcel·la.  

Està previst retirar les línies aèries de Transport, MT i BT existents, la instal·lació de la 
nova xarxa subterrània de Transport, la xarxa subterrània de BT, instal·lació de la xarxa 
subterrània de MT per alimentar els nous transformadors, la construcció i la instal·lació 
dels centres de transformació, la diversa l’obra civil d’obertura i tancament de les rases, 
aportació de sorra, així com els permisos i assegurances que es troben incloses dins el 
present projecte. 

Es seguiran les especificacions del informe actualitzat a 2023 de la companyia 
elèctrica demanat prèviament a la redacció d’aquest text refós.
Donat l’ús principal del polígon com a LOGISTIC es sol·licita exempció reglamentaria 
de 125 w/m2 a 50w/m2 que l’Ajuntament accepta en aquesta aprovació i que en la fase 
de projecte d’urbanització es tramitarà en la Direcció General d’Energia la seva 
aplicació.  

Parcel·la edificabilitat potència

      P4 22.115,18 m2   1.106 Kw
      P5 102.132,25 m2 5.107 kw
      P7 12.287,59 m2   614 kw
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- Xarxa d'aigua, rec i hidrants: 

L’abastament d’aigua es realitzarà a través de l’obertura de diferents pous en el sector. 

Tal com es descriu a l’Annex 1 (Justificació de l’adequació de la proposta del sector 
SUND-02 Industrial i logístic “Orriols”) al seu apartat 8: 

“La previsió de recursos hídrics, basats en els usos i tenint en compte les mesures per 
al foment d’estalvi d’aigua enunciades a la memòria ambiental (apartat 6.3.2 de l’”Annex 
3”), és d’uns 140 m3/dia 

Segons la prova d’aforament (apartat 9.1 de l’”Annex” 1), amb el cabal extret d’un pou 
perforat entre 70 i 100 m de profunditat, bombant les 24 hores, es podria abastir 504 
m3/dia, per la qual cosa amb les previsions actuals es pot assolir la demanda total que 
és de 140 m3/dia

Es preveu la disposició d’ un dipòsit d’ acumulació de l’aigua procedent dels pous i de 
l’EDAR (prèvia potabilització de l’aigua), que es calcula per a assegurar una 
reserva d’aigua de 3 dies i que suposa 420 m3. 

Tot això caldrà precisar-ho i matisar-ho en el projecte d’Urbanització. 

Treballs corresponents a la xarxa d’aigua potable, consistents en l’excavació de rases, 
col·locació de base de sorra, col·locació de la conducció de material i diàmetre designat 
al plànol corresponent, accessoris, regulador de pressió, arquetes, claus de pas, 
connexions, senyalització instal·lació i posterior rebliment i piconatge de rases. 

Les característiques d’aquesta xarxa mallada, el dimensionat i traçat de la canonada de 
conducció responen a les recomanacions fetes pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Es preveu la instal·lació d’hidrants d’acord amb l’establert a la normativa vigent, de 
boques de rec col·locades de manera que permetin les feines de neteja i rec dels 
carrers i zones verdes i un sistema de rec pels arbres. 

- Xarxa d’enllumenat públic: 

Els treballs corresponents a la xarxa d’enllumenat públic consisteixen en: l’obertura de 
rases, estesa del tub corrugat i del cable de Cu de posta a terra, així com el pas del 
cablejat, el subministrament i la instal·lació de columnes metàl·liques galvanitzades del 
model designat per l’Ajuntament, amb lluminàries i làmpades de vapor de sodi d’alta 
pressió, inclòs fonamentació, arquetes a peu de cada farola i en els encreuaments de 
carrers i el quadre de comandament. La instal·lació interior de les columnes serà amb 

Els recursos d’aigua que van ser objecte de l’informe favorable de l‘ACA adjunt en 
aquest Pla Parcial (veure annex 5 del nou ISA) son suficients per fer front a les 
necessitats totals del polígon. El fet que l’ús principal hagi passat a ser LOGISTIC ha 
baixat el consum d’aigua més d’un 60% respecte a la previsió anterior (de 357 a 140m3/
dia).
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cable de 4x6 mm2 que derivarà de la línia general d’alimentació mitjançant caixa de 
protecció i seccionament amb fusibles degudament calibrats. 

Les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en 
parcel·la privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació 
lluminosa, han de complir els requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07. 

Segons la instrucció complementària ITC-EA-02, per vies tipus B1 amb una intensitat de 
trànsit inferior a 7000, la classe d’enllumenat serà ME2, determinant-se per aquest tipus 
els següents nivells d’il·luminació:  

Taula 6-Sèries ME de tipus d’enllumenat per a vials tipus A i B 

El nivell d’il·luminació mitjana resultant serà, doncs, de 1,50 Lm (cd/m²), amb una 
uniformitat global mínima de 0,40. 

El tipus i característiques de l’enllumenat públic es concretarà al projecte d’urbanització 
complementari. 

- Xarxa telefònica: 

El subministrament de la connexió a la xarxa de telefonia serà des de la xarxa del nucli 
d’Orriols. 

Treballs corresponents a la instal·lació de la xarxa de telefonia soterrada, segons 
directrius i indicacions de la companyia subministradora del servei, per tal de poder 
connectar totes les naus industrials previstes a l’àmbit d’actuació del projecte, així com 
els enllaços i connexions amb els futurs carrers a urbanitzar que limiten amb l’actual 
projecte. 
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Es signarà el corresponent conveni entre el Promotor i la companyia subministradora. 

Per tant les feines que s’han previst consisteixen en l’obertura de les rases 
determinades en el projecte, la col·locació de les canalitzacions i formació del prisma de 
formigó, la construcció de les arquetes, i armaris previstos, així com l’execució de les 
conversions necessàries en els punt de connexió amb xarxes aèries o soterrades 
existents de fora l’àmbit del Pla parcial. 

- Xarxa de gas: 

No es contempla xarxa de gas per aquest polígon. 

5.2  Càrregues del sector 

- El sector haurà d’assumir el 100% dels costos d’urbanització corresponents a la 
connexió del sector amb la Carretera Gi-623 (nova rotonda). 

- En els plànols del pla parcial es delimita aquesta zona d’obligada urbanització, i l’estudi 
econòmic avalua el seu cost. 

- Desplaçament de les infraestructures ara existents dins el polígon: dipòsits d’aigua i 
torre de telefonia 

- Adequació de les mesures de modificació del sistema d’accessos al nucli d’ Orriols en 
GI623 d’ acord amb el Departament Territorial de Carreteres de la Generalitat 

- Aportació d’una garantia del 12% sobre el cost de les obres d’urbanització. 



PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ I URBANÍSTIC DEL SECTOR SUND-02 A BÀSCARA 

28 

6. QUADRE DE DADES

6.1   Característiques generals 

Zonificació única amb ús principal privat industrial i logístic 

Superfície total de l’àmbit (m² de sòl) 295.530,35 m² 

Edificabilitat màxima bruta (m² sostre total/m² sòl total) 0,462 m² st/m² sòl 

6.2   Característiques del sòl d’aprofitament privat 

Superfície màxima de sòl d’aprofitament privat (m² de sòl) 161.082 ,24 m² 54,51% 

Edificabilitat màxima neta (m² sostre /m² sòl ) 0,85 m² st/m² sòl 

Edificabilitat màxima bruta (m² sostre /m² sòl total) 0,462 m² st/m² sòl 

Sostre màxim (m² sostre) 136.535,02 m² 

Superficie de sòl net privat (excepte 10% Aprof. Mig) (m² sòl) 144.974,02 m² Art.96  POUM 

Sostre net privat (excepte 10% Aprof. Mig) (m² sostre) 122.881,52 m² Art.96  POUM 

6.3   Característiques del sòl públic 

Superfície mínima de cessió (m² de sòl) 134.448,11 m² 45,49% 

Distribució del sòl mínim de 
cessió 

Zona verda 46.272,42 m² 15,66% 

Equipament 14.776,55 m² 5,00% 

Serveis tècnics 6.116,33 m² 2,07% 

Vialitat 54.9276,88 m² 18,59% 

Sistemes Generals. Xarxa 
viària territorial 

12.354,93 m² 4,18% 
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7. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

7.1.- Costos del sector 

7.1.1- Cost de les obres d’urbanització: 

El cost corresponent a la implantació dels serveis i de l'execució de les obres d'urbanització es 
determina en base al traçat dels vials assenyalats en els plànols del Pla Parcial i d'acord amb 
les característiques per aquest tipus d'urbanització s'executen. 

Cost estimat de les obres d’urbanització : 

Urbanització  dintre del sector : 
Moviments de terres i demolicions 
Pavimentació 
Treballs paleteria 
Sanejament i depuració d’aigües 
Comunicacions 
Instal·lació xarxa aigua potable, incendis i reg 
Instal·lacions d’electricitat 
Senyalització 
Jardineria 
Mobiliari urbà 

Cost Obra d’urbanització  7.609.339 € 

Serveis (CQ, Se. Salut) 60.875 € 

Obres addicionals d’electrificació 

300.000 € 

Subestació (si fos necessari) 3.332.890 € 

Rotonda 318.750 € 

Total Costos Obra d’urbanització :   11.621,854 € 

7.1.2.- Despeses de gestió. 

Pels treballs de : 
Topografia  
Geotècnic 
Projecte Pla Parcial    
Projecte de Reparcel·lació 
Projecte d'Urbanització  
Projecte Mediambiental 

Conexió a xarxa existent



PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ I URBANÍSTIC DEL SECTOR SUND-02 A BÀSCARA 

30 

Pla de mobilitat 
Estudi de Seguretat i Salut 
Direcció obres i gestió i control obra 

Altres carregues: 
Registre Propietat 
Notaria 
Taxes municipals 
Publicacions 
Altres 
Gestió desenvolupament sector 

Total despeses de gestió:    1.162.850 € 

7.1.3.- Altres despeses 

Costos derivats del sistema d’ accessos   3.805 € 
a Orriols segons Serveis Territorials de 
Carreteres de la Generalitat en GI 623 

7.1.4.- Total costos del sector 

Obra d’urbanització  
Despeses de gestió 

 11.621,854 €      
1.162.850 € 

TOTAL COSTOS DEL SECTOR 12.784.704 € 

IVA (21%)       2.684.787,84€         

TOTAL COSTOS DEL SECTOR (IVA INCLÒS)       15.468.491,84 € 
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7.2.- Estudi econòmic global de la promoció 

BASES PRÈVIES 

Sòl brut 295.530,35 m² 

Preu m2 sòl brut 24,00 €/ m² 

Sòl net privat  (excepte 10 % A.M) 144.974,02 m²   

Sostre net privat (excepte 10 % A.M) 122.881,52 m²   (A.M 10%      segons art. 96  del POUM) 

DESPESES 

Valor sòl brut 7.092.728,40 € 

DESPESES URBANITZACIÓ 

7.609.338,84 € 

60.874,71 € 

Despeses obra d'urbanització 

Serveis (CQ, Seguretat i Salut) 

Obres addicionals d'electrificació 

Conexió a xarxa existent

Hipotètica constr. de Subestació 

Rotonda 

Despeses de gestió 

300.000,00 € 

3.332.890,41 € 

318.750,00 € 

1.162.850,00 € 

Finançament, costos promoció i altres 
despeses  3.805,00 € 

TOTAL DESPESES 19.881.237,36 € 

VENDES 

Sòl net privat (excepte 10% A.M.) 144.974,02 m² 163,97 €/ m² 23.770.970,07 € Total venda 

- 19.881.237,36 € Total cost 

 3.889.732,71 € Total marge 

Sostre net privat 122.881,52 m² 193,45 €/ m²  23.770.970,07 € 

- 19.881.237,36 € Total cost 

 3.889.732,71 € Total marge 
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NORMATIVA URBANÍSTICA PLA PARCIAL 

8.1 Disposicions generals 

Art. 1 Àmbit d’aplicació 

Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla parcial de Delimitació 
SUND-02 del municipi de Bàscara, segons queda delimitat a tots els plànols que l’integren i que 
s’acompanyen. 

Art. 2 Marc legal de referència 

Aquestes ordenances desenvolupen, dins l’àmbit definit a l’article anterior, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Bàscara. 

En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat a les presents ordenances o sigui de 
dubtosa interpretació, s’estarà al que determinin l’esmentat planejament general. 

Art. 3 Definició de conceptes 

Sempre que no quedin expressament definits en aquestes ordenances, els conceptes que s’hi 
empren són els definits a la normativa del planejament general, per tant, no serà admesa cap 
altra interpretació. 

Art. 4 Alçada reguladora màxima 

És l’alçada que poden assolir les edificacions. 

Es prendrà des de qualsevol lloc de la parcel·la en la seva rasant modificada d’acord amb les 
condicions d’anivellament que estableix la regulació detallada de les zones d’aprofitament 
privat, i s’amidarà comptant verticalment en el pla exterior de façana fins a la intersecció amb el 
pla horitzontal que conté la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla inferior dels elements 
resistents. 

Art. 5 Planta baixa 

Tindrà la consideració de planta baixa aquella que el seu paviment resta situat a 1m com a 
màxim per damunt o per sota de la cota de la rasant definitiva de la parcel·la modificada. 

Art. 6 Planta soterrani  

Es la situada per sota la planta que tingui la consideració de planta baixa. 

Art. 7 Planta pis  

Es la situada per sobre de la planta que tingui la consideració de planta baixa. 
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Art. 8 Desenvolupament del pla 

Per al desenvolupament del present Pla Parcial podràn redactar-se projectes de parcel·lació i 
projectes d’urbanització, els quals respectaràn, en tot cas, les determinacions del Pla parcial i 
dels planejaments generals. 

Art. 9 Projecte d’urbanització complementari. 

El projecte d’urbanització complementari es referirà a la totalitat de l’àmbit de cada polígon. 
També s’hi podrà incloure el disseny d’elements urbans amb prou significació i importància. 
Ateses les característiques del sector, podrà segregar-se la part de la urbanització 
corresponent als acabats finals i a la jardineria per una fase posterior, coincidint amb una major 
consolidació de les edificacions. 

El projecte d Urbanització complementari no podrà modificar les previsions d’aquest pla tret de 
les rasants establertes i les adaptacions de detall necessàries

El Projecte d’urbanització complementari que es redactin desenvolupant aquest Pla Parcial 
s’hauran d’ajustar al que disposen l’article 70 de la Llei d’Urbanisme, i els articles 96,97 i 98 del 
Reglament de planejament i a d’altres condicions que li siguin d’aplicació. 

Art. 10 Projectes de parcel·lació 

En qualsevol moment es podrà redactar el projecte o projectes de parcel·lació que es 
considerin convenients per tal de dividir la superfície d’una illa o part de la mateixa, sempre i 
quan les parcel·les resultants no siguin inferiors a la parcel·la mínima. 

Art. 11 Sistema d’actuació 

El Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, no podrà modificar les previsions 
d’aquest pla, sense perjudici que afectin les adaptacions de detall necessàries.  

Caldrà constituir una junta de conservació del sector que sigui responsable de la seva gestió, 
amb una durada màxima de 5 anys a partir de la recepció total o parcial de les obres 
d’urbanització, prorrogable, per acord municipal, per un periode màxim de 5 anys més, si a la 
seva finalització no s’ ha arribat al grau de consolidació de l’ edificació de com a mínim el 70% 
de les parcel·les edificades que el delimiten. 

Art. 12 Projecte de reparcel·lació 

El Projecte de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, no podrà modificar les previsions 
d’aquest pla, sense perjudici que afectin les adaptacions de detall necessàries.  

El Projecte de reparcel·lació haurà d’assenyalar i adjudicar les parcel·les resultants, inclús 
aquelles que hagin d’ésser objecte de cessió a l’Ajuntament. 
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Art. 13 Modificacions 

Les modificacions del present Pla Parcial hauran de respectar les determinacions, per ordre de 
jerarquia, establertes al planejament general de Bàscara, i en el mateix Pla Parcial que aquí es 
desenvolupa, i s’ajustaran al que prescriu la legislació urbanística vigent.. 

No es consideraran modificacions els ajustos d’alineacions i rasants realitzats mitjançant 
estudis que no suposin distorsions de forma en l’estructura general del sector ni modificacions 
en la superfície de les illes superior al 5%. Tampoc ho seran les petites variacions de les 
alineacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització, 
que no suposin modificacions en la superfície i, per tant, en l’edificabilitat de les illes superiors 
el 5%

8.2 Règim urbanístic del sòl 

Art. 14 Qualificació del sòl 

El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla parcial es qualifica en zones i sistemes. 

S’entén per zona aquella part de terreny dins la qual, i ateses les previsions del present Pla 
parcial, es poden exercir els drets relatius a l’edificació. 

S’entén per sistema els terrenys que en virtut de l’aplicació de la legislació urbanística vigent, 
constitueixen l’estructura del sector i són de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament. 

Art. 15 Zones 

Es defineixen quatre zones: 

 Zona industrial i terciària amb espais oberts (clau 7.1) 

Zona industrial i terciària amb espais oberts (clau 7.2) 

Zona industrial i terciària amb espais oberts (clau 7.3) 

Zona industrial i terciària amb espais oberts (clau 7.4) 

Art. 16 Sistemes 

Es defineixen els següents sistemes locals: 

a) Sistema general viari (clau V)

b) Sistema general d'espais lliures: parcs,  jardins i protecció (clau ZV)

c) Sistema general d’equipaments (clau E)

d) Sistema d’infraestructures tècniques i mediambientals (clau ST)

Art. 17 Sistema general viari 

És el determinat pel plànol de xarxa viària que conté tant els vials d’enllaç amb les àrees 
limítrofes com els vials que tenen funció interna. Les alineacions, rasants, pendents i seccions 
transversals són les que determinen els esmentats plànols.  
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Es plantegen dos aparcaments en superfície a les zones de parcel·la petita. L’ús de 
l’aparcament serà públic i gratuït. 

El projecte d’urbanització executiu que es tramiti podrà ajustar convenientment les rasants 
definitives dels vials per tal de millorar l’adaptació topogràfica de la xarxa viària.  

Art. 18 Sistema general d’espais lliures 
Les zones destinades a espais lliures són les grafiades en el plànol de zonificació amb les 
claus xv1 a xv3. En el Projecte d’Urbanització s’estudiarà més detalladament el seu tractament.  

Art. 19 Sistema general d’equipaments 
El sistema d'equipaments està format per una peça situada a l’extrem sud-est del passeig 
central, separant les activitats industrials de la zona de protecció AP7 adjacent.  
Usos permesos: Sanitari-Assistencial, Esportiu, Educatiu, Recreatiu, Serveis tècnics, d’Altres 
usos compatibles dins el sector industrial i recollits dins la normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Bàscara. 
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8.3  Determinacions per a les zones industrial amb espais oberts 

Art. 20 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.1) 

Definició. 

Els edificis es situen envoltats d’espai lliure privat. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

Condicions de parcel·lació. 

Paràmetres Condicions Específiques 

Parcel·la mínima 10.000 m² sense  límit de parcel·la màxima 

Front mínim de parcel·la 40 metres 

Fondària mín. parcel·la 60 metres 

Condicions de l’edificació. 

Paràmetres Condicions Específiques 

Edificabilitat neta 0,85 m² st/m² sòl 

Gàlib de l’edificació Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns. 

Ocupació màxima 70% 

Sòl de parcel·la lliure Es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta.  
Es permetrà l'ús d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i 
vegetació. 

Planta baixa Es considera planta baixa aquella que de la rasant modificada 
de la parcel·la està situada entre un metre per sobre o un metre 
per sota.  
Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la 
planta baixa, que no computarà a efectes de sostre. 

Planta soterrani No computa a efectes d’edificabilitat. 
No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, 
excepte la part necessària per a accessos o rampes de 
comunicació, que es podran situar en els espais de separacions 
obligatòries a vials o a parcel·les veïnes. 

Alçada reguladora màxima Màxim 18,00 metres. 
Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es 
superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús 
hoteler. 
En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà augmentar 
aquesta alçada total o parcialment fins a 30 metres per casos 
excepcionals o per necessitats de la instal·lació a implementar, 
sempre que l’activitat ho requereixi i si el volum de l’edificació no 
supera el volum màxim admès per a la parcel·la.  
S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements 
tècnics o instal·lacions, etc. 

Punt d’aplicació de l’AR Es prendrà des de qualsevol lloc de la parcel·la en la seva rasant 
modificada, i s’amidarà comptant verticalment en el pla exterior de 
façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia 
d’arrencada de la coberta, o en el pla inferior dels elements 
resistents. 
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Separacions mínimes Carrer: 8 metres. 
Fons: 8 metres 
Laterals: 8 metres  
Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas 
d’agrupació de parcel·les 

Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà 
subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de 
parcel·la. 

Tipologia edificació L’edificació serà aïllada, si bé les parcel·les es podran adossar 
lateralment. 

Possibilitat d’agrupació Les parcel·les es podran agrupar: 
a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les 
edificacions, previ l’acord dels propietaris.  
b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin 
lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, 
previ acord dels propietaris. 
c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus 
frontals. 
En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran 
d’executar en una única fase de manera que no es generin 
mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui 
un acabat de façana. 
Una parcel·la es podrà dividir en diversos usos o activitats sense 
necessitat de segregar-la, sempre que es garanteixi una imatge de 
construcció unitària. 

Instal·lacions particulars Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de 
recollida i reutilització de les aigües plujanes. 

Edificacions existents Les edificacions existents amb ús residencial, en el moment 
d’aprovació d’aquest Pla Parcial, que s’ubiquen en la zonificació 
d’indústria amb espais oberts, podran mantenir el seu ús, realitzar 
obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat 
de les persones o la bona conservació de les dites construccions. 
No es podrà ampliar el volum existent ni consolidar les 
construccions. Els canvis d’ús i/o l’enderroc de la construcció, 
suposarà que l’edificació s’adapti al planejament vigent. 

Anivellament de finques A l’interior de les parcel·les, no es permeten alteracions de la 
rasant natural de 2,5 metres per sobre, ni d’1,5 metres per sota. 
Els desnivells podran resoldre’s amb edificacions, murs de 
contenció d’alçada total màxima de 4 metres o amb la formació de 
talussos de proporció 3:1 (b:h) que aniran enjardinats i amb 
elements vegetals. 
Als límits de les finques caldrà respectar la cota del terreny natural 
actual al llarg d’una banda d’un metre d’amplada com a mínim  

Tanques L’alçada màxima de les tanques en l’alineació de la façana o als 
límits de veïns amb elements massissos o opacs no superaran 
l’alçada d’1,5 metres. Podrà completar-se el tancament amb filats 
metàl·lics o similars fins a una alçada màxima de 3 metres. En el 
cas que les plataformes d’anivellament interior que donin a façana 
superessin l’alçada màxima de les parts massisses de les tanques, 
haurà de resoldre’s el desnivell amb talussos de proporció 3:1 (b:h) 
que aniran enjardinats i amb elements vegetals. 

Condicions d’ús. 
En una mateixa parcel·la es podran ubicar diferents usos sempre que siguin compatibles per la legislació 
sectorial.  
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Habitatge unifamiliar I(*) Reparació de vehicles D Forestal  I 
Habitatge plurifamiliar I(*) Aparcament C Activitats extractives I 
Comerç C(*) Estació de servei C Càmping I 
Oficines i serveis C Educatiu C Garatge i aparcament C 
Hoteler D Sanitari-assistencial C 
Allotjament rural I Esportiu C 
Restauració C Cultural C 
Recreatiu C Associatiu C 
Indústria D Religiós I(*) 
Magatzem D Agrícola I 
Serveis tècnics i mediamb. D Pecuari I 

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 
Definició d’usos segons article B.1c de l'Annex normatiu 

* Observacions
Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 

El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria 
comercial. 

No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser 
compatibles amb la proximitat d’altres activitats. 

En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui 
complementari a aquests. 

Art. 21 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.2) 

Definició. 

Els edificis es situen envoltats d’espai lliure privat. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

Condicions de parcel·lació. 

Paràmetres Condicions Específiques 

Parcel·la mínima 5.000 m² sense límit de parcel·la màxima 

Front mínim de parcel·la 35 metres 

Fondària mín. parcel·la 50 metres 

Condicions de l’edificació. 

Paràmetres Condicions Específiques 

Edificabilitat neta 0,85 m² st/m² sòl 

Gàlib de l’edificació Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns. 

Ocupació màxima 70% 

Sòl de parcel·la lliure Es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta.  
Es permetrà l'ús d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i 
vegetació. 
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Planta baixa Es considera planta baixa aquella que de la rasant 
modificada de la parcel·la està situada entre un metre per 
sobre o un metre per sota. 
Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície 
de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre. 

Planta soterrani No computa a efectes d’edificabilitat. 
No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada 
parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes 
de comunicació, que es podran situar en els espais de 
separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes. 

Alçada reguladora màxima Màxim 18,00 metres. 
Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es 
superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb 
ús hoteler. 
En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà 
augmentar aquesta alçada total o parcialment fins a 30 
metres per casos excepcionals o per necessitats de la 
instal·lació a implementar, sempre que l’activitat ho requereixi 
i si el volum de l’edificació no supera el volum màxim admès 
per a la parcel·la.  
S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements 
tècnics o instal·lacions, etc. 

Punt d’aplicació de l’AR Es prendrà des de qualsevol lloc de la parcel·la en la seva 
rasant modificada, i s’amidarà comptant verticalment en el pla 
exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal 
que conté la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla 
inferior dels elements resistents. 

Separacions mínimes Carrer: 5 metres. 
Fons:  5 metres 
Laterals: 5 metres 
Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en 
cas d’agrupació de parcel·les 
Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no 
estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el 
límit de parcel·la. 

Tipologia edificació L’edificació serà aïllada, si bé les parcel·les es podran 
adossar lateralment. 

Possibilitat d’agrupació Les parcel·les es podran agrupar: 
a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les 
edificacions, previ l’acord dels propietaris.  
b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que 
s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o 
agrupació d’elles, previ acord dels propietaris. 
c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus 
frontals. 
En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran 
d’executar en una única fase de manera que no es generin 
mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la 
mitgera tingui un acabat de façana. 

Una parcel·la es podrà dividir en diversos usos o 
activitats sense necessitat de segregar-la, sempre que es 
garanteixi una imatge de construcció unitària.
Es podran agrupar parcel·les de diferent clau sense 
limitació, en aquest cas s’estarà a la clau de la 
superfície mínima de parcel·la major
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Instal·lacions particulars Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema 
de recollida i reutilització de les aigües plujanes. 

Edificacions existents Les edificacions existents amb ús residencial, en el moment 
d’aprovació d’aquest Pla Parcial, que s’ubiquen en la 
zonificació d’indústria amb espais oberts, podran mantenir el 
seu ús, realitzar obres de reparació que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació 
de les dites construccions. No es podrà ampliar el volum 
existent ni consolidar les construccions. Els canvis d’ús i/o 
l’enderroc de la construcció, suposarà que l’edificació s’adapti 
al planejament vigent. 

Anivellament de finques A l’interior de les parcel·les, no es permeten alteracions de la 
rasant natural de 2,5 metres per sobre, ni d’1,5 metres per 
sota. Els desnivells podran resoldre’s amb edificacions, murs 
de contenció d’alçada total màxima de 4 metres o amb la 
formació de talussos de proporció 3:1 (b:h) que aniran 
enjardinats i amb elements vegetals. 
Als límits de les finques caldrà respectar la cota del terreny 
natural actual al llarg d’una banda d’un metre d’amplada com 
a mínim  

Tanques L’alçada màxima de les tanques en l’alineació de la façana o 
als límits de veïns amb elements massissos o opacs no 
superaran l’alçada d’1,5 metres. Podrà completar-se el 
tancament amb filats metàl·lics o similars fins a una alçada 
màxima de 3 metres. En el cas que les plataformes 
d’anivellament interior que donin a façana superessin l’alçada 
màxima de les parts massisses de les tanques, haurà de 
resoldre’s el desnivell amb talussos de proporció 3:1 (b:h) que 
aniran enjardinats i amb elements vegetals. 

Condicions d’ús. 
En una mateixa parcel·la es podran ubicar diferents usos sempre que siguin compatibles per la 
legislació sectorial.  

Habitatge unifamiliar I(*) Reparació de vehicles D Forestal  I 
Habitatge plurifamiliar I(*) Aparcament C Activitats extractives I 
Comerç C(*) Estació de servei C Càmping I 
Oficines i serveis C Educatiu C Garatge i aparcament C 
Hoteler D Sanitari-assistencial C 
Allotjament rural I Esportiu C 
Restauració C Cultural C 
Recreatiu C Associatiu C 
Indústria D Religiós I(*) 
Magatzem D Agrícola I 
Serveis tècnics i mediamb. D Pecuari I 

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 
Definició d’usos segons article B.1c de l'Annex normatiu 

* Observacions
Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 
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El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria 
comercial. 

No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser 
compatibles amb la proximitat d’altres activitats. 

En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui 
complementari a aquests. 

Art. 22 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.3) 

Definició. 

Els edificis es situen envoltats d’espai lliure privat. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

Condicions de parcel·lació. 

Paràmetres Condicions Generals Condicions Específiques 

Parcel·la mínima 2.500 m² sense límit de parcel·la màxima 

Front mínim de parcel·la 25 metres 

Fondària mín. parcel·la 30 metres 

Condicions de l’edificació. 

Paràmetres Condicions 
Generals 

Condicions Específiques 

Edificabilitat neta 0,85 m² st/m² sòl 

Gàlib de l’edificació Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns. 

Ocupació màxima 70% 

Sòl de parcel·la lliure Es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta.  
Es permetrà l'ús d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i 
vegetació. 

Planta baixa Es considera planta baixa aquella que de la rasant modificada 
de la parcel·la està situada entre un metre per sobre o un 
metre per sota.
Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície 
de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre. 

Planta soterrani No computa a efectes d’edificabilitat. 
No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada 
parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes 
de comunicació, que es podran situar en els espais de 
separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes. 

Alçada reguladora màxima Màxim 18,00 metres. 
Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es 
superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb 
ús hoteler. 

Punt d’aplicació de l’AR Es prendrà des de qualsevol lloc de la parcel·la en la seva 
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rasant modificada, i s’amidarà comptant verticalment en el pla 
exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal 
que conté la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla 
inferior dels elements resistents. 

Separacions mínimes Carrer: 5 metres. 
Fons: 4 metres 
Laterals: 4 metres 
Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en 
cas d’agrupació de parcel·les 
Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no 
estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el 
límit de parcel·la. 

Tipologia edificació L’edificació serà aïllada, si bé les parcel·les es podran 
adossar lateralment. 

Possibilitat d’agrupació Les parcel·les es podran agrupar: 
a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les 
edificacions, previ l’acord dels propietaris.  
b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que 
s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o 
agrupació d’elles, previ acord dels propietaris. 
c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus 
frontals. 
En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran 
d’executar en una única fase de manera que no es generin 
mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la 
mitgera tingui un acabat de façana.

Una parcel·la es podrà dividir en diversos usos o activitats 
sense necessitat de segregar-la, sempre que es 
garanteixi una imatge de construcció unitària. 
Es podran agrupar parcel·les de diferent clau sense limitació, 
en aquest cas s’estarà a la clau de la superfície mínima de 
parcel·la major.

Instal·lacions particulars Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema 
de recollida i reutilització de les aigües plujanes. 

Edificacions existents Les edificacions existents amb ús residencial, en el moment 
d’aprovació d’aquest Pla Parcial, que s’ubiquen en la 
zonificació d’indústria amb espais oberts, podran mantenir el 
seu ús, realitzar obres de reparació que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació 
de les dites construccions. No es podrà ampliar el volum 
existent ni consolidar les construccions. Els canvis d’ús i/o 
l’enderroc de la construcció, suposarà que l’edificació s’adapti 
al planejament vigent. 

Anivellament de finques A l’interior de les parcel·les, no es permeten alteracions de la 
rasant natural de 2,5 metres per sobre, ni d’1,5 metres per 
sota. Els desnivells podran resoldre’s amb edificacions, murs 
de contenció d’alçada total màxima de 4 metres o amb la 
formació de talussos de proporció 3:1 (b:h) que aniran 
enjardinats i amb elements vegetals. 
Als límits de les finques caldrà respectar la cota del terreny 
natural actual al llarg d’una banda d’un metre d’amplada com 
a mínim  

Tanques L’alçada màxima de les tanques en l’alineació de la façana o 
als límits de veïns amb elements massissos o opacs no 
superaran l’alçada d’1,5 metres. Podrà completar-se el 
tancament amb filats metàl·lics o similars fins a una alçada 
màxima de 3 metres. En el cas que les plataformes 
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d’anivellament interior que donin a façana superessin l’alçada 
màxima de les parts massisses de les tanques, haurà de 
resoldre’s el desnivell amb talussos de proporció 3:1 (b:h) que 
aniran enjardinats i amb elements vegetals. 

Condicions d’ús. 
En una mateixa parcel·la es podran ubicar diferents usos sempre que siguin compatibles per la 
legislació sectorial.  

Habitatge unifamiliar I(*) Reparació de vehicles D Forestal  I 
Habitatge plurifamiliar I(*) Aparcament C Activitats extractives I 
Comerç C(*) Estació de servei C Càmping I 
Oficines i serveis C Educatiu C Garatge i aparcament C 
Hoteler D Sanitari-assistencial C 
Allotjament rural I Esportiu C 
Restauració C Cultural C 
Recreatiu C Associatiu C 
Indústria D Religiós I(*) 
Magatzem D Agrícola I 
Serveis tècnics i mediamb. D Pecuari I 

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 
Definició d’usos segons article B.1c de l'Annex normatiu 

* Observacions
Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 

El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria 
comercial. 

No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser 
compatibles amb la proximitat d’altres activitats. 

En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui 
complementari a aquests. 

Art. 23 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.4) 

Definició. 

Els edificis es situen envoltats d’espai lliure privat. El tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada. 

Condicions de parcel·lació. 

Paràmetres Condicions Generals Condicions Específiques 

Parcel·la mínima 1.000 m² sense límit de parcel·la màxima 

Front mínim de parcel·la 20 metres 

Fondària mín. parcel·la 20 metres 
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Condicions de l’edificació. 

Paràmetres Condicions 
Generals 

Condicions Específiques 

Edificabilitat neta 0,85 m² st/m² sòl 

Gàlib de l’edificació Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns. 

Ocupació màxima 70% 

Sòl de parcel·la lliure Es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta.  
Es permetrà l'ús d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i 
vegetació. 

Planta baixa Es considera planta baixa aquella que de la rasant modificada 
de la parcel·la està situada entre un metre per sobre o un 
metre per sota.
Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície 
de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre. 

Planta soterrani No computa a efectes d’edificabilitat. 
No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada 
parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes 
de comunicació, que es podran situar en els espais de 
separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes. 

Alçada reguladora màxima Màxim 18,00 metres 
Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es 
superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb 
ús hoteler. 

Punt d’aplicació de l’AR Es prendrà des de qualsevol lloc de la parcel·la en la seva 
rasant modificada, i s’amidarà comptant verticalment en el pla 
exterior de façana fins a la intersecció amb el pla horitzontal 
que conté la línia d’arrencada de la coberta, o en el pla 
inferior dels elements resistents. 

Separacions mínimes Carrer: 4 metres. 
Fons: 3 metres 
Laterals: 3 metres 
Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en 
cas d’agrupació de parcel·les 
Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no 
estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el 
límit de parcel·la. 

Tipologia edificació L’edificació serà aïllada, si bé les parcel·les es podran 
adossar lateralment. 

Possibilitat d’agrupació Les parcel·les es podran agrupar: 
a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les 
edificacions, previ l’acord dels propietaris.  
b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que 
s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o 
agrupació d’elles, previ acord dels propietaris. 
c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus 
frontals. 
En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran 
d’executar en una única fase de manera que no es generin 
mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la 
mitgera tingui un acabat de façana.  

Una parcel·la es podrà dividir en diversos usos o activitats 
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Es podran agrupar parcel·les de diferent clau sense limitació, 
en aquest cas s’estarà a la clau de la superfície mínima de 
parcel·la major

Instal·lacions particulars Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema 
de recollida i reutilització de les aigües plujanes. 

Edificacions existents Les edificacions existents amb ús residencial, en el moment 
d’aprovació d’aquest Pla Parcial, que s’ubiquen en la 
zonificació d’indústria amb espais oberts, podran mantenir el 
seu ús, realitzar obres de reparació que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació 
de les dites construccions. No es podrà ampliar el volum 
existent ni consolidar les construccions. Els canvis d’ús i/o 
l’enderroc de la construcció, suposarà que l’edificació s’adapti 
al planejament vigent. 

Anivellament de finques A l’interior de les parcel·les, no es permeten alteracions de la 
rasant natural de 2,5 metres per sobre, ni d’1,5 metres per 
sota. Els desnivells podran resoldre’s amb edificacions, murs 
de contenció d’alçada total màxima de 4 metres o amb la 
formació de talussos de proporció 3:1 (b:h) que aniran 
enjardinats i amb elements vegetals. 
Als límits de les finques caldrà respectar la cota del terreny 
natural actual al llarg d’una banda d’un metre d’amplada com 
a mínim  

Tanques L’alçada màxima de les tanques en l’alineació de la façana o 
als límits de veïns amb elements massissos o opacs no 
superaran l’alçada d’1,5 metres. Podrà completar-se el 
tancament amb filats metàl·lics o similars fins a una alçada 
màxima de 3 metres. En el cas que les plataformes 
d’anivellament interior que donin a façana superessin l’alçada 
màxima de les parts massisses de les tanques, haurà de 
resoldre’s el desnivell amb talussos de proporció 3:1 (b:h) que 
aniran enjardinats i amb elements vegetals. 

Condicions d’ús. 
En una mateixa parcel·la es podran ubicar diferents usos sempre que siguin compatibles per la 
legislació sectorial.  

Habitatge unifamiliar I(*) Reparació de vehicles D Forestal  I 
Habitatge plurifamiliar I(*) Aparcament C Activitats extractives I 
Comerç C(*) Estació de servei C Càmping I 
Oficines i serveis C Educatiu C Garatge i aparcament C 
Hoteler D Sanitari-assistencial C 
Allotjament rural I Esportiu C 
Restauració C Cultural C 
Recreatiu C Associatiu C 
Indústria D Religiós I(*) 
Magatzem D Agrícola I 
Serveis tècnics i mediamb. D Pecuari I 

ús dominant D Ús compatible C ús incompatible I 
Definició d’usos segons article B.1c de l'Annex normatiu 

sense necessitat de segregar-la, sempre que es garanteixi una 
imatge de construcció unitària
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* Observacions
Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 
l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 

El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria 
comercial. 

No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser 
compatibles amb la proximitat d’altres activitats. 

En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui 
complementari a aquests. 

Art. 24 Llicències i autoritzacions ambientals 

En els projectes tècnics annexos a la sol·licitud d’autorització ambiental, a la sol·licitud de 
llicència ambiental o, si s’escau, a la comunicació de l’activitat, d’acord amb el que estableix la 
Llei 3/1998, hauran de constar com a documentació complementària: 

- Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a les disposicions de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (article 10). 

- Un estudi d’impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l’annex 10 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (article 
18). 

Art. 25 

25.1. Mesures per a la gestió del cicle de l'aigua. 

1.   Els recursos d’aigua que van ser objecte de l’informe favorable de l’ACA adjunt en 
aquest Pla Parcial (veure annex 5 del nou ISA) son suficients per fer front a les 
necessitats totals del polígon. El fet que l’ús principal hagi passat a ser LOGÍSTIC ha 
baixat el consum d’aigua més d’un  60% respecte a la previsió anterior (de 357 a 140m3/
dia).

2. Es fomentarà l’estalvi d’aigua a travès de:

• Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels edificis i
construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una pressió màxima
de 2,5 kg/cm2 tot l’any.

• Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors de cabal,
de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per a aixetes i 10l/mn
per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres mecanismes de tancament
automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua.

• Captadors d’aigua de pluja, en aquells edificis que incloguin el manteniment d’espais
susceptibles de ser regats o rentats; l’aigua de pluja es pot captar amb una instal.lació que les
emmagatzemarà després de recollir-les en teulades i terrats; disposarà d’un sistema de
decantació o filtratge d’impureses. El volum del dipòsit serà mínim de 15 m3. Es plantejaran en
aquelles parcel.les amb superfície >5.000m2.

• Reutilització d’aigües grises, en els edificis amb un consum d’aigua de banyeres i dutxes
superior a 400 m3/any. S’haurà de fer la separació de les baixant d’aigües residuals i grises,
sent aquestes últimes conduïdes fins a una depuradora físico-química i/o biològica compacta
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que garanteixi la depuració de l’aigua; una vegada depurada es bombejarà a les cisternes dels 
vàters. 

• Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran de
permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.

• El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes com la micro-irrigació, rec per degoteig o
xarxa d’aspersors regulats per programador horari, o detectors d’humitat.

• Als espais lliures, s'empraran espècies autòctones i xeròfites, resistents a l'estrés hídric, tot
fugint de la plantació de gespes que tenen un gran consum d'aigua.

• Reaprofitament, si s’escau, de l’efluent de sortida de la nova EDAR que es construirà a l’extrem
SE del sector en el cas que es decideixi la viabilitat tècnica d’un sistema terciari; en aquest cas,
l’efluent s’emmagatzemarà en un dipòsit per al seu posterior reaprofitament.

Totes aquestes aigües reaprofitades i/o depurades es faran servir per a reg 
d’enjardinament, neteja de carrers, o d’altres superfícies pavimentades en cada parcel.la.  

3. Es fomentarà una xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran
abocades directament a llera pública, concretament al curs de la riera de Llampaies, 
situada al SE del sector, amb l’excepció de les aigües plujanes que hagin caigut damunt 
les superfícies amb un ús industrial, les quals hauran de passar prèviament per un 
separador d’olis i hidrocarburs situat al sector SE. Pel que fa a les aigües residuals, seran 
conduïdes fins a la nova estació depuradora que el promotor construirà a l’entorn de 
l’extrem SE (zona d’equipaments); una vegada depurades, les aigües seran en part 
abocades a la riera de Cinyana, i en part reaprofitades pel reg i neteja viària, si finalment 
es decideix la instal.lació d’un sistema terciari. 
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4. Caldrà prendre mesures per a reduir el cabal punta final per tal de gestionar les aigües
de pluja abans no generin un flux, com la construcció d’una o vàries basses de laminació 
en la proximitat del punt d’entrega, evitant la modificació de les característiques de les 
lleres naturals existents fora de l'àmbit del sector. Prèviament a l’entrada a les basses, 
l’aigua plujana es dirigirà a un dipòsit on passaran per un separador d’olis i hidrocarburs. 
Des d’aquí passaran a les basses, que disposaran de sobreeixidors. Finalment, i en la 
fase de redacció del projecte, es comprovarà la capacitat de les lleres per períodes de 
retorn elevats, assegurant la no modificació de les lleres actuals de fora l’àmbit d’estudi.  

5. Es preveu la construcció de les basses de laminació, així com del dipòsit del separador
d'hidrocarburs per on passaran prèviament, en alguna de les parcel.les de l’extrem S, que 
tot i que coincideixin amb espais lliures, l'OTAA admet doncs no té un caràcter tan 
estratègic des del punt de vista ambiental per la seva posició entre el sòl industrial i el vial 
d'accés a l'AP-7.  

25.2. Mesures per a la biodiversitat i connectivitat. 

1. Sempre que es pugui, es preservaran els peus a l’interior de les illes. Els peus que
no es puguin respectar d’alzina, roure o olivera seran trasplantats a les zones verdes. 

2. Es preveu la plantació del verd públic introduint criteris de biodiversitat amb peus
d’arbres i arbusts autòctons mediterranis i de règim xeròfit, és a dir, que suportin 
fàcilment l’estrès hídric (alzina, roure, olivera, aladern, espígol, estepa, romaní, 
llentiscle i garric), amb l’objecte d’assolir la línia estratègica sostenible de l’estalvi 
d’aigua. Juntament amb el projecte d’urbanització es presentarà un projecte 
d’ajardinament del verd públic.  

3. Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es
llisten al Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg d’espècies 
exòtiques invasores, i que es reflexen tot seguit: 

Arbres 

acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
Morera de paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 

Arbusts 

Amporpha fructicosa 
Baccharis halimifolia 
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus, C. tormentosa) 
carolina coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
Cotoneaster tomentosa (Garrotxa)  
piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
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Plantes entapissants i reptants 

Campanetes (Ipomoea cf. Indica) 
Miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus 
Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
Tradescantia (Tradescantia fluminensis) 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

Plantes crasses i assimilables 

aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica) i ( O. stricta)  
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

Plantes aquàtiques 

Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
Jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grnadiflora 
Myriophyllum aquaticum 

Gramínies per a la hidrosembra

Paspalum saurae 
Eragrostis curvula 

Altres espècies 

acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
Bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
Gasània (Gazania sp.) 
Herba de la Pampa (Cortaderia selloana) 
Nyàmera Helianthus tuberosus 
Raïm de moro Phytolacca americana 
Canya (Arundo donax) 
Erigeron karvisnkianus

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat 
invasora/de dispersió. 

Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum.

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

5. Tot i que els terrenys de la finca no estan considerats com a espai connector, es
recomana que les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria de les 
aus (febrer-juliol).  

6. Les basses de laminació tindran un tractament d’integració natural per tal que puguin
funcionar com a zona humida temporània quan l’acumulació d’aigües ho permeti. 

25.3. Mesures per al tractament del Paisatge. 

1. S’ha tingut en compte les consideracions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais
agraris, en el sentit que es redueix la pèrdua del sòl agrícola, considerat com a recurs no 
renovable. Tot i això, s’ha de tenir en compte el que s’expressa a l’apartat 1.1.2.5 “sòl de 
valor agrícola” de l’ISA, en el sentit que l’àmbit d’estudi es troba sobre terrenys sense 
valor agrícola, amb conreus predominantment de secà amb una afectació d’unes 26ha de 
superfície que sobre el total de la superfície agrària municipal (960ha), representa el 
2,7%, per tant poc significativa.  

2. El desenvolupament del sector en la part sud, més propera a les infrastructures viàries
de primer ordre, mantindrà intacte el 60% de la superfície agrícola del sector, cosa que 
implicarà una millora de la qualitat paisatgística.  

3.   La nova subestació, si fos necessària, es construirà en la zona de serveis tècnics 
programats a l'extrem Sadjacents a la carretera d'Orriols, per la qual cosa no hi haurà 
impacte sobre el SNU; d'igual manera, el soterrament de les línies elèctriques presents a 
la finca, així com les de nova instal.lació, suposarà una millora en el tractament 
paisatgístic del nou sector.  
4. El Pla tindrà el compte l’orografia natural del terreny alhora de dissenyar l’ordenació i
les parcel.lacions per tal d’integrar-les al màxim en el paisatge, per la qual cosa es 
minimitzaran els moviments de terres amb un seguit d’actuacions ja exposades en 
l’apartat de la gea.  

5. Tal i com es pot veure en el mapa comparatiu dels talussos generats per la vialitat en
les alternatives de 2009 i 2020 (mapa 5), la darrera alternativa millora molt la proposta 
avaluada per l'OTAA al 2012 en el sentit que la seva rasant respecte de la rasant natural 
només supera els 3m en un determinat punt (just a la sortida de la rotonda dels bombers), 
mentre que a la resta del sector la vialitat segueix la topografia amb dominància de 
l'encaix entre 0 i 1m, seguit per talussos de 1 a 2m d'altura. Pel que fa a l'alternativa de 
2009 hi ha una dominància de talussos entre 3 i 5m sobretot en la part de ponent. El 
mateix succeeix amb l'edificabilitat, atès que s'han suprimit vàries illes privades al sector 
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de ponent que quedaven en zones deprimides, i això fa millorar la qualitat paisatgística 
d'un espai en un entorn rural al bell mig d'un paisatge obert de gran percepció visual.  

6.La definició d’una àmplia franja perimetral d'espais verds a l’entorn del sector reduirà 
substancialment l’impacte paisatgístic extrínsec de les noves volumetries, doncs la seva 
revegetació filtrarà les visuals.  

7.S'aprofitaran els peus d'arbres existents de manera que restin a l'interior de les 
parcel.les; cas de quedar afectats, els peus de roure, alzina i olivera es poden transplantar 
als espais lliures 

8.La definició d’aquesta franja perimetral també suposarà una millora de la qualitat 
paisatgística doncs s’haurà d’entendre com una zona de transició a l’E, W i S entre la 
xarxa viària existent i el nou sòl industrial amb el sòl urbanitzable no delimitat no 
desenvolupat.  

9.Ordenació de les tonalitats de les naus i altres edificacions previstes, utilitzant materials i 
colors que s’integrin en l’entorn. Quant a les tonalitats, caldrà evitar contrastos cromàtics 
fent-se servir gammes de colors terrossos (marrons, rogenques, grises, ocres foscos,...), i 
defugint colors clars i brillants (blancs, grocs, taronges i ocres clars).  

10.Els talussos de desmunt que poguessin sortir com a resultat de la urbanització del 
sector tindran un tractament especial, si s'escau, sent revegetats mitjançant la construcció 
de murs verds fets amb gabions de terres, o altres mesures de bioenginyeria, que 
posteriorment s'hidrosembraran.  

25.4. Mesures per a la Gea. 

1.Els excedents de terres derivats de l’excavació de la vialitat i l’encaix de les naus, 
que no puguin ser reaprofitats en l’obra, seran gestionats adequadament.

2.El disseny de l'actual proposta millora quant a la reducció dels moviments de terres per 
la minoració dels pendents de la mobilitat i la supressió de vàries illes privades al sector 
de ponent que quedaven en zones deprimides.  

3.Les terres d’aportació, necessàries per a coronar la vialitat provindran de préstecs i/o 
explotacions a cel obert degudament legalitzades, o bé dels excedents d’altres obres 
municipals.  

4.La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de 
reaprofitar-la en les zones verdes; la resta s’hauran de portar a abocador controlat de 
terres i runes 
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25.5. Mesures pel Medi atmosfèric 

1.El Pla farà una previsió de les infraestructures elèctriques que requerirà el 
desenvolupament d’aquest sector industrial. A hores d’ara s’ha previst la construcció 
d’una subestació elèctrica en la zona de serveis tècnics ubicada a l’extrem S del sector.  

2. Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis, com ara: 

• Orientació dels edificis preferiblement cap al S, de manera que hi hagi la màxima eficiència en la
captació de llum natural. 

• Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre.
• Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris.
• Foment de les energies renovables tot aprofitant el nou sostre per a instal.lar plaques solars i/o

fotovoltaiques; instal.lació de sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta sanitària.
• Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions: disseny

solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de captació solar,
prevenció de sobreescalfaments,...)

• Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes.
Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor.

3.S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de 
febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de 
juny.  

4.S’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, 
reguladora del procès d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix 
la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental.  

5.Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa el 
Decret 190/2015, de 25 d’agost, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. S’introduiran làmpades de vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en 
l’horitzontal.  

6.La distribució dels espais verds afavorirà la creació de pantalles vegetals perimetrals 
que atenuaran en part el nou ambient lumínic.  

7.Adequació al mapa de capacitat acústica municipal que passarà de la qualificació A3 a 
B2 (predomini de sòl d'ús terciari). Els edificis es dissenyaran tenint en compte uns valors 
límit d’immissió de 65 dBA diürns i 55 dBA nocturns.  

8.Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu 
entorn. 

9.Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, 
reguladora de sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi 
Ambient en data 30 d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995).  
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10.Adequació de l’ordenació del sector al mapa de capacitat acústica municipal, i en tot 
cas, localitzar al voltant de les fonts principals de contaminació acústica (infraestructures 
de transport,..) els usos i activitats menys sensibles al soroll.  

25.6. Mesures per a la Gestió dels residus 

1.Durant la fase d’urbanització es definirà un espai, com a parc de maquinària, on 
“dormirà” la maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es disposaran 
dels corresponents dipòsits de residus: 1 contenidor metàl·lic on aniran els valoritzables, 1 
contenidor metàl·lic on es rentaran les cubes de formigó, i varis contenidors estancs i 
homologats on s’acopiaran els residus especials. Aquests residus seran gestionats pels 
corresponents gestors homologats. L’adjudicatari de les obres s’haurà de constituir com a 
productor de residus i formalitzar el seu codi davant l’Agència de Residus de Catalunya.. 

2. Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes, edificis i paviments es cenyiran a lo disposat en
el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/94, de 26 de juliol, 
regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció. Així com a la Decisió de la 
Comissió del 16 de gener de 2001 que modifica la Decisió Comunitària 2000/532/CE. Els 
residus de la construcció es portaran al dipòsit controlat més proper.  

3.S’adoptaran els criteris establerts en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que 
aprova el text refos de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus.  

4.Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així 
com la Llei 6/1983, de residus industrials. 

5.En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus 
industrials atenent l’Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el 
procediment de presentació telemàtica per a la formalització de la documentació de 
control i seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de 
residus industrials de Catalunya. També presentarà la declaració anual de residus a 
través de l’Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre. 

6.Es farà una reserva d’espai a la zona de serveis tècnics sita a l'extrem S, on s’instal·larà 
una minideixalleria que donarà cabuda als residus en petites quantitats que es generin al 
polígon, així com al nucli d’Orriols. Aquest equipament farà de centre de transferència 
dels residus recollits, que s’hauran de portar a les plantes de tractament específiques.  

7. Es farà una reserva d’espai dins de cada nau on s’emmagatzemaran els diferents
residus sotacobert. Serà cadascuna de les empreses qui faci la gestió particular dels 
residus. Amb tot, no caldrà fer reserva d’espai al carrer per deixar-hi contenidors, cosa 
que millorarà la qualitat paisatgística del sector.  
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25.7. El Medi socioeconòmic. 

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

25.8. Mesures per a la millora de la Mobilitat. 

1. Per a reduir la mobilitat amb vehicles particulars i així contribuir a la disminució de la
petjada de carboni al municipi, es proposa la creació d'una parada de bus dins de l'àmbit 
d'estudi que es col·locarà a la rotonda de la carretera GI-513; aquesta parada comporta 
l'ampliació del traçat actual de la línia interurbana en aproximadament 1km i la seva 
freqüència de pas amb 6 parades en cada sentit per tal de garantir l'accés al transport 
públic dins del sector.  

2. Aquesta parada permetrà que els usuaris puguin carregar la bicicleta i per tant utilitzar
els carrils bici que es dissenyaran des de l'estació fins el carrer 3 i tot al llarg. Seran carrils 
bici protegits i unidireccionals.  

3. Aquesta parada també comportarà que es disseny un tram de camí peatonal al llarg de
la zona verda V3 que permetrà connectar amb el camí de Sant Jaume. 

4.L'estudi de mobilitat planteja la restitució del camí amb: la creació d'un pas de vianants o 
pas inferior a la carretera GI-623 (atès que el camí de Sant Jaume prové d'Orriols), i la 
creació de dos trams de camí des de la GI-623 fins el carrer principal travessant la zona 
verda v6, i l'altre des de la zona d'equipaments tot travessant la zona verda v5, amb un 
ample de 3m. A banda d'aquests, es crearà un altre camí peatonal entre la parada de bus 
i el carrer principal al llarg de la zona verda v4.  

25.9. Mesures per l’ocupació del sòl. 

1.El desenvolupament del nou sector comportarà la continuïtat de la resta del sector amb 
un ús agrícola, tot i que amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat.  

25.10. Mesures per a la prevenció del Canvi climàtic. 

1. La principal mesura és el disseny d'una franja perimetral arbrada que absorbirà bona part de les
emissions de CO2. Les espècies que formin aquesta franja seran espècies autòctones i concordants 
amb les determinacions dels últims informes sobre el canvi climatic, que tinguin una capacitat de 
segrestar carborni superior o el més proper a la mitjana de Catalunya. Les espècies arbòries triades per 
conformar-la són: l’alzina (Quercus ilex) i el roure martinenc (Quercus pubescens). També s’introduirà 
alguna especie arbustiva com: el garric (Quercus coccifera), l'arítjol (Smilax aspera) i l'arç blanc 
(Crataegus monogyna) per formar un sotabosc que complementi la funció d’embornal d’aquesta franja.  

2. Recuperació i emmagatzematge de les aigües d'escorrentiu (basses de laminació) i reaprofitament de
l'efluent de l'EDAR, per a ser utilitzades en el manteniment de zones verdes, cosa que suposarà una 
minoració de les emissions derivades del cicle de l'aigua. 
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3. Potenciar els recorreguts a peu i en bicicleta tant a l'interior com a l'exterior per a minimitzar l'ús del
vehicle privat. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Instal.lació d'una parada de bus dins del 
sector per a fomentar l'ús del transport públic. 

4. Aprofitant la dilatada experiència del promotor Bionatur Biotechnologies en el tractament i eliminació
de gasos contaminants, així com en la utilització d'energies renovables en sòls d'ús logístic, s'aprofitarà 
al màxim el sostre de les naus per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques, i així reduir les emissions de 
CO2 derivades del consum energètic (veure annex 6).  

5. Pel que fa al risc d'inundabilitat cal tenir en compte els darrers estudis elaborats per l'IPCC i les
conclusions del Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a escala regional, 
entre l'increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les onades de calor i els 
episodis de precipitació extrema i, el canvi climàtic. D'altra banda, el projecte ESCAT 2011-2012 de 
generació d'escenaris amb alta resolució a Catalunya (SMC), diu que per a escenaris a curt i mig termini, 
es projecta un agument de la probabilitat d'ocurrència d'episodis de precipitació extrema (superior a 
200mm en 24h), fet que comportaria un augment de fenòmens meteorològics extrems amb riscos 
puntuals derivats de pluges torrencials. Així doncs, caldrà preveure un dimensionament adequat de la 
xarxa de drenatge de l'interior del sector, que tindrà en compte aquests fenòmens meteorològics extrems 
puntuals.  

6. El risc raonable d'un major dèficit de recursos hídrics fa necessari preveure elements d'estalvi i
d'eficiència de l'aigua i, que per aquells usos que no requereixin qualitat d'aigua potable, s'abasteixin de 
la xarxa d'aigua regenerada. En l'apartat de les aigües, s'ha tractat amb suficiència les mesures d'estalvi 
d'aigua.  

Art. 26 Afectacions de servituds aeronàutiques. 

Segons informe de la “Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento” amb data 
28 de febrer de 2013, i que s’adjunta a l’”annex 9” del present Pla Parcial: 

La totalitat del terme municipal de Bàscara, i en particular l’àmbit del Pla Parcial, es troba inclòs 
a les Zones de Servituds Aeronàutiques Legals corresponents a l’Aeroport de Girona. En el 
plànol 4.2 del present Pla Parcial es representen les línies de nivell de les superfícies 
limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona que afecten a l’àmbit, les 
quals determinen les alçades (respecte al nivell del mar) que no ha de sobrepassar cap 
construcció (incloent tots els seus elements com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensors, rètols, remats decoratius, etc.), modificacions del terreny o 
objectes fixes (pals, antenes, aerogeneradors, rètols, etc.), així com el gàlib de viari o via fèrria. 

NUA Arquitectura, S.L.P. 

 Narcís Vilà Pujolar Col.legiat nº 74882 
Girona, FEBRER  de  2023 
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1. Introducció. 
 
Atenent a l’article 58.d del Decret Legislatiu 1/2010, els POUM han de determinar els indicadors 
de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que 
hagin de ser considerats per decidir l’oportunitat i la conveniencia de cada actuació, d’acord 
amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
 
D’alta banda, i pel que fa a l’article 58.e, els POUM han d’incorporar les previsions sobre la 
disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
 
 
 
 
2. Objectius i criteris de planejament (3.2 memoria POUM de Bàscara, aprovat 

definitivament 04/03/2009). 
 
Criteris que regeixen la classificació del sòl urbanitzable. En sòl urbanitzable és on es preveu 
aplicar les necessitats de dotacions habitatges socials, l’estructuració dels nous creixements 
residencial i industrial del municipi i l’obtenció dels espais necessaris per a formalitzar les noves 
àrees d’equipaments municipals. 
 
En el cas d’Orriols, el sector SUND-02, inicialment previst per a una área important 
d’equipaments esportius de referencia al país al voltant del món del cavall, va ser modificat per 
la CTU en l’acord de 23 de juliol de 2008, canviant l’ús per a industrial i logístic amb un 
aprofitament de 0,5m2/m2. 
 
 
Quadre de sectors de sòl urbanitzable (capítol 8 memòria POUM). 
Sector SUND-02 (industrial/logístic) 
Àmbit: 68,55ha 
Edificabilitat bruta: 0,50m2/m2 
Sostre: 342.750m2 
Cessions ZV+E: 30% 
Sistema d’actuació: reparcel.lació, compensació. 
 
 
 
 
3. Indicadors de creixement i desenvolupament econòmic i social (4.1 memoria POUM). 
 
A partir de les dades  de l’Idescat i el cens municipal, es realitza la previsió de l’evolució de la 
població del municipi per tal de veure les necessitats de creixement del teixit urbà i urbanitzable 
del municipi. 
 
Les dades obtingudes valoren l’evolució de la població del municipi, les característiques 
d’aquesta població, i els indicadors d’activitats econòmiques que poden incidir en l’evolució 
d’aquesta població. 
 
El següent quadre recull les previsions de creixement del municipi publicades en l’Idescat-
PPC/2010: 
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Tenint en compte que la previsió de la vigencia del POUM és de 10 anys, tenim unes previsions 
de població d’entre 1.381 i 3824 habitants pel 2015. 

En el cas de Bàscara, al atendre a les previsions altes ja que la seva bona localització dins 
l’estructura de la comarca, al peu del a N-II, amb un accés a l’AP-7, i un bon accés cap als 
nuclis interiors de la comarca del Pla de l’Estany, juntament amb la suau topografía i la seva 
proximitat a la costa i a la ciutat de Figueres, faciliten aquesta opció. 

D’altra banda, la consolidació del poble de Bàscara com a centre de l’àrea básica de salut del 
seu entorn i un nivell d’equipaments notable, poden portar a superar les previsions més 
optimistes. 

Finalment, les previsions del planejament encaminades a l’oferiment d’una superficie de sòl 
apta per a l’emplaçament d’activitats econòmiques permetrà a la població la implantació d’un 
teixit productiu que ha d’incrementar, encara més, el futur creixement del municipi. 

Per tot això, es pot considerar la correcció de les dades procedents de l’Idescat, fins a 
considerar un sostre de la població de l’ordre de 4.000 habitants per a l’horitzó del 2015 com a 
previsió mitjana. 

D’acord amb aquestes dades, resulta que el planejament hauria de preveure l’increment de 
3.130 habitants , la qual cosa pot suposar un total de 1.565 nous habitatges. 

Malgrat aquestes dades, el POUM limita el creixement total a 839 nous habitatges, un 63% de 
la demanda justificada, la qual cosa suposa un creixement de la població en 1.670 persones, 
que sumats als 870 d’ara (2004) vol dir un total de 2.540 habitants, que es manté dins de les 
previsions de creixement mitjà marcat pel l’Idescat. 

El nou centralisme que li atorgarà l’aspecte sanitari i educatiu ha de veure’s reforçat amb un 
important increment de població recolzat amb la nova zona industrial, creixements que 
justificaran l’establiment d’una xarxa de transport públic. 
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4. Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública (4.2 memoria POUM).

Amb carácter general, els POUM han de reservar un 20% del sostre que es qualifiqui per a ús 
residencial de nova implantació tant en sòl urbà com en urbanitzable, per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública (article 57.3 de la LU). 

En sòl urbà, el pla preveu les següents reserves en els polígons d’actuació urbanística: 

El sostre residencial de nova implantació del POUM en sòl urbà no consolidat és de 16.817m2. 
L’estat d’ocupació actual del sòl urbà consolidat és tal que permet justificar que no ha d’haver 
augment del sostre sinó una reconversió, per la qual cosa l’únic sòl a valorar és l’indicat en el 
quadre anterior (SUNC). 

Així, el POUM fixa una reserva global de sostre per a habitatges de protecció de 20.255m2, 
dels quals 4.942m2 estan en SUNC i 15.313m2 en SUD, cosa que suposa un 20,09% del 
sostre residencial potencial afecte a còmput (100.803m2) i que dóna compliment a l’establert a 
l’article 57.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme. 
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5. Dades socioeconòmiques de l’IDESCAT. 

 
5.1. Població.  
 
5.1.1. Evolució de la població. 
 
La població de Bàscara augmentà en el transcurs del segle XVIII (368h el 1718 i 592h el 1787) i 
fins el 1860 (989 h), que assolí el màxim dins la tendència general a la resta de la comarca, però 
des d’aleshores anà baixant gradualment: 

 

ANY POBLACIÓ 
1717 368 

1787 592 

1857 1.018 

1860 989 

1887 955 

1900 857 

1910 911 

1920 899 

1930 853 

1940 857 

1950 890 

1960 825 

1970 811 

1975 774 

1981 734 

1986 756 

1991 773 
Evolució de la població de fet. Idescat 

 
En el següent quadre es presenta l’evolució de la població als darrers anys: 
 

 
ANY PADRÓ INCREMENT 
2011 985 2,23 
2010 963 1,77 
2009 946 3,28 
2008 915 0,00 
2007 915 1,64 
2006 900 2,56 
2005 877 0,80 
2004 870 2,99 
2003 844 -0,12 
2002 845 1,54 
2001 832 1,20 
2000 822 2,31 
1999 803 3,11 
1998 778   

Creixement mitjà 1,79 
     Font: Idescat (1998-2011) 
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D’aquestes dades se n’extreu que a la constant davallada de principis del segle XX fins l’inici 
de la década dels 80, li segueix una lenta recuperació demográfica fins a mitjan dels anys 90. A 
partir d’aquí i fins el 2011 el creixement mitjà ha estat del 1,79%. D’aquí podem desglossar que 
fins el 2008 el creixement és del 1,6% anual, i que és en els darrers 3 anys, quan s’observa un 
creixement mitjà superior que assoleix el 2,43% anual.  

 
5.1.2. Població per grups d’edat. 
 
Es presenta l’agrupació per edats de la població de Bàscara, comparant-la amb la de la 
comarca i Catalunya. 
 

 
Grups d'edat Bàscara % Bas Alt Empordà % AE Catalunya % Cat 
0-14 anys 158 16,0 22385 15,9 1167830 15,5 
15-64 anys 601 61,0 94809 67,5 5106329 67,7 
65-84 anys 204 20,7 19890 14,2 1085796 14,4 
> 85 anys 22 2,2 3344 2,4 179663 2,4 
Total 985 100,0 140428 100,0 7539618 100,0 

Taula comparativa de grups d’edat per l’any 2011 
 
 

 
Grups d'edat 1981 1991 2001 2011 
0-14 anys 23 15 10 16 
15-64 anys 61 68 68 61 
> 65 anys 16 17 22 23 

Taula de grups d’edat per dècades al terme de Bàscara 
 
 
Del primer quadre se’n desprèn que la població de Bàscara presenta una franja de segona edat 
7 punts inferior a la mitjana comarcal i nacional, en favor de la tercera edat, lo qual demostra un 
envelliment de la població. Pel que fa a la primera edat i la senil, el municipi es troba dins de les 
mitjanes alt empordanesa i catalana. 
 
Del segon quadre se’n desprèn que es confirma l’envelliment de la població, quant a la franja 
d’edat per a treballar que disminueix en 7 punts respecte la dècada passada, i a la franja de la 
tercera edat que no ha parat de créixer des dels darrers 30 anys. A favor, existeix el fet que la 
franja de la primera edat s’ha incrementat en sis punts. 
 
 
5.1.3. Densitat de població. 
 
Atenent a les darreres dades sobre població (985 habitants al 2011) i a la superfície municipal 
(17,5 km2), a Bàscara li correspon una densitat de població de 56,3 habitants per km2. 
 
 
 
5.1.4. Entitats singulars de població. 
 
S’entén com a entitat singular de població, qualsevol àrea del municipi habitable o 
excepcionalment habitada, clarament diferenciada. A Bàscara n’hi ha 4: 
 

- Bàscara, Calabuig, Orriols i urbanització Les Roques de Calabuig. 
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5.1.5. Capacitat d’acollida municipal. 

En el següent quadre resum es presenten les dades anteriors a les quals s’han afegit les 
d’allotjament existents, i les segones residències, per tal d’extreure’n la capacitat d’acollida: 

Capacitat 
Habitatges 

vacants 

Hotels i 
cases 
rurals 

Població 
resident 

Cens 
d’habitatges 

convencionals 

Capacitat 
Habitatges 
secundaris 

% segona 
residència 

Total places 
d’acollida 
municipal 

219 48 832 275 24 2 1.123 
  Font: Idescat 2001 

De la suma dels habitants que podrien cobrir els habitatges vacants i secundaris (grups de 3 
persones per habitatge), de les places hoteleres i de les places dels residents tot l’any, s’obté la 
suma total de places d’acollida municipals.  

Tipus d'habitatge Unitats % 
principal 275 77
secundari 8 2
vacant 73 21
Total 356 100

Tipologia d’habitatges. Bàscara 2011 

Del quadre n’extraiem que el nombre de residents per habitatge és de 3 si tenim en compte que 
és el quocient entre la població resident i el nombre d’habitatges principals. 

5.1.6.Població segons nacionalitat 

La distribució de les nacionalitats al terme de Bàscara és la que segueix: 

Nacionalitat 2001 % 2011 % 
Espanya 805 96,8 884 89,7 

Resta UE 4 0,5 61 6,2 
Resta Europa 1 0,1 8 0,8 

Àfrica 19 2,3 10 1,0 
Amèrica N i Central 1 0,1 7 0,7 
Amèrica S 2 0,2 15 1,5 

Àsia 0 0,0 0 0,0 
Total 832 100,0 985 100,0 

Idescat 2001-2011 

Del quadre se n’extreu que en els darrers 10 anys s’ha incrementat la població extranjera en 7 
punts, augmentant sobretot la de la resta dels païssos comunitaris, seguit dels sud-americans.



Justificació de l’adequació de la proposta del PPD del sector industrial “Orriols” respecte els indicadors 
de creixement del sistema urbà de Bàscara Juny 2012 

 

8 Estudis i Projectes Empordà SL 

 

 
5.2. Estructura socioeconómica de la población 

5.2.1. Poblacio en relació amb l’activitat 

 

De la població que està en edat de treballar (> 16 anys), es diferencia la que treballa (població 
activa) i la que no ho fa per diferents motius (vellesa, escolaritat, incapacitat física,..): 

 

Municipi població > 16 anys actius ocupats desocupats Inactius 

Bàscara 832 722 382 361 21 340 

* Font: Idescat (2001) 

La suma del total d’ocupats i els aturats, conformen la població activa. Representa el 52% del 
total de la població, mentre que la inactiva és de 48% del total de la població. 

 

5.2.2. Ocupats per grans sectors d’activitat 

 
Tot seguit exposem com es reparteixen els treballadors per grans sectors: 
 

Any Agricultura indústria construcció serveis Total 
2011 9,0 7,5 10,5 73,0 334 
2001 16,1 12,5 12,5 59,0 361 
1996 20,5 21,1 8,1 50,3 322 

       * Font: Idescat. Dades del 2011 són la suma dels afilitats a la SS i autònoms. 

D’aquestes dades extraiem el creixement imparable i destacat del sector serveis, que ha pujat 
en l’última década un 24%. Per contra, l’agricultura ha disminuït un 44% respecte del 2001, la 
industria un 40% i la construcció un 16%.   

 

5.2.3. Localització de l’ocupació 

Especialment interessants són les dades sobre la procedència de l’ocupació al municipi: 
 

 Treballen al municipi  Treballen fora del 
municipi 

Total residents 
ocupats 

Any Residents No residents Total   
2001 168 116 284 193 361 
1996 163 94 257 159 322 

* Font: Idescat 

D’aquí extraiem que un 41% de l’ocupació municipal ve de fora, i que un 53% dels residents 
treballen fora del municipi. Respecte de les dades de 1996, ha crescut el nombre de residents 
que van treballar fora del municipi i molt lleugerament el nombre de residents ocupats.  
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Activitat res+treballa dins res+treballa fora res fora+treballa dins total treballa dins total ocupats 
Agricultura 45 13 23 68 58
Ind. Extractives 1 1 1 2 2 
Ind. Manufact 18 24 15 33 42 
Elect, aigua, gas 0 1 1 1 1 
Construcció 19 26 12 31 45
Comerç 38 35 17 55 73
Hostaleria 15 8 13 28 23
Transport 15 24 18 33 39
Financers 1 4 4 5 5
Immobiliàries 3 12 2 5 15
Adm pública 3 12 1 4 15 
Educació 2 18 3 5 20
Sanitat 0 10 0 0 10
Altres serveis 8 5 6 14 13 
Total 168 193 116 284 361

Localització de l’ocupació per branques d’activitat. Idescat 2001 

D’aquest darrer quadre es desprèn que els sectors que destaquen més on els residents van a 
treballar fora són els relacionats amb la industria manufacturera, el comerç, la construcció, 
l’administració pública, educació i sanitat, mentre que les branques on els residents es queden 
al municipi per a treballar són l’agricultura-ramaderia i l’hostaleria. 

5.2.4. Mobilitat obligada per desplaçament residencia-treball. 

Es mostra un quadre resum del percentatge de desplaçaments fets amb vehicle particular: 

Mobilitat Cotxe % total ocupats 
desplaçaments dins 89 53 168 
desplaçaments fora 137 71 193 
desplaçaments des de fora 113 97 116 
total generats 226 63 361 
total atrets 202 71 284 
dif. Atrets/generats -24 -77 

Mobilitat per desplaçament residencia-treball. Idescat 2001 

Se n’extreu que la major part dels desplaçaments (63%) es fan en vehicle particular, sobretot 
els ocupats que vénen de fora. La meitat dels residents que treballen dins també es mouen 
amb cotxe. 

Temps desplaçament Ocupats 
<10min 79
10-20min 61
20-30min 69
30-45min 14
45min-1h 3
1-1,5h 1
>1,5h 3
no aplicable 131 
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Total 361 
Temps de desplaçament. Idescat 2001 

D’aquest quadre n’extraiem que un 42% dels ocupats inverteix més de 10 minuts en arribar al 
seu lloc de treball. 

 

5.3.  Activitats productives. 

5.3.1. Agricultura 

Com s’ha dit anteriorment, l’agricultura ocupa un 9% de la població activa. Comparem la 
distribució de la superfície agrícola utilitzada a través dels darrers censos agraris: 

 total secà regadiu 
Any explot ha explot ha explot  ha 

2009 40 960 35 873 27 87 

1999 44 1081 43 990 34 91 

1989 63 747 58 676 30 71 

    *Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). 

D’aquest quadre n’extraiem que el 91% de la superfície agrícola utilitzada és de secà, i l’altre 
2% es dedica al regadiu. També es desprèn que en els darrers 10 anys la superfície agrícola 
utilitzada ha disminuït un 11%. 

Dins de les terres llaurades diferenciem les dedicades al cultiu d’herbàcies, llenyoses i pastures 
permanents: 

Terres llaurades 

 secà regadiu Total 

 expl ha expl ha ha 

Herbàcies 35 795 27 34 830 

Oliverars 2 24 0 0 24 

Pastures permanents 3 39 0 0 39 

altres 1 15 3 52 67 

TOTAL 35 834 27 87 921 

                        *Aprofitament de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Idescat 2009 

D’aquest quadre es desprèn que el 90% de les terres llaurades están dedicades a les 
herbàcies (96% de secà).   



Justificació de l’adequació de la proposta del PPD del sector industrial “Orriols” respecte els indicadors 
de creixement del sistema urbà de Bàscara Juny 2012 

 

11 Estudis i Projectes Empordà SL 

 

5.3.2. Ramaderia. 

Bàscara disposa d’una destacada producción ramadera representada per: 

 

 Total Bovins Ovins Cabrum 
Any Explot. UR Explot. UR Explot. UR Explot. UR 
2009 34 95139 8 2201 3 622 2 33 

1999 55 166083 13 1432 6 1607 3 37 

1989 77 66680 21 1207 5 1751 3 13 

 Porcins Aviram Conilles mares Equins 

Any Explot. UR Explot. UR Explot. UR Explot. UR 
2009 11 23157 9 68626 1 500 0 0 

1999 24 17112 16 145237 5 658 0 0 

1989 32 5119 12 58325 4 265 0 0 

*Quadre 5. Comparativa dels darrers censos agrícoles.  

De la comparativa entre els 3 censos es pot veure com el nombre d’explotacions ha anat 
disminuint encara que no al mateix ritme que la producció d’unitats ramaderes, cosa que fa 
pensar en explotacions de tipus extensiu. Respecte els darrers 10 anys, el nombre de granges 
ha disminuït en un 38% i el d’unitats ramaderes totals en un 43%, tot i que cal matitzar que la 
davallada més gran ha estat en el sector de l’aviram (53%), seguit de l’oví (61%); la resta de 
bestiar ha augmentat (boví en un 54% i porcí 35%). 
 
 
 

5.3.3. Activitat empresarial. 
 
5.3.3.1. Establiments d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat. 
 
S’han referenciat totes les empreses qualsevol que sigui la seva activitat en els sectors: primari 
(no existeixen empreses però sí professionals), secundari (construcció, indústria i 
professionals) i terciari (serveis, comerç, professionals i artistes). 
 
Tot seguit anem a desglossar els principals sectors d’activitat empresarial: 

Any Indústria Construcció Comerç al 
detall 

Serveis, llevat 
comerç detall 

Professionals i 
artistes 

Total 

2002 14 (12%) 16 (14%) 20 (17%) 52 (45%) 13 (11%) 115 
1996 15 (18%) 13 (15%) 18 (21%) 34 (40%) 5 (6%) 85 
*Distribució d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat (Idescat). 
 
Del quadre es desprèn que ha hagut un increment del 35% en el nombre d’establiments. Tot i 
dominar el sector de comerç a l’engrós, els sectors en alça són el dels professionals i més 
lentament el comerç al detall i la construcció. Només la indústria ha disminuït el nombre 
d’establiments. 
 
5.3.3.2. Activitats industrials. 
 
Tot seguit es contrasten les dades sobre la distribució d’empreses industrials al terme: 

 

Any Energia i 
aigua 

Química i 
metall 

Transf. 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Edició i mobles Total 

2002 1 2 3 2 6 14 
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   *Distribució d’establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (Idescat). 

 
Destaca sobre tots el sector de l’edició i mobles, seguit de la transformació de metalls i els 
productes alimentaris. 

 
 

 
5.3.3.3. Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat: 
 
La distribució de les empreses del ram dels serveis no detall és:  

 
Any Hostaleria Comerç a 

l’engros 
Transp. i 
comunic. 

Mediacio 
financera 

Serveis 
personals 

Immobiliàries Total 

2002 11 2 17 3 18 1 52 

* Distribució d’empreses de comerç no detall per branques d’activitat (Idescat). 

 
 
Domina el sector dels serveis personals i els transports (35%), seguit de l’hostaleria (21%).  
 
 
5.3.3.4. Establiments d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat: 
 
Desglossem ara les activitats desenvolupades pels comerciants:     

 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i 
calçat 

Articles 
llar 

Productes 
quimics 

Comerç 
NCAA 

Total 

2002 7 3 1 2 7 20 

     *Distribució d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat (Idescat). 
 
En el quadre anterior destaca el comerç NCAA (67%) seguit del sector alimentari (33%). 
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6. Compatibilitat amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG).

6.2. Creació d’espais per a l’activitat económica (3.17. Normes d’Ordenació Territorial). 

És un objectiu del Pla avançar en la proximitat i la integració espaial dels habitatges i els llocs 
de treball. Tanmateix, tenint en compte que els requeriments de determinades activitats poden 
fer molt problemática la seva convivencia amb els teixits amb domini de l’ús d’habitatge, es 
considera plenament coherent amb els objectius del Pla, la creacio de noves àrees destinades 
específicament a activitats econòmiques que no tenen cabuda en els teixits urbans amb 
habitatge. 

La creació de noves àrees especifiques per a l’activitat económica ha de respectar els següents 
criteris: 

 S’ha de tendir a assolir una correspondencia entre habitatges i llocs de treball en l’àmbit 
del municipi, quan aquest sigui l’àmbit adient per a un tractament funcional dels 
desplaçaments habitatge-treball. 

 L’admissió d’usos comercials, hotelers,…, es farà com a usos de l’àrea d’activitat 
económica quan responguin a necessitats funcionals de la resta d’activitats o quan 
actuïn com a elements d’articulació entre els teixits específics d’activitat económica. 

 S’ha de prioritzar la ubicació de noves àrees especifiques per a l’activitat económica 
sobre eixos existents o previstos de transport públic quan es tracti de zones riques en 
creació de llocs de treball i en posicions d’elevada accessibilitat. 

6.3. Activitat económica en nuclis histórics i les seves extensions (3.18. N.O.T.). 

Les àrees econòmiques han de fomentar l’autocontenció de la mobilitat laboral tot tractant 
d’equilibrar els llocs de treball i població ocupada resident al municipi. Quan l’àrea d’activitat 
económica tingui, per la seva dimensió o pel carácter de la iniciativa, un abast supramunicipal, 
el criteri d’equilibri entre llocs de treball i població s’ha de considerar en l’àmbit funcional del 
mercat de treball de l’àrea. 

Les iniciatives de noves àrees d’activitat económica han de preveure i garantir en el seu 
planejament els accessos des de la xarxa viària i la dotació dels subministraments energètics 
que siguin necessaris en funció de les dimensions de l’àrea i de les activitats previstes. També 
s’ha de preveure en el planejament de l’actuació les reserves d’espai per a la ubicació de les 
subestacions de transformació necessàries. 
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6.4. Avaluació de les necessitats de sòl per a activitats econòmiques (6.3.1. Sistema 

d’Assentaments) 
 
El PTPCG manté el criteri de fomentar teixits urbans complexes amb activitats econòmiques i 
habitatges, mantenint sempre una proporcionalitat i entenent que es tracti d’activitats 
integrables ambiental i funcionalment en la trama urbana. 
 
Cal tenir present, però, que el desenvolupament del territori requerirà algunes actuacions que 
tindran un clar carácter supramunicipal, ja sigui per la seva localització com pels seus efectes 
en l’economia i la població dels municipis de l’entorn. Aquestes seran implantacions d’una certa 
dimensió que podrán justificar una localització menys lligada a les àrees urbanes existents. 
 
La memoria justificativa del projecte d’implantació d’aquests nous polígons o parcs d’activitat 
haurà de tenir en compte els sòls urbanitzables industrials no desenvolupats que hi hagi en 
l’àmbit de referencia, i considerar la seva posada en el mercat de forma prioritària a proposar 
noves classificacions del sòl. 
 
 
 
6.4.1. Avaluació de les necessitats de sòl. Mètode de treball. 
 
El Pla estableix un predimensionat de les necessitats de sòl per a ubicar-hi activitats 
econòmiques, en funció dels escenaris comarcals per a l’any 2026 que s’han configurat pel 
model adoptat pel Programa de Planejament Territorial (capítol 2.3. de la memoria). 
 
Per a avaluar la proporció de llocs de treball que hauran de situar-se en polígons industrials o 
parcs d’activitat económica i quines necesitat de sòl se’n deriven se segueixen els següents 
passos: 
 

1. Es consideren els llocs de treball (LT) previsibles a l’horitzó 2026, d’acord amb el model 
V15CAT. 

2. Es considera la distribució dels LT a partir de l’anàlisi comarcal de l’evolució previsible 
dels sectors econòmics. 

3. Es consideren unes proporcions dels LT que s’ubicarien en àrees d’activitat económica, 
diferenciant els de nova creació dels que s’hi desplaçarien des d’altres ubicacions, 
bàsicament des dels nuclis urbans consolidats. 

 
Amb carácter general, s’adopten els següents valors: 
 

 El 80% dels nous llocs de treball industrial se situaran a les noves àrees d’activitat, amb 
una mitjana de 100m2/LT. 

 El 100% dels nous llocs de treball de la logística se situaran en les noves àrees, amb 
una mitjana de 200m2/LT 

 El 10% dels nous llocs de treball del sector terciari no logístic tindran una necessitat de 
50m2/LT. 

 Es consideren unes densitats de llocs de treball per hectárea, a partir d’uns coeficients 
que expressin els m2 de sostre/LT i l’edificabilitat mitjana bruta dels sectors. Amb 
carácter general es considera que l’edificabilitat bruta variarà entre 0,4 i 0,6m2 
sostre/m2 sòl. 

 Aquests avaluacions de les necessitats de sòl inclouen les àrees de sòl urbanitzable 
d’ús industrial no desenvolupades, com és el nostre cas. 
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6.4.2. Avaluació de les necessitats de sòl. Anàlisi comarcal. 
 
Alt Empordà 
 
S’avaluen 72.500 llocs de treball a l’any 2026, el que suposa un increment de 27.300 respecte 
l’any de referència del 2001. 
 
El sector primari mantindrà els 2.800 ocupats; la indústria arribaria als 13.000, augmentant en 
7.200; la construcció perdria pes fins els 4.860; els serveis augmentarien en 21.000 llocs de 
treball, arribant als 51.200, dels quals els 12%, un 6.150, estarien situats a la logística. 
 
L’edificabilitat bruta per als sectors industrials i logistics s’estableix en 0,4m2 sostre/m2 sòl, i pel 
terciari no logistic en 0,6. 
 
 
 
6.5. Necessitats de nous habitatges a l’horitzó de l’any 2026 (6.3.2. Sistema 

d’Assentaments). 
 
6.5.1. Consideracions generals.  
 
Els nous habitatges per a acollir l’increment de població que es pot arribar a produir durant els 
propers quinquennis a Catalunya, són els que s’estableixen en els escenaris del model 
V15CAT per a l’any 2026. 
 
Per a l’Alt Empordà es preveuen un total de 15.457 habitatges principals nous. Amb el cens del 
2001, el 38% dels habitatges es destinava a primera residència és a dir, que el parc total se 
situava en 97.534 unitats. Així, podem estimar que els habitatges existents a finals de 2008 és 
de 113.772 unitats. 
 
 
 
6.6. Propostes del Pla per als àmbits (apartat 6.7 del Sistema d’Assentaments) 
 
6.6.1. Descripció de l’àmbit. 
 
L’àmbit del Fluvià ocupa una extensió de 98km2. Ocupa la part central de les planes agrícoles 
a cavall entre l’Alt i el Baix Empordà, on està ben definit el sistema de poblament i on el sector 
primari juga encara un paper significatiu. És un territori amb nuclis petits amb població inferior 
als 1000 habitants. 
 
El sistema d’assentaments comprèn els municipis de Bàscara, Garrigàs, Palau de Santa 
Eulàlia, Pontós, sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, Siurana i Vilaür. En total hi ha 25 
assentaments, amb una superficie de 372 ha classificades de sòl urbà i urbanitzable. 
D’aquestes, 71 ha són de sòl especialitzat en l’ús industrial. 
 
La població de 3.404 habitants l’any 2007, representa el 2,65% de l’Alt Empordà. L’increment 
de població durant el període 91/07 ha estat del 17,8%. L’índex d’envelliment és del 179. 
 
El nombre d’afiliats a la seguretat social, a setembre de 2008, és de 1.177; d’aquests: 
 

 Un 8,6% dedicats a l’agricultura (2% en l’àmbit del Pla i 1,4% a Catalunya) 
 Un 19,7% dedicats a la indústria (17,9% en l’àmbit del Pla i 17,7% a Catalunya) 
 Un 17,7% dedicats a la construcció (13,3% en l’àmbit del Pla i 10,2% a Catalunya) 
 Un 54% dedicats als serveis (66,8% en l’àmbit del Pla i 70,7% a Catalunya). 
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L’evolució comparada de la població i del parc d’habitatges des del 1960 posa de manifest: 
 

 La confirmació de la recuperació demográfica iniciada al llarg de la darrera década 
 La conservació d’una estructura de poblament fins a cert punt al marge del turisme 

residencial. 

 

 

6.6.2. La proposta del Pla per a l’àmbit. 
 
L’objectiu del Pla és la conservació de les estructures urbanes sobre el territori i propiciar 
l’estabilització demográfica que sembla confirmar-se, després d’una davallada de més de 30 
anys. 
 
El Pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari de 2026 les següents 
estratègies de creixement: 
 

 Bàscara: estrategia de creixement moderat 
 Calabuig i Orriols: estrategia de millora i compleció 

 
Quant a les àrees especialitzades del sistema, el Pla els assigna l’estratègia de consolidació 
d’àrea especialitzada. 
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7. Justificació de l’adequació de la proposta d’acord amb el creixement previst. 
 
Atenent a les previsions del POUM de Bàscara, amb un escenari pel 2015 (dades de l’Idescat), 
es limita el creixement a 839 nous habitatges, la qual cosa suposa un creixement de població 
de 1.670 persones, que sumades a les 870 de 2004, fan un total de 2.540 habitants (nombre 
que es manté dins de les previsions de creixement mitjà establertes per l’Idescat). 
 
Aquests números están justificats pel fet que Bàscara disposa d’una bona localització dins 
l’estructura comarcal, al peu de la N-II, amb accés directe amb l’AP-7, bon accés als nuclis 
interiors del Pla de l’Estany i, proximitat a Figueres i a la costa. A aquest fet se suma el que 
Bàscara sigui centre de l’àrea básica de salut i educació del seu entorn. 
 
L’evolució demográfica dels darrers anys confirma que existeix un creixement poblacional ben 
consolidat, després de 30 anys de davallada, que ha vingut reforçat per l’augment del nombre 
d’immigrants en 7 punts en els darrers 10 anys, majoritàriament provinents de la resta de 
païssos comunitaris. 
  
Pel que fa a l’activitat económica local, als darrers anys ha hagut un creixement imparable del 
sector serveis que s’ha incrementat un 24% des del 2001, en detriment de la indústria, que amb 
un 7,5% del total de població ocupada, se situa molt per sota de la mitjana regional (17,9%) i 
catalana (17,7%). 
 
Tanmateix, pel que fa al nombre d’establiments, la tendència també és a l’alça, i així, en el 
període (96/02) hi ha hagut un increment del 35%, destacant el comerç a l’engrós amb un 45%, 
que ha anat en detriment del sector industrial, que es queda amb la taxa empresarial més 
baixa, un 12%, per sota de la construcció i el comerç al detall. 
 
Dins del comerç a l’engrós, destaquen les empreses dedicades als transports i comunicacions 
(33%) seguides de l’hostaleria (21%) i els serveis personals (35%). 
 
 
Pel que fa a la localització de l’ocupació, tan sols un 47% de la població resident treballa dins 
del municipi, mentre que el 53% restant se’n va fora a treballar. Un 63% (tant dels que es 
queden dins com dels que van a fora) utilitzen el vehicle particular, i un 42% dels ocupats 
inverteixen més de 10 minuts per a arribar al seu lloc de treball. 
 
De la població resident que va fora a treballar, un 60% es dediquen a indústries 
manufactureres, construcció i transports, un 80% a l’administració pública i un 90% a la sanitat i 
educació (dades 2001). 
 
 
Atenent a les directrius del PTPCG, les àrees econòmiques, han de fomentar l’autocontenció 
de la mobilitat laboral tot tractant d’equilibrar els llocs de treball i la població ocupada resident al 
municipi. 
 
Tot i que és l’objectiu del Pla Territorial, el lligam entre les àrees urbanes i els teixits industrials, 
el clar carácter supramunicipal d’aquest polígon pels seus efectes sobre l’economia i la 
població dels municipis de l’entorn, justifica la seva localització menys lligada a les árees 
urbanes més consolidades. 
 
El PTPCG ha agrupat Bàscara en un àmbit anomenat “Fluvià” que inclou els municipis de: 
Bàscara, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, 
Siurana i Vilaür. Amb un total de 25 assentaments urbans suma 3.404 habitants (2,65%) del 
total comarcal (2007). 
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S’ha de tenir en compte, però que d’aquest total, la població activa ocupa la franja d’edat dels 
15-64 anys, i que aquesta és de l’odre del 67% de mitjana, amb la qual cosa la població en 
edat de treballar en tot l’àmbit del Fluvià será de 2.315 habitants. 

Anem a calcular els llocs de treballs que es desprendran del desenvolupament del polígon a 
Orriols: 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) assigna una mitjana de 100m2 
de sostre per a cada lloc de treball industrial, i una mitjana de 200m2 de sostre per a cada lloc 
de treball logístic.  

El sostre total previst al SUND-02 és de 312.945m2, del qual un 16% (50.071m2) correspon a 
un ús industrial i un 84% (262.874m2) a un ús logístic. 

Aplicant els coeficients del PTPCG tindrem que el desenvolupament del nou polígon industrial 
“Orriols” crearà els següents llocs de treball: 

 50.071m2/100m2 = 501 llocs de treball industrial 
 262.874m2/200m2= 1.314 llocs de treball logístic 
 Total llocs de treball generats = 1.815. 

Si fem un creuament amb les dades de població previstes per l’escenari del POUM de Bàscara 
per a l’any 2015 (1.670 persones, de les quals un 68% están en edat de treballar, això és 
1.136), i si li afegim el 53% de les persones que resideixen i treballen actualment fora del 
terme, això és 191, tindrem que en l’escenari del POUM el total de la població en edat de 
treballar que resideixi a Bàscara (1.327 persones) podrá treballar dins del municipi gràcies al 
desenvolupament del polígon d’Orriols. 

Degut al carácter supramunicipal del nou parc d’activitats, la resta de llocs de treball generats: 
(1815-1.327), això és 488 LT es podrán distribuir entre els municipis que conformen l’àmbit del 
“Fluvià” definit pel PTPCG. 

L’increment dels llocs de treball farà que hi hagi doncs, un increment de la població de la 
segona franja d’edat (15-64 anys), amb la qual cosa disminuirà l’índex d’envelliment, que 
s’equilibrarà amb el de la comarca i Catalunya, ambdues, 7 punts per damunt del municipi de 
Bàscara). D’altra banda, hi haurà un reajustament de les principals branques d’activitat, en 
especial del sector industrial que, amb el desenvolupament del polígon, assolirà els 
percentatges de les mitjanes comarcal i catalana. 

Amb tot concloem que el desenvolupament del sector industrial-logístic “Orriols” no només 
s’adequa als indicadors de creixement previstos del POUM de Bàscara, sinó també als criteris i 
objectius del planejament supramunicipal, en el nostre cas, el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 
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8. Justificació de la previsió de recursos hídrics i energètics.

8.1. Previsió de recursos hídrics. 

Segons es desprèn de l’apartat 3.6 de la memoria del POUM, els recursos hídrics de la 
població provenen de les captacions al servei de cadascun dels diferents nuclis. Els nuclis de 
Bàscara i Calabuig están coberts per unes captacions properes al Fluvià que es condueixen a 
un dipòsit emplaçat a l’àrea del cementiri, i des d’aquí a un altre dipòsit emplaçat a la part alta 
del nucli de Calabuig. En el nucli d’Orriols, les captacions es troben dins del nucli urbà i 
l’abastament es garanteix a través d’uns dipòsits localitzats dins de l’àmbit del SUND-02. Les 
instal.lacions actuals permeten garantir l’abastament municipal i les futures demandes les 
hauran de resoldre les noves promocions contemplades en el POUM. 

En aquest sentit, en data de juny de 2009, el promotor del nou polígon industrial d’Orriols, va 
encarregar una prova d’aforament en un dels pous pròxims a l’àmbit, amb l’objecte de fer una 
estimació dels recursos existents en aquells tipus de terrenys i a una determinada profunditat. 
L’estudi es presenta com a annex hidrològic en el present pla parcial. 

Les necessitats d’aigua del polígon industrial d’Orriols, s’han estimat a partir de les dades 
aportades pel pla parcial de l’any 1990 (criteris de consum per sòl industrial), les dades de 
l’ACA quant a balanç hídric de les necessitats de reg de gespa, dades de consums en 
equipaments turístics (Ministerio de Medio Ambiente) i per les superfícies aportades pel pla 
parcial que actualment s’està redactant. Amb això, es presenta el següent càlcul: 

 Ús hoteler amb 300 places i consum de 200 l/plaça.dia = 60 m3/dia 
 Zones verdes (136.358 m2) i consum de 1,85 l/m2.dia = 252 m3/dia 
 Ús industrial (16% de 377.385 m2) i consum de 1 l/ha.segon (8,6 l/m2.dia) = 519 

m3/dia 
 Ús comercial i logístic (80% de 377.385 m2) i consum de 0,5 l/m2.dia = 151 m3/dia. 

Atenent a aquests criteris es preveu una demanda diària per a tot el sector de 982 m3. 

Si tenim en compte que gairebé uns 200m3 provindran de les mesures per al foment de l’estalvi 
d’aigua (enunciades en la memoria ambiental), tindrem que finalment, la demanda total del 
polígon se situarà a l’entorn dels 782 m3/dia.  

Segons la prova efectuada, amb el cabal extret d’un pou perforat entre 70 i 100 m de 
profunditat, bombant les 24 hores, es podria abastir 110m3/dia, això és un 14% del polígon, per 
la qual cosa caldria fer un total de 7 pous per a assolir la demanda total. Cal tenir en compte 
que el bombeig continuat d’aquests pous, que aprofitarien la mateixa deu, podria repercutir en 
la interrupció del cabal de pous situats aigües avall. 

Amb tot, davant la importància cabdal del recurs hídric pel futur desenvolupament del polígon 
industrial, serà necessària la redacció d’un estudi hidrogeològic detallat que abasti tota la finca. 
La investigació del subsòl fins a una profunditat d’uns 250 m fent servir mètodes de prospecció 
indirecta com els sondeigs elèctrics verticals i/o la tomografia permetrà distingir els diferents 
nivells litològics i la seva potencialitat com a mitjans de transmissió d’aigua. Degut a que el 
subsòl actua com un aqüífer multicapa, és molt probable que es tallin més deus d’aigua a 
mesura que aprofundim, amb la qual cosa la rendibilitat del pou creixerà i no serà necessari 
l’obertura de tantes captacions.   
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8.2. Previsió de recursos energètics. 

Els recursos energètics del municipi provenen de la xarxa de subminsitrament elèctric que dóna 
servei a la població. L’actual xarxa permet cobrir les necessitats de la població actual, mentre 
que la demanda dels futurs creixements hauran d’ésser resoltes per les respectives 
promocions. La disponibilitat està garantida per les línies d’alta tensió existents al municipi. 

En aquest sentit, existeix un conveni entre el promotor i Fecsa-Endesa, que figura en l’annex 
del pla parcial, on el primer sol.licita subministrament d’energia eléctrica per al nou polígon 
industrial. 

El promotor sol.licita una potència unitària de 16.600 kW destinats al subministrament dels 
serveis per industria, hotels, centres comercials, magatzems locals, garatges, serveis comuns i 
enllumenat, així com d’altres serveis pel sector industrial-logístic SUND-02 “Orriols” de Bàscara. 

Per això es construrià una subestació eléctrica al sector NE amb els equips de transformació 
132/25 kV, els interruptors de maniobra i potecció 132 i 25 kV, i alimentació amb línea de 132 
kV entrada i dissenyada segons els estàndards d’Endesa. El subministrament al polígon es farà 
des de la subestació amb línies de 25 kV subterrànies. El punt de connexió queda situat a la 
xarxa d’Alta Tensió a 132 kV. 

Roses, a 26 de juny de 2019 

Signat: Miquel Fort i Costa 
Geòleg, col.legiat nº 1.685 
Estudis I Projectes Emporda SL 
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9. Annexes.
9.1. Estudi hidrològic preliminar
9.2. Conveni energètic
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9.1. Estudi hidrològic preliminar 
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8.

1. Antecedents.

En el projecte del PPU de l’any 1990 es plantejaven dues possibilitats per a l’abastament del

polígon industrial: 

Aprofitament de l’aigua de l’aqüífer al.luvial del riu Fluvià a Bàscara, per la qual cosa 

caldrien 3 km de canonades i l’impulsió corresponent. 

Aprofitament de les aigües subterrànies de la finca on es vol implantar el polígon

d’Orriols, mitjançant la construcció de dos pous amb els corresponents dipòsits, que

explotarien l’aqüífer existent a 170-200 m de profunditat. 

El PPU opta per la segona opció i així ho reflecteix en els plànols d’ordenació i infrastructures. 

2. Necessitats d’abastament.

Les necessitats d’aigua del polígon industrial d’Orriols, s’han estimat a partir de les dades

aportades pel pla parcial de l’any 1990 (criteris de consum per sòl industrial), les dades de 

l’ACA quant a balanç hídric de les necessitats de reg de gespa, dades de consums en

equipaments turístics (Ministerio de Medio Ambiente) i per les superfícies aportades pel pla 

parcial que actualment s’està redactant. Amb això, es presenta el següent càlcul: 

Ús hoteler amb 300 places i consum de 200 l/plaça.dia = 60 m3/dia
Zones verdes (102.000 m2) i consum de 1,85 l/m2.dia = 189 m3/dia
Ús industrial (16% de 388.847 m2) i consum de 1 l/ha.segon (8,6 l/m2.dia) = 
538 m3/dia
Ús comercial i logístic (80% de 388.847 m2) i consum de 0,5 l/m2.dia = 156 
m3/dia.

Atenent a aquests criteris es preveu una demanda diària per a tot el sector de 943 m3.

Estudis i Projectes Empordà SL. C/Eugeni d’Ors, 2 baixos. 17480 Roses. 972.15.34.29/610.43.11.31



Estudis i Projectes Empordà, SL 

3. Justificació de la prova.

Davant d’aquestes necessitats, resulta bàsic conèixer quines són les reserves hidrològiques 

existents al subsòl de la finca, i si aquestes són suficients per a fer front a la demanda global. 

L’execució d’una prova d’aforament és un mètode senzill, ràpid i econòmic per a disposar de

certa informació que ens aproximi a les dades que necessitem.

Així, s’ha previst fer la prova en un dels pous existents en la finca i que actualment abasteix 

una granja porcina. 

Aquesta prova ha estat realitzada per l’empresa Bombes Sala SL. 

Tot i plantejar-se un aforament mínim de 24 hores, els resultats que s’han anat obtenint han fet

replantejar la situació i finalment, s’ha establert en una prova de 8 hores. 

4. Prova d’aforament.

L’aforament s’ha iniciat amb el nivell piezomètric (làmina d’aigua) situat a 33 m de profunditat 

respecte la superfície del terreny introduint la bomba fins a 78 m de profunditat doncs la part 

inferior fins a 100 m ha quedat colgada pels fangs. 

Segons informació del propietari, la deu es localitzava entre 62 i 65 m de profunditat, sent la

resta fins a 100 m, argiles. 

El bombeig s’ha iniciat amb una extracció de 5.100 l/h i una caiguda de 26 m (cota –60,3 m) del

NP fins que s’ha estabilitzat al cap de 1h 30’, moment en que s’ha augmentat el cabal

d’extracció fins a 6.900 l/h amb caiguda del NP en 18 m (cota –78 m) tocant el fons del pou; el

cabal s’ha regulat fins els 4.600 l/h. A les 2h 15’ s’ha hagut de parar el bombeig pel trencament 

del tub. 

S’ha aprofitat l’aturada per a mesurar el descens cada minut durant 11‘. En aquest breu termini 

la recuperació ha estat del 80%.
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Una vegada reparat el pou, s’ha iniciat un nou bombeig, començant-lo allà on s’havia quedat el 

primer, això és, als 78 m de profunditat del pou. A aquesta profunditat, el cabal s’ha estabilitzat 

en 4.600 l/h. 

La darrera mitja hora del procés s’ha emprat per a una segona mesura de la recuperació del

pou. Durant el primer minut ja ha recuperat el 44%, als 10’ el 80%, i als 15’, pràcticament el 

100%.

D’això n’extraiem que malgrat la seva litologia bàsicament argilosa, la transmissivitat de 

l’aqüífer, que aquí consisteix en alguna capa de graves o gresos entre les argiles, és molt alta. 

En definitiva podem concloure que el pou té una capacitat de donar 4.600 l/h a aquesta 

profunditat (80 m), que és el cabal que solen donar els pous d’aquesta zona (segons aportació 

de l’empresa de bombeig). Degut a que es tracta d’un aqüífer multicapa, això és, capes de 

graves i gresos intercalades entre les argiles, no es descarta que a major profunditat es puguin

trobar altres deus, que puguin aportar un major cabal; actualment a la zona no existeix cap pou 

perforat a més de 100 m. 

Tot i que el projecte de l’any 1990 indica l’existència d’un estudi hidrogeològic que indica la

presència d’un cabal important d’aigua a profunditats d’entre 170 i 200 m, ens hem posat en 

contacte amb el tècnic competent, qui ens ha assegurat que aquest estudi no s’ha arribat a fer 

mai, tot i el compromís de l’Ajuntament en aquell moment, per la qual cosa aquestes dades

s’haurien recollit a partir de suposicions. 

5. Actuacions futures.

Amb el cabal extret d’un pou perforat entre 70 i 100 m de profunditat, bombant les 24 hores, es

podria abastir un 12% del polígon, per la qual cosa caldria fer un total de 8 pous per a assolir la 

demanda total. Cal tenir en compte que el bombeig continuat d’aquests pous, que aprofitarien 

la mateixa deu, podria repercutir en la interrupció del cabal de pous situats aigües avall. 
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Val a dir que una vegada entri en funcionament el polígon, i es posin en marxa les mesures

d’estalvi d’aigua i, la utilització d’una part de l’aigua depurada a l’EDAR i la captada de la pluja 

pel reg de les zones verdes, hi haurà una disminució important del cabal demandat que es pot 

avaluar en uns 200 m3/dia. 

Tot i això, davant la importància cabdal del recurs hídric pel futur desenvolupament del polígon 

industrial, serà necessària la redacció d’un estudi hidrogeològic detallat que abasti tota la finca. 

La investigació del subsòl fins a una profunditat d’uns 250 m fent servir mètodes de prospecció 

indirecta com els sondeigs elèctrics verticals i/o la tomografia permetrà distingir els diferents 

nivells litològics i la seva potencialitat com a mitjans de transmissió d’aigua.

Roses, a 23 de juny de 2009 

Signat: Miquel Fort i Costa 

Geòleg, col.legiat nº 1.685 
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6. Annex 1. Taules de bombeig i recuperació
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HORA NIVELL LITRES/HORA

17 34 5100

17.3 59.23 5100

18 60.3 5100

18.3 60.55 4800

18.45 70.3 6900

19.15 78 4600

HORA NIVELL LITRES/HORA

19.16 59.9

19.17 58.45 RECUPERACIÓ

19.18 57.03

19.19 55.55

19.2 53.8

19.21 52.1

19.22 50

19.23 48.5

19.24 46.72

19.25 44.82

19.26 42.98

HORA NIVELL LITRES/HORA

19.3

19.4 74.67 4800

19.5 74.7 4800

20 74.73 4800

20.3 78 4600

21 78 4600

21.3 78 4600

22 78 4600

22.3 78 4600
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HORA NIVELL LITRES/HORA

22.31 58.65

22.32 57.14 RECUPERACIÓ

22.33 55.87

22.34 54.46

22.35 52.82

22.36 51.18

22.37 49.45

22.38 47.6

22.39 46

22.4 44.21

22.45 33.15

22.5 33.37

22.55 33.31

23 33.23

Taules de bombeig i recuperació. 
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7. Annex 2. Gràfica de l’evolució de la prova d’aforament 
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9.2. Conveni energètic 
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1. INTRODUCCIÓ 
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) avaluen l'increment potencial de 
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat 
d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix 
o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en el sector d’estudi segueixi unes 
pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així 
acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 

El present document té per objecte doncs, realitzar l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del 
“Pla parcial de delimitació i urbanístic del SUND-02 a Orriols, Bàscara”. 

 
1.1. LEGISLACIÓ I JUSTIFICACIÓ 
El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de Juliol, especifica la 
necessitat d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), en els casos i amb el contingut 
que determina la legislació de mobilitat. Concretament, l’article 85 del Decret 305/2006 especifica els 
plans que cal que continguin estudis EAMG. 
Article 85 

Informe ambiental i estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

La documentació dels plans parcials urbanístics i dels plans parcials urbanístics de delimitació ha d'incloure un 
informe ambiental, amb el contingut que estableix l'article 100 d'aquest Reglament, i, en els casos en què ho 
exigeix la legislació sobre mobilitat, un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina 
aquesta legislació. 

 

El Pla parcial PPU de delimitació i urbanístic del sector SUND-02  a Orriols, Bàscara, s’ajusta als 
supòsits indicats per la legislació d’urbanisme en què és necessari elaborar EAMG. 

Per altra banda, la legislació vigent en matèria de mobilitat està integrada per la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat, part de la qual està desenvolupada pel Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest Decret concreta, entre d’altres, 
l’estructura, el contingut i la tramitació necessària d’aquests estudis. 

El desenvolupament d’aquest Pla Parcial generarà de forma recurrent més de 5.000 viatges el dia, 
com es constata més endavant en el present document. D’acord amb article 3.4 del Decret 344/2006 
aquestes actuacions que generen un nombre tant elevat de viatges al dia es consideren 
implantacions singulars.   

L’article 14 del Decret 344/2006 especifica la documentació que han de contenir els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada referents a implantacions singulars; i és per això que el 
document present s’ha basat i centrat en l’estructura que indica aquest article.  

Tal com es recull a l’article 21 del Decret, els EAMG per implantacions singulars s’han de tramitar 
conjuntament amb el pla, d’acord amb el procediment que en cada cas correspongui. I l’estudi s’haurà 
de sotmetre, de forma simultània al tràmit d’informació pública del pla, a informe de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat corresponent. 

El present Pla Parcial estableix un nova delimitació segons acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona en sessió de 6 d'agost de 2020 que transcrivim a continuació:  
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D'acord amb l'exposat a la part valorativa no es valora favorablement la delimitació  de les 69,3 ha de sòl 
d'activitat econòmica atès que no resulta prou justificada, vist el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent 
d'urbanitzar tant a la comarca, com al mateix municipi i ales proximitats de les infraestructures que enllacen amb 
Bàscara , i tenint en compte també, tal i com han valorat els organismes sectorials, que la delimitació amb aquesta 
quantitat de sòl que es proposa pugui suposar la  pèrdua important de sòl agrícola, així com també que no es 
pugin aconseguir els  recursos hídrics necessaris.  

Cas que es consideri oportú, i davant d'una possible necessitat immediata de disposar de part d'aquests terrenys 
amb alguna activitat o actuació concreta, es podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i necessària 
requerida per aquesta.  

En aquest sentit, per motius d'accés i proximitat en zones més antropitzades, es podria prendre com a referència 
la fase 1 del sector que ara es proposa. En aquest cas, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 112 del 
Reglament de planejament. 
 

1.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI  
L’objecte del present informe és l’elaboració de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla 
Parcial SUND-02 a Orriols, Bàscara. L’objectiu d’aquest estudi és definir les mesures i actuacions 
necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada segueixi unes pautes característiques 
per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així complir amb el canvi de model 
de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

Així doncs, els objectius principals de l’EAMG del Pla Parcial SUND-02 a Orriols, Bàscara són els 
següents:  

• Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del sector d’estudi.  

• Estimar la mobilitat que generarà. 

• Identificar els recorreguts d’accés i de sortida en el sector d’estudi que permetin optimitzar la 

capacitat de la xarxa viària. 

• Valorar la distribució modal dels desplaçaments dels visitants i treballadors per una possible 

implicació de transport públic. 

• Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del nou sector d’estudi i proposar les 

mesures necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

• Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o modificacions en la 

xarxa de transport públic, tal i com indica l’Annex II del Decret 344/2006. 

• Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles.  

 

El present informe es planteja des d’una òptica en clau de sostenibilitat del creixement urbà i 
l’ordenació del territori. Així doncs, es proposaran mesures que conjuguin les necessitats i les 
demandes de mobilitat futures procurant la satisfacció de les mateixes però amb especial atenció als 
criteris de sostenibilitat. 

Per tant, es tindrà ben present que el desenvolupament del sector no es pot assolir en detriment de 
les oportunitats de mobilitat sostenible; per l’altra banda, la preservació de l’equilibri ambiental. 
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2. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT EN EL SECTOR 
D’ESTUDI 
2.1. MARC TERRITORIAL I SECTOR D’ESTUDI  
El sector que es vol desenvolupar és el sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 industrial i 
logístic. El sector d’estudi es localitza a la part sud del municipi de Bàscara concretament en el nucli 
d’Orriols. El municipi de Bàscara es situa al sector meridional de la comarca de l’Alt Empordà, 
limítrofa amb les comarques del Pla de l’Estany i el Gironès, al nord limita amb el municipi de  Pontós, 
a l’est amb Vilaür, i al sud-oest amb Vilademuls.  

El sector es troba al nord del nucli d’Orriols, limitat al sud per la carretera de l’Escala (GI-623), a l’est 
per l’autopista AP-7 i a ponent per la carretera A-II. L’àmbit del pla parcial ocupa una superfície total 
de 692.917,59 m2 (69,29 ha), i esta conformat per diverses finques. 

Degut a les dimensions de l’àrea, el pla parcial preveu l’execució de l’ordenació en 3 etapes, de 5 
anys cadascuna, i amb un període total de 15 anys. 

De la totalitat del sector en aquest document se’n delimita una part corresponent a una superfície de 
29,5 ha., en la seva part sud, més propera a les infraestructures viàries existents. 

Imatge 1 Situació del Pla Parcial 

 

A l’interior del sector d’estudi actualment hi predominen els camps de conreus. 
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Imatge 2 Ortofotoimatge del sector d’estudi 

 

 

2.2. ASPECTES SOCIOECONÒMICS 

La població del municipi de Bàscara es reparteix entre les 4 entitats de població del municipi: 
Bàscara, Orriols, Calabuig i Les Roques. El nucli de Bàscara acull el 62,25% de la població municipal.  

Taula 1: Població de l’any 2019 per les 4 entitats poblacionals  

 2019 

Bàscara 625 

Orriols 164 

Calabuig 90 

Les Roques 125 
 Font: INE 

La població resident al municipi de Bàscara es situa en 1.004 habitants segons l’últim recompte del 
padró, corresponent a l’any 2019. La població femenina (484 habitants) representa un 48,21% de la 
població i la masculina (520 habitants) un 51,79%. Les xifres de Catalunya són un 51,01% i un 
48,99% respectivament. La densitat de la població a l’any 2019 era de 57,4 hab/km2. 
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Taula 2: Evolució de la població de Bàscara i l’Alt Empordà 2004-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bàscara 963 985 968 974 949 943 980 989 1.000 1.004 
Alt 

Empordà 140.262 140.428 141.517 141.351 140.214 139.838 140.118 139.705 140.569 141.339 
Font: IDESCAT i INE. 

 
El sector d’estudi es localitza a l’entitat d’Orriols. En aquesta entitat una part de la població es troba 
concentrada al nucli urbà d’Orriols i la resta es troba disseminada en el territori. 

Taula 3: Evolució de la població del nucli i disseminat d’Orriols 2004-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nucli 89 89 85 85 84 79 83 92 80 88 81 

Disseminada 87 86 87 82 81 80 84 81 85 83 83 

Total 176 175 172 167 165 159 167 173 165 171 164 
Font: INE 

 
 

Imatge 3 Evolució de la població del nucli d’Orriols i del terme de Bàscara. 2004-2014 

 
Font: IDESCAT i INE 
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Imatge 4 Plànol municipi de Bàscara i ubicació del nucli d’Orriols 

 
Font: Ajuntament de Bàscara 

 

Actualment l’activitat econòmica del municipi està fortament influenciada per la seva situació 
geogràfica, i resulta bàsicament de serveis, seguida de la agrícola i la indústria. La població ocupada 
per branques d’activitat resident al municipi de Bàscara es distribueix, segons dades de l’any 2001 de 
població ocupada per sectors d’activitat, de la següent manera:  

Imatge 5 Distribució (%) de la població ocupada per sectors d’activitat. 1991-2001  
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 
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Les principals vies de comunicació per arribar-hi són l’autopista AP-7 (de peatge) i la A-II. Les altres 
vies d’accés són:  

• La carretera comarcal GI-623 travessa el terme d’est a oest, entre el nucli d’Orriols i el sector 
SUND-02. Aquesta carretera connecta el nucli d’Orriols amb la costa, L’Escala/Empúries.  

• La carretera comarcal GI-513 travessa el terme d’est a oest i comunica amb la carretera 
comarcal GI-623. Aquesta carretera connecta el nucli d’Orriols amb Banyoles.   

El municipi de Bascarà no té servei de ferrocarril de RENFE i l’estació més propera al nucli d’Orriols, i 
del sector d’estudi, es localitza al municipi de Camallera a uns 5 km de distància. 

El municipi de Bascarà només disposa d’una sola línia de bus interurbana operada per Barcelona bus, 
la qual té parada a les proximitats del sector d’estudi. 

 

2.3. ASPECTES URBANÍSTICS 
El planejament vigent en el municipi de Bascarà correspon al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
aprovat en data 1 d’abril de 2009. L’àmbit del Pla Parcial correspon a un sector de sòl urbanitzable no 
delimitat (SUND). 

La fitxa urbanística corresponent al SUND-02 és la següent:  

Imatge 6 Resum del sector SUND-02 

 
Font: POUM de Bàscara, 2009. 
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Els usos dominants, compatibles i incompatibles segons la legislació sectorial són:  

Imatge 7 Taula d’usos dominants, compatibles i incompatibles del sector SUND-02.  

 
Font: POUM de Bàscara, 2009. 

El POUM de Bàscara defineix per al SUND-02, usos dominants com indústria, magatzem, reparació de 
vehicles però també altres usos compatibles com comerç, oficines i serveis, hoteler etc.  
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3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL  
3.1. DEFINICIÓ DE LES XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS  
3.1.1. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 
El municipi de Bàscara està situat al sud de la comarca de l’Alt Empordà, a 16,9 km de Figueres i 
32,4 km de Girona.  

Les principals vies de comunicació per accedir a l’àmbit del pla parcial, són: l’autopista AP-7 (de 
peatge) i la A-II. L’autopista AP-7 transcorre per l’est del sector i la A-2 per l’oest. La connexió viària 
principal entre aquestes vies i el sector d’estudi es realitza a través de les carreteres GI-623 i GI-513.  

• L’ AP-7 (Autopista del Mediterrani): És un eix que comunica tota la costa mediterrània des de 
la frontera amb França fins a Algeciras. Forma part de la Xarxa de Carreteres Europees com 
a E-15. Travessa tot el municipi de Bàscara de Nord a Sud. A les proximitats del sector 
d’estudi s’hi localitza la sortida número 5 (l’Escala/Empúries) de la AP-7, que comunica amb 
la carretera GI-623.  

• La A-II de Girona a França, que travessa el municipi de Sud a Nord. 

• La GI-623 travessa pel sud del municipi de Bàscara d’est a oest, entre el nucli d’Orriols i el 
sector SUND-02. Aquesta carretera connecta el nucli d’Orriols amb l’autopista AP-7 i amb la 
costa (L’Escala/Empúries). Des d’aquesta carretera es podrà accedir al sector d’estudi a 
través d’una rotonda de nova creació projectada dins el Pla Parcial, la qual també donarà 
accés al nucli d’Orriols.  

• La GI-513 que transcorre d’oest a oest, comunica el nucli d’Orriols amb Vilademuls i 
Banyoles. Aquesta carretera connecta amb la carretera GI-623 a la rotonda existent davant el 
sector d’estudi que actualment només dóna accés al Parc de Bombers. El segon accés en el 
sector d’estudi es donarà per aquesta rotonda. 

 
D’aquesta descripció de les principals vies de comunicació, es conclou que el sector d’estudi està ben 
comunicat, ja que té accés fàcil a l’AP-7 i a la A-II (vies principals).  
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Imatge 8 Xarxa d’infraestructures viàries en torn a Orriols  

 
Font: Google Maps 

Es disposa de dades d’aforament realitzats dins del Pla d’Aforaments de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya. La taula mostra les Intensitats Mitjanes Diàries (IMD) i es 
tracta del trànsit total per als dos sentits de circulació.  

 
Taula 4:Intensitats Mitjanes Diàries al llarg de l’AP-7, GI-623 i GI-513 al seu pas pel nucli d’Orriols  

Vies Definició_tram PK IMD % pesants Any 
AP-7 Girona Sud – Frontera francesa  34.917 26,48 2016 

GI-623 GI-513 Bàscara (Orriols) – GI-623 6,50 4.536 5,56 2015 
GI-513 C-150 (Banyoles) – GI-623 (Bàscara, Orriols) 1,00 693 2,37 2013 

Font: Pla d’aforament de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.1.2. TRANSPORT PÚBLIC 

3.1.2.1 Infraestructures ferroviàries  

El municipi de Bàscara no disposa de transport ferroviari. El municipi més proper que disposa 
d’estació ferroviària de RENFE és Camallera. Aquesta estació es troba situada a uns 5 km de 
distància del sector d’estudi, i és una de les parades de la línia R11 
(Barcelona/Girona/Figueres/Portbou) i recentment de la línia RG1 (l’Hospitalet de 
Llobregat//Figueres/Portbou per Mataró i Girona). 

Així doncs, en aquesta estació hi paren tant els trens regionals com els de rodalies de Girona, donant 
aproximadament un servei a l’hora en cada sentit. 

Aquesta estació es troba relativament a prop del nucli d’Orriols però l’inconvenient és que la connexió 

Sector d’estudi 
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entre l’estació de RENFE i el nucli d’Orriols i per tant, amb el sector d’estudi, només es pot realitzar en 
vehicle privat o en taxi perquè no hi ha cap línia de transport interurbà que comuniqui Camallera amb 
el nucli d’Orriols.  

Les estacions de RENFE més properes amb connexió amb el nucli d’Orriols i amb el sector d’estudi 
amb transport públic (bus interurbà) són les de Figueres (20 km) i la de Girona (26 km).  

Imatge 9 Ubicació estació ferrocarril de Camallera 

 
 Font: Google Earth. 

 
Tal i com s’ha pogut observar, a l’estació de Camallera hi ha un mínim de 8 serveis diaris en direcció 
sud (Girona-Barcelona) i un mínim de 8 serveis en direcció nord (Figueres-Portbou). Així al llarg del 
dia es pot dir que hi ha un servei mínim de 16 trens que s’aturen a l’estació de Camallera. 

3.1.2.2 Xarxa de transport públic en superfície 

Com s’ha comentat anteriorment, el municipi de Bàscara disposa de dues línies de transport 
interurbà.  

La primera línia uneix el municipi de Bascarà amb la ciutat de Figueres i Girona,  passant per altres 
poblacions (Vilamalla, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter) i és operada per la companyia Barcelona 
Bus. Aquesta línia passa pels nuclis de Bàscara i d’Orriols.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estació de ferrocarril - Renfe 

S t  d’’ t di 
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L’horari d’aquesta línia és:  

Imatge 10 Horari línia bus interurbà (Figueres – Girona – Barcelona)  

 

 
Font: Barcelona Bus. 

 
La freqüència de pas d’aquesta línia és força baix, tal i com s’observa a la figura anterior. Els dies 
feiners de dilluns a divendres, aquesta línia només disposa de 7 serveis en direcció sud (Girona-
Barcelona) i de 7 serveis en direcció nord (Figueres). Els caps de setmana es disposa de 6  serveis 
per cada sentit de la circulació. 
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Cal remarcar que la freqüència mitjana de pas entre autobusos és molt baixa i per tant, la seva 
utilització pels desplaçaments al nou sector SUND-02 serà força escassa degut a la poca freqüència 
de pas. 

La segona línia uneix el municipi de Bascarà amb la ciutat de Figueres,  passant per altres poblacions 
(Vilamalla, Vilaür, Camallera, Ordis, Borrassa, etc) i és operada per la companyia Estarriol bus. 
Aquesta línia passa pels nuclis de Bàscara i de Calabuig. Aquesta línia enllaça amb l’estació de 
Camallera però no passa pel nucli d’Orriols.  

El recorregut i l’horari d’aquesta línia són:  

Imatge 11 Recorregut de la línia de bus interurbà (Figueres – Camallera – Figueres)  

 
Font: Estarriol bus 

Imatge 12 Horari línia bus interurbà (Figueres – Camallera – Figueres  

 
Font: Estarriol bus 
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El municipi de Bàscara disposa de tres parades, una ubicada el nucli de Bàscara, una al nucli 
d’Orriols i l’altra al nucli de Calabuig. A continuació es descriu la ubicació de les parades on la línia 
que circula per les proximitats de l’àmbit hi té parada (nucli de Bàscara i d’Orriols).  

• La parada del nucli de Bàscara es localitza a ambdós costats de la carretera A-2 (p.k. 740 – 
davant restaurant Fluvià i Crta. A-2 i p.k. 741 – davant benzinera Santa Ana) 

• La parada del nucli d’Orriols es localitza a ambdós costat de la carretera A-2 (p.k. 734,5 – 
cruïlla Crta. de Vilademuls i p.k. 736 – davant restaurant El Parador-L’Escala). 

Imatge 13 Parada del nucli d’Orriols a ambdós costats de la carretera A-2.  

   

 
Així doncs, aquesta línia té parada propera en el sector d’estudi però aquesta es localitza parcialment 
a més de 500 m., pel que no compleix en la zona est del sector la distància mínima com fixa el Decret 
344/2006. A més, aquesta parada té un problema afegit, amb l’accés des del sector d’estudi i des del 
nucli d’Orriols. El seu accés s’ha de fer pel costat de la carretera, amb el risc que comporta i a més, 
per accedir a la parada en direcció Girona s’ha de travessar l’A-2 en un punt on hi ha 3 carrils de 
circulació.  
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Imatge 14 Radi de cobertura (r=500 m) parada nucli d’Orriols 

 

 
3.1.3. DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA 
El municipi de Bàscara no compta amb carrils o vies prioritàries per a la circulació amb bicicleta, però 
existeixen dins el municipi una xarxa de cicloturisme (a peu i en bici) senyalitzada correctament. 
Aquesta xarxa comunica diverses poblacions mitjançant camins ja existents. Concretament pel 
municipi hi transcorren dos senders:  

1. Pel sud del nucli d’Orriols hi transcorre un sender de Gran Recorregut de 1.074,5 km. Aquest 
és el GR-1 que comunica les ruïnes d’Empúries (L’Escala) a l’Alt Empordà amb Finisterre, a 
Galícia. El seu recorregut per Catalunya és de 355 km i passa per diverses poblacions fins 
arribar a Mont-rebei. 
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Imatge 15 Recorregut del sender GR-1 

 
 

2. El camí de Sant Jaume (Camí de Santiago). Aquesta és una de les rutes de pelegrinatge per 
arribar a Santiago de Compostel·la i a més, s’uneix amb el GR-1 a sota el nucli d’Orriols. 

Aquest camí és molt important pel municipi de Bàscara perquè uneix els diferents nuclis 
donant una ruta alternativa de connectivitat no motoritzada. Però aquest sender passa pel mig 
del sector d’estudi i per tant, s’hi haurà de donar un nou traçat alternatiu per garantir-ne la 
continuïtat. 

Imatge 16 Senyalització existent del camí de Sant Jaume  
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Imatge 17 Traçat actual del camí de Sant Jaume pel sector d’estudi  

 

Com s’observa a la imatge, el camí de Sant Jaume travessa la carretera GI-623 per entrar dins l’àmbit 
del pla parcial. Aquest pas es realitza directament per sobre la carretera sense disposar de passos de 
vianants o de bicicletes degut a que no es considera travessia urbana i per tant, aquests dispositius 
(pas de vianants, esquenes d’ase, etc.) no estan permesos.  

Pel que fa a les voreres, només es localitzen a l’interior del nucli d’Orriols. L’Avinguda del Castell per 
on passa el camí de Sant Jaume abans d’arribar a la carretera GI-623 disposa d’una vorera al seu 
marge oest. Cal remarcar que el tram de la carretera GI-623 pel nucli d’Orriols no disposa de voreres.  
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Imatge 18 Vista de l’Avinguda del Castell 

 

Imatge 19 Vista de l’Avinguda del Castell enllaç amb la carretera GI-623 
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Imatge 20 Vista del tram de la carretera GI-623 pel nucli d’Orriols 
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4. INDICADORS 
4.1. INDICADORS DE GÈNERE  
Tal com s’ha publicat en diversos estudis demogràfics sobre l’evolució del paper de la dona en la 
societat, en els darrers anys s’ha experimentat una autèntica revolució en el món del treball. S’ha 
passat d’un model de centralitat reproductiva (de treball domèsticofamiliar) a un model on les taxes 
d’activitat masculina i femenina tendeixen a igualar-se. 

Observant el gràfic d’evolució de la taxa d’activitat de la comarca de l’Alt Empordà, es fa palès que els 
canvis operats en l’estructura sociolaboral dels anys 80 es deixen notar a partir dels 90, quan la taxa 
d’activitat masculina comença a ser més o menys d’alta intensitat (propera al 70%), mentre que la 
taxa d’activitat femenina comença un procés ascendent, que s’accelera a les darreries dels 90, i 
culmina en una mitjana intensitat d’activitat. 

 
Imatge 21 Evolució de les taxes d’activitat per a homes i dones a l’Alt Empordà (1986-2001)  
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Font: Idescat 

 
Les dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 mostra que la mobilitat obligada per 
raons de treball a Bàscara no té tendència a equilibrar-se com a la resta de Catalunya. Es pot 
observar que la diferència s’ha mantingut entre els anys 1991 i 2001.  
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Imatge 22 Desplaçaments residencial-treball (Enquesta Mobilitat Obligada) a Bàscara segons gènere 
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Font: Idescat 

 

És important dir que un element que condiciona la mobilitat és la tinença del permís de conduir i la 
disponibilitat de vehicle privat. A continuació es pot observar la distribució de la possessió del permís 
de conduir segons gènere a l’any 1986 i 2003. 

 
Imatge 23 Distribució de la possessió del permís de conduir segons gènere. 
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Font: Mobilitat i Gènere, SAM Mobilitat Obligada, Desembre 2005, pp.58 

Es pot observar la clara dominància masculina en quant a possessió del permís de conduir. Això 
significa que les dones tenen més dificultat per adaptar-se a les necessitats de mobilitat actuals 
basades, principalment, en el vehicle motoritzats privats. 
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4.2. MOTORITZACIÓ  
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de Bàscara 
registrava l’any 2019 un parc automobilístic de 1.209 vehicles. Un 56,74% (686) dels quals eren 
turismes. 

Taula 5 Distribució del parc de vehicles de Bàscara. 

Any Turismes Motocicletes 
Camions i 

furgonetes 

Tractors 

industrials 

Autobusos 

i altres 
Total 

2000 
Núm. 498 78 214 18 46 854 

% 58,31 9,13 25,06 2,11 5,39 100 

2019 
Núm. 686 139 234 50 100 1.209 

% 56,74 11,50 19,35 4,14 8,27 100 
Font: IDESCAT 

L’índex de motorització (IdM), que relaciona el nombre de vehicles censats i la població, es mostra a 
la taula següent. 

Taula 6 Evolució de l’IdM (vehicles per 1.000 habitants) 2001-2012 

 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bàscara 1.100,12 1.189,28 1.248,09 1.249,18 1.223,04 1.196,26 1.191,88 1.214,88 

Alt Empordà 869,18 848,55 866,7 839,82 821,71 816,14 820,21 816,76 

Catalunya 649,85 653,69 682,71 679,63 668,07 667,45 668,06 663,77 
Font: IDESCAT. 

 
L’evolució de l’IdM de l’Alt Empordà ha anat augmentant any rere any fins el 2008 on ha patit una 
lleugera disminució fins a l’any 2011. El municipi presenta uns nivells molt elevats d’IdM respecte a la 
comarca de l’Alt Empordà i a Catalunya degut a què es tracta d’un municipi disseminat i d’escàs 
servei de transport públic, i això fa que s’utilitzi principalment el vehicle privat pels desplaçaments.  
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Imatge 24 Evolució població de Bàscara i l’índex de motorització 

 
Font: IDESCAT 
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5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI 
5.1. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MOTIUS LABORALS O 
D’ESTUDI  
La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o 
d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. És a dir, és 
aquella que es produeix des del domicili per motius de feina i/o estudi, considerant solament el primer 
viatge que es realitza al dia. S’estima que la mobilitat obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les 
hores punta del matí. 

Quan s’analitza la mobilitat territorial, l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) proporciona una 
informació molt valuosa per la importància que tenen aquests tipus de desplaçaments sobre el total 
de la mobilitat a les hores punta. Aquestes Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) es realitzen 
mitjançant el padró municipal d’habitants i les dades de l’EMO realitzada l’any 2001 per part de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

Tot i que aquests desplaçaments només representen una part de la mobilitat generada constitueixen 
una bona base analítica, ja que la informació obtinguda a través d’una enquesta censal té una 
amplitud difícilment comparable a la d’altres tipus d’enquesta.  

L’Enquesta de Mobilitat Obligada permet determinar els fluxos de desplaçaments més remarcables en 
al mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que s’estableixen entre els diferents 
punts del territori. 

La següent taula mostra els desplaçaments obligats, o sigui els desplaçaments entre el municipi de 
Bàscara i altres municipis, incloent aquells desplaçaments a l’interior del propi municipi, segons siguin 
per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves de més de 16 anys). Els resultats 
d’aquesta enquesta assenyalen que al municipi de Bàscara es van generar, l’any 2001, un total de 
407 viatges diaris que per una població censada de 832 habitants, suposa un total de 0,49 
desplaçaments obligats/habitant. 
 

Taula 7 Desplaçaments obligats del municipi de Bàscara any 2001.  
 Mobilitat Obligada Bàscara, any 2001. 
 Per motius laborals Per motius d’estudi Total 
Desplaçaments dins 168 5 173 
Desplaçaments a fora 193 41 234 
Desplaçaments des de fora 116 5 121 
Total generats 361 46 407 
Total atrets 284 10 294 
Diferència atrets/generats -77 -36 -113 

Font: IDESCAT 

 

Com es pot observar, del total de 407 desplaçaments obligats l’any 2001, tant per motius laborals 
com d’estudi, tan sols un 42,51% eren a dintre del propi municipi. D’aquests desplaçaments 
intramunicipals, la majoria (97,11%) es realitzaven per motius laborals.  

Per altra banda, pel que fa a la mobilitat intermunicipal (355 desplaçaments) s’observa que el municipi 
de Bàscara genera molts desplaçaments cap a altres municipis (234, 65,92%) menys dels que atreu 
(121, 34,08%).  

Del total de desplaçaments des del municipi de Bàscara cap a fora, el 82,48% es deuen a motius 
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laborals, mentre que els motius d’estudi representen tan sols el 17,52%. Pel que fa els desplaçaments 
des d’altres municipis cap a Bàscara s’observa com els desplaçaments per motius d’estudi 
corresponen tan sols al 4,13%, mentre que els desplaçaments per motius laborals correspon al 
95,87%. 

Imatge 25 Principals orígens dels desplaçaments atrets per Bàscara per motius de feina (%) 

 
Font: IDESCAT 

 

D’un total de 116 desplaçaments atrets per motiu de feina, Figueres és el municipi que en genera més 
(24,14%), seguit de Girona (11,21%) i Vilafant (8,62%). Un 14,66% dels desplaçaments es realitzen a 
la resta de Catalunya. 
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Imatge 26 Principals destinacions dels desplaçaments generats per Bàscara per motius de feina (%) 

 
Font: IDESCAT 

 

Respecte a les destinacions dels desplaçaments per feina, Girona es troba en primer lloc, amb un 
16,06% del total, seguit de les poblacions de Figueres (15,03%) i Pontós (8,29%). S’observa un elevat 
percentatge, 20,73%, que es desplaça a varis municipis, i un 9,84% que es dirigeix a la resta de 
Catalunya. 

El 63,41% dels desplaçaments per motius d’estudi a altres municipis es realitzen cap a Girona, 
seguits de Figueres amb un 19,51% i Barcelona amb un 9,75%. La resta de municipis que reben 
estudiants des de Bàscara són Terrassa, Vic i Sarrià de Ter. 

El municipi de Bàscara rep pocs desplaçament per motius d’estudi, amb un total de 5 desplaçaments 
generats per aquest motiu a l’any 2001. El 40% dels estudiants provenien de Sant Feliu de Guíxols, i 
la resta de Lladó, Sant Julià de Ramis i Santa  Coloma de Gramanet. 
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5.2. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MITJÀ DE TRANSPORT  
A l’hora d’analitzar aquests desplaçaments, és important analitzar els mitjans de transport utilitzats en 
els mateixos, en aquest sentit, l’Institut d’Estadística de Catalunya els ha agrupat de la següent 
manera: 

- Col·lectiu: autobús, metro, tren, etc.  

- Individual: cotxe, moto o bicicleta.  

- Individual + col·lectiu: Totes les combinacions de mitjans d’un grup amb les d’un altre. 

- A peu, exclusivament. 

- Altres mitjans: Altres mitjans de transport no inclosos en cap dels anteriors epígrafs. 

- No es desplaça: Aquelles persones que treballen o estudien en el seu propi municipi.  

- No aplicable: població que treballa o estudia diversos municipis, i la que es desplaça des 

d’una segona residència.  

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves modalitats 
combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el mateix mitjà de 
transport. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica, primer per als desplaçaments 
intramunicipals, tant per motius laborals com d’estudis, així com el percentatge de desplaçaments 
segons gènere. 

Imatge 27 Desplaçaments intramunicipals obligats a Bàscara, any 2001, per mitjà de transport i gènere. 

 

 
Font: IDESCAT 

  
Així mateix, s’han elaborat les mateixes figures per als desplaçaments intermunicipals, segons siguin 
des de fora cap a Bàscara, o des d’aquesta població cap a d’altres municipis.  
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Imatge 28 Desplaçaments intermunicipals obligats a Bàscara, any 2001, per mitjà de transport i gènere. 
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Font: IDESCAT 
 

Imatge 29 Desplaçaments intermunicipals obligats a fora de Bàscara, any 2001, per mitjà de transport i gènere. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Segons les anteriors figures doncs, es pot concloure que, com s’ha vist anteriorment, la major part de 
desplaçaments obligats es realitzen per motius laborals, tant els intramunicipals com els 
intermunicipals. Que el principal mitjà de transport utilitzat és, amb diferència, el mitjà individual 
(cotxe, moto o bicicleta), i que en el global de desplaçaments, pren una importància destacada tant 
els desplaçaments cap a fora, des de Bàscara, per part de la població que treballa fora del municipi, 
com els desplaçaments des de fora cap a Bàscara. 

Pel que fa a qüestions de gènere, els desplaçaments els realitzen majoritàriament els homes, situant-
se en tots els casos (desplaçaments intra i intermunicipals) al voltant del 55%.  
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5.3. REPARTIMENT MODAL PER RAÓ DE TREBALL 

El repartiment modal dels desplaçaments varia notablement segons si es tracta de desplaçaments 
interns o de connexió (intermunicipals). S’observa la importància del mode no motoritzat en els 
desplaçaments interns, amb una quota del 31,1%, i l’ús predominant del vehicle privat en tots els tipus 
de desplaçaments. 

Cal destacar un percentatge força baix del transport col·lectiu en els desplaçaments intermunicipals i 
desplaçaments dins (connexió diferents nuclis).  

Imatge 30. Repartiment modal per raó de treball a Bàscara (2001)  
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 

 
Taula 8: Repartiment modal per raó de treball a Bàscara (any 2001)  

Tipus de desplaçaments Vehicle privat Transport públic  No motoritzat Total 

Desplaçaments interns 67,8% 1,1% 31,1% 100% 

Desplaçaments a fora (a altres 

municipis) 
98,6% 1,4% 0% 100% 

Desplaçaments des de fora (des 

d’altres municipis) 
99,1% 0,9% 0% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
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6. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL PLA  
6.1. PROPOSTA DEL PLA PARCIAL 
El pla parcial desenvolupa les determinacions del planejament urbanístic vigent al municipi de 
Bàscara, pel sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 Industrial i logístic. El POUM del 
municipi, aprovat l’abril de 2009,  estableix els següents objectius i criteris per l’ordenació del sector: 
“Objectius i criteris: Permetre la possibilitat d’implantació d’un centre industrial i logístic en desenvolupament del 
PDE i d’acord amb el planejament parcial aprovat. El desplegament del sector haurà de resoldre l’accessibilitat a 
la carretera GI-623 amb la construcció d’un giratori i el conseqüent accés al sector, les despeses del qual hauran 
d’assumir-se pel promotor de l’expedient.” 

La ordenació del sector i aprofitament que defineix el pla parcial SUND-02, és la següent:  

Imatge 31 Zonificació proposada del sector d’estudi (sector SUND-02) 
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Taula 9: Quadre de superfícies del sector SUND-02 segons Pla Parcial  

Quadre de superfícies del Sector SUND-02  
 

FASES 
SUPERFÍCIES SOSTRE  

  m2 de sòl % m2 de sostre % 

TOTAL  295.530,35 100% 136.535,02 100% 
          

SISTEMES  134.448,11 45,49%     

Zones verdes  46.272,42 15,66%     

Equipaments  14.776,55 5,00%     

Serveis tècnics  6.116,33 2,07%     

Vialitat i aparcaments  54.927,88 18,59%     
Serveis generals. 
Xarxa viària  12.354,93 2,34%     

        

ZONES  161.082,24 54,51% 136.535,02 100% 
      
Industrial i logístic  161.082,24 54,51% 136.535,02 100% 
      

 
Taula 10: Paràmetres urbanístics del sector segons el Pla Parcial  

Paràmetres urbanístics 
Usos preferents Industrial i logístic 
Usos compatibles Esportiu, comercial, hoteler i assistencial 

 
L'estructura general, queda definida per la xarxa viària existent corresponent a les carreteres GI-623, 
GI-513, N-II i AP-7, i per la xarxa viària projectada que es proposa, que es vertebra entorn d’un vial 
central paral·lel a l’autopista. L’accés a aquest eix vertebrador es realitza a través d’una rotonda de 
nova creació, a la carretera GI-623, que també ha de donar accés al nucli d’Orriols. A través de la 
rotonda existent s’accedeix al vial situat més a ponent, des del qual es realitzarà, també, l’accés al 
parc de bombers. 

La vialitat que es proposa representa una superfície total de 54.927,88 m2 de sòl (18,59% del sector) i 
es projecte atenent a les determinacions establertes en el Decret 344/2006 referent a mobilitat i la 
legislació vigent aplicable en matèria d’incendis. Aquesta vialitat inclou la creació de la nova rotonda a 
la carretera GI-623, que donarà accés al sector i al nucli d’Orriols. 

De les illes resultants d'aquesta estructura i del perímetre del sector resulten diferents illes unes 
destinades als usos industrials i logístics, i altres destinades als usos públics dels espais lliures i dels 
equipaments. 

Els espais lliures en forma de parc se situen bàsicament en les zones perimetrals adjacents a les 
carreteres. La seva ubicació permet la formació d’uns espais de transició entre l’àrea residencial 
d’Orriols i el polígon. De la mateixa manera, les zones verdes a la banda est i oest actuen de filtre 
respecte les infraestructures viàries perimetrals. 

El sistema d’equipaments està format per una peça situada a l’extrem sud-est del passeig central.  

Al sud-est del sector es fa una reserva qualificada com a Serveis Tècnics, que allotjarà una futura 
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subestació elèctrica, una minideixalleria.  

Pel que fa el sòl privat hi ha una única zonificació amb un ús principal industrial, i logístic. Els usos 
compatibles són esportiu, comercial, hoteler, oficines i residencial. Es proposa l’execució de 
l’ordenació prevista en una fase, de 4 anys. 

6.2. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES GENERATS  
Per tal d’avaluar la mobilitat generada en el PPU del SUND-02 es realitza una estimació del nombre 
de desplaçaments que es generaran en funció de les superfícies, dels usos principals i de l’índex 
d’edificabilitat. Per fer aquesta estimació s’han considerat les ràtios recollides en el Decret 344/2006. 

En el present estudi s’han utilitzat les taules que figuren a l’annex 1 del Decret 344/2006 i que es 
reprodueix, a continuació: 

Taula 11 Viatges generats/dia pels diferents usos  

 Viatges generats/dia 

Ús d’habitatge 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

Franja costanera 5 viatges/m de platja 

Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 

Així doncs, a partir de la taula que proporciona el Decret i de les dades anteriors, es pot dur a terme el 
càlcul del nombre de desplaçaments generats en el desenvolupament d’aquest sector. És important 
mencionar que l’ús principal del Pla Parcial és industrial-logístic però un dels usos secundaris és el 
comercial i aquest genera molts més desplaçaments que l’ús principal. Per tant s’ha estimat que un 
15% de l’ús de sòl privat serà comercial i que la resta serà industrial-logístic.  

Taula 12 Estimació del nombre de desplaçaments del sector d’estudi 

 Estimació del nombre de desplaçaments Sector SUND-02 

   m2 sòl m2 sostre Conversió Desplaçaments 
totals 

Desplaçaments 
generats 

Equipaments   14.776,55 12.524,751 20 despl./100m2st 2.505 1.253 

Zones verdes3  5.304,98 - 5 despl./100 m2sòl 265 133 

Serveis tècnics2  6.116,33 - - - - 

       

Industrial-logístic  136.919,90 116.054,77 5 despl./100m2st 5.803 2.901 

Comercial  24.162,34 20.480,25 50 despl./100m2st 10.240 5.120 
       
Total       18.813 9.407 
1 La memòria del Pla Parcial no estableix ni l’edificabilitat ni l’ús final dels equipaments, pel que s’ha realitzat un càlcul estimatiu a 
partir de preveure un índex d’edificabilitat net màxim semblant al de la resta del sector, per tal de poder calcular el potencial nombre 
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de desplaçaments. 
 
2 Aquests serveis no generaran cap tipus de desplaçaments ja que el pla parcial preveu que s’hi instal·larà una subestació elèctrica i 
nous pous d’abastament d’aigua.  
 
3 Només s’ha considerat la zona verda v5a perquè la resta de zones verdes són viàries. A més, per aquesta zona verda hi passarà el 
camí de Sant Jaume (camí de Santiago) un cop finalitzades totes les fases. 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla Parcial i del Decret 344/2006. 

 
Així, i segons els càlculs i consideracions anteriors, s’estima una mobilitat generada pel sector 
d’estudi de 18.813 desplaçaments diaris totals (entrada i sortida).  

Atenent a les característiques del sector, i tractant-se d’un sector principalment industrial, s’entén que 
els desplaçaments derivats pels accessos a les zones verdes del sector es duguin a terme per part 
dels propis treballadors i usuaris d’aquest sector, i no pas per la població que provingui des de 
l’exterior del mateix. Les zones verdes són principalment zones verdes viàries que fan la funció de 
transició i de filtre respecte a les infraestructures viàries perimetrals. Per aquest motiu, cal estimar que 
la mobilitat generada d’aquest Pla Parcial sigui de 18.548 desplaçaments diaris totals (anada i 
tornada), el que suposa una reducció d’un 1,4% en el nombre de desplaçaments.  

En el plànol núm. 2 es mostra gràficament la generació de mobilitat per cadascú dels usos del sector, 
elaborat de conveniència amb l’article 14 del Decret 344/2006. 

6.3. DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS  
Un cop es determina el volum global de desplaçaments generats pel sector d’estudi, cal realitzar una 
estimació de la distribució modal d’aquests viatges.  

L’estimació de la distribució modal pels diferents usos del sector s’ha basat amb la distribució modal 
actual del transport a Bàscara segons l’EMO 2001 tenint en compte l’oferta actual i la informació 
obtinguda de zones de característiques similars. 

En la distribució modal actual es pot observar que la majoria de desplaçaments es realitza mitjançant 
el vehicle privat degut a que l’oferta actual de transport públic és escassa. Així doncs, l’ús de vehicle 
privat és alt i l’ús de transport públic és baix. 

Taula 13. Estimació del repartiment modal actual de la mobilitat. 

 REPARTIMENT MODAL ACTUAL 

VP. Vehicle privat (cotxe i/o moto) 89% 

TP. Transport públic 3% 

TB. A peu i/o bicicleta 8% 

Tenint en compte aquestes consideracions, la mobilitat generada en cadascun dels àmbits serà la 
que es preveu a la taula següent. Aquesta mobilitat es distribueix en vehicle privat (VP), transport 
públic (TP) i a peu o en bicicleta (TB). 

La taula següent mostra un resum de l’activitat que generarà el desenvolupament de cada tipologia 
de sòl prevista. Es podrà observar el número de desplaçaments que generarà cada tipus d’ús pels 
mitjans de transport considerats. 

 

 

Taula 14. Desplaçaments generats per mode de transport al sector d’estudi 
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ÚS DESPLAÇAMENTS 
GENERATS  

MOBILITAT 

VP TP TB 

Equipaments 2.505 2.229 75 200 

Industrial - logístic 5.803 5.165 174 464 

Comercial 10.240 9.114 307 819 

 

Cal remarcar que aquesta valoració de mobilitat correspon els desplaçaments totals. És a dir, si 
considerem un esquema de la matriu total de viatges com a simètrica tindrem els mateixos 
desplaçaments d’anada com de tornada. 

6.4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA MOBILITAT DIÀRIA TOTAL  

Un cop es determina el volum global de desplaçaments generats pel sector d’estudi, cal observar 
quina és la distribució horària d’aquesta mobilitat. Resulta evident que el repartiment al llarg del dia 
són diversos per a cadascun dels usos i motius de desplaçament. Al final de l’apartat es presenta una 
taula resum de la distribució horària conjunta. 

A partir de dades conegudes de centres similars, s’han establert distribucions horàries diverses que 
es mostren tot seguit. 

Els termes “arribada” i “sortida” emprats en l’estudi són un recurs del llenguatge per fer l’anàlisi més 
entenedora més que una realitat física. 

L’establiment de la distribució horària dels viatges generats és necessària per preveure puntes de 
demanda tant de serveis de transport públic com d’infraestructura viària (capacitat de les vies i 
possibles problemes de saturació). 

 

 

 
Tot seguit es mostra els gràfics dels desplaçaments per a cada ús previst a la zona tant pels 
conceptes d’entrada (arribada) i sortida. Aquests gràfics s’han extret a partir de les corbes horàries 
que es fan a partir de distribucions horàries tipus aplicades a cadascun dels usos previstos en el 
sector susceptibles de generar desplaçaments:  

• Ús industrial – Logístic. 

• Ús comercial. 

• Equipaments. 

6.4.1. ÚS INDUSTRIAL-LOGÍSTIC 

Com es pot observar en el següent gràfic, les entrades vinculades a l’activitat industrial són molt 
accentuades entre les 6 i 9 hores del matí i les sortides entre les 14-15 hores de la tarda. S’observa 
que els desplaçaments no es reparteixen de manera homogènia sinó que hi ha puntes de 
desplaçaments accentuades d’entrada i de sortida.  
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Imatge 32. Distribució horària dels desplaçaments arribada/sortida. Ús industrial-logístic  

 
 

6.4.2. ÚS COMERCIAL 
Com es pot observar en el següent gràfic, els desplaçaments vinculats a l’activitat logística - comercial 
es reparteixen de manera més o menys homogènia al llarg del dia, sense puntes molt accentuades. 
S’ha de destacar que trobem una punta a la tarda vespre (arribada entre les 18 i 19h i la sortida entre 
les 19-22 h). 

Imatge 33. Distribució horària dels desplaçaments arribada/sortida. Ús logístic - comercial  

 
 

6.4.3. EQUIPAMENTS  
En els cas d’activitats lligades a equipaments cal disposar d’informació precisa per poder assignar 
distribucions horàries amb una certa fiabilitat. Com es pot observar en el següent gràfic, la distribució 
assignada és d’una gran homogeneïtat al llarg de tot el dia ja que no es disposa d’informació concreta 
de l’ús sobre aquesta reserva de sòl per a equipament. Es suposa que sigui quin sigui el tipus 
d’equipament, no excedirà un horari comprés entre les 9 del matí i les 01 hores. 

S’observa que les hores puntes de la mobilitat generada per l’equipament se situaran al migdia i 
durant la tarda-vespre.  
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Imatge 34. Distribució horària dels desplaçaments arribada/sortida. Equipaments  

 

 
6.4.4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL CONJUNTA  
En el següent gràfic s’ha agrupat les diferents distribucions horàries vinculades a cada ús del sòl del 
sector que són susceptibles a generar desplaçaments. Es constata que els viatges generats es 
reparteixen al llarg de la tarda (13 – 21h) amb un pic més pronunciat entre les 14- 15h.  

Imatge 35. Composició de les hores segons mobilitat generada per tipus de sòl 
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Imatge 36. Distribució horària d’arribades i sortides dels viatges generats pel conjunt del sector 

 

6.5. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS MODE DE TRANSPORT 
Per tal d’extreure la distribució horària corresponent a cadascun dels modes de transport emprats per 
a la realització dels viatges generats s’ha aplicat les hipòtesis de repartiment modal exposada a 
l’apartat 6.2 del present document sobre els viatges/hora realitzats al llarg del dia, diferenciant al 
mateix fer el seu caràcter d’arribada o de sortida. 

En el cas dels desplaçaments en vehicle privat, per al càlcul de la demanda i l’anàlisi de fluxos, a més 
de la distribució modal i de les diverses distribucions horàries, cal aplicar un factor d’ajustament per 
convertir desplaçaments en nombre total de vehicles/dia: es tracta de l’ocupació en unitats de 
persones/vehicle. 

Igual que amb les distribucions horàries i el repartiment modal, s’apliquen diferents índexs per a la 
mobilitat generada per cada ús. Així doncs, agafant de referència altres estudis s’han emprat els 
següent índexs d’ocupació. 

• Ús industrial: 1,3 persones/cotxe  

• Ús comercial: 2 persones/cotxe 

• Ús equipaments: 1,6 persones/cotxe  

A continuació, es mostra la mobilitat en vehicles per cada ús. 

Taula 15. Desplaçaments generats i mode de transport (vehicle privat)  

Ús Desplaçaments 
generats Mobilitat 

  VP Núm. vehicles 
Equipaments 2.505 2.229 1.393 

Industrial - logístic 5.803 5.165 4.464 

Comercial 10.240 9.114 5.120 
     

TOTAL 18.548  10.977 

 

El resultat de la distribució horària d’aquests fluxos de desplaçaments permetrà detectar possibles 
puntes de demanda. Tot seguit es mostren les distribucions relatives a la mobilitat total, en cotxe 
(vehicle privat) i en transport públic. 
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Taula 16. Distribució horària de la mobilitat diària segons mode de transport i cotxes  

Hora 
DESP. TOTALS DESP. VEHICLE 

PRIVAT COTXES 
PERSONES 

TRANSPORT 
PÚBLIC 

NO 
MOTORITZAT 

arribada sortida arribada sortida arribada sortida arribada sortida arribada sortida 

   

  

      

6 a 7 632 232 562 207 420 159 19 7 51 19 
7 a 8 196 80 175 71 122 43 6 2 16 6 
8 a 9 819 102 729 91 522 46 25 3 66 8 

9 a 10 375 166 334 148 204 75 11 5 30 13 
10 a 11 287 249 256 221 147 116 9 7 23 20 
11 a 12 323 303 287 270 155 147 10 9 26 24 
12 a 13 476 448 423 398 226 217 14 13 38 36 
13 a 14 727 812 647 723 368 444 22 24 58 65 
14 a 15 982 1.243 874 1.106 562 760 29 37 79 99 
15 a 16 632 773 562 688 339 430 19 23 51 62 
16 a 17 519 629 462 560 258 328 16 19 41 50 
17  a 18 695 875 618 779 348 503 21 26 56 70 
18 a 19 764 691 680 615 368 356 23 21 61 55 
19 a 20 676 662 602 589 313 322 20 20 54 53 
20 a 21 637 777 567 691 298 375 19 23 51 62 
21 a 22 254 601 226 535 124 298 8 18 20 48 
22 a 23 282 555 251 494 187 303 8 17 23 44 
23 a 24 0 75 0 67 0 42 0 2 0 6 

           

TOTAL 9.274 9.274 8.254 8.254 4.962 4.962 278 278 742 742 

 

L’hora punta de desplaçaments de cotxes es situa principalment entre les 13:00 i les 21:00 hores, 
amb una punta de 562 cotxes d’entrada i 760 cotxes de sortida entre les 14 i les 15h. Però cal 
mencionar que hi ha una punta d’entrada entre les 8:00 i les 9:00 hores de 522 cotxes. 

Els resultats d’aplicar aquests índexs, dóna una xifra total de mobilitat de 9.923 vehicles/dia. Cal dir 
que aquesta xifra inclou tant els desplaçaments d’arribada com els de sortida considerant l’esquema 
de la matriu total de viatges com simètrica.  

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                 38 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA DEL PLA PARCIAL DEL SUND-02 A ORRIOLS, BÀSCARA  

 

7. PROPOSTA DE LES XARXES PRINCIPALS DE 
MOBILITAT 
En aquest apartat es realitza una breu diagnosi dels diferents grans temes relacionat amb la mobilitat 
del sector del Pla Parcial SUND-02 i es realitzen propostes integral d’ordenació. Els eixos guia que es 
segueix per les propostes són:  

− El manteniment d’un entorn de qualitat ambiental. 

− La seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu. 

− Un nivell suficient d’accessibilitat al transport públic. 

− Assegurar la capacitat de les vies i les condicions de fluïdesa en la circulació 

Primerament cal destacar que el conjunt de mesures adoptades en el Pla Parcial ha de contemplar 
les directrius establertes en la legislació de la mobilitat. En aquest sentit cal establir per a totes les 
actuacions de desenvolupament, gestió o execució urbanes els criteris establerts a l’article 4.1a del 
Decret 344/2006: 

a. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent a zona 
30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres. 

b. L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com els trams de 
carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres. 

c. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari de la xarxa 
bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa 
bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats anteriors. 

d. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport públic han de tenir 
una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, 
s’atendrà al que estableixen els apartats anteriors. 

e. El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos 
excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà 
acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que es superi aquesta llargada, es construiran espais de 
descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle d’1,5 metres de radi. 

La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la 
normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o recorregut, d’acord amb el 
que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i accessibles. 

f. El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. Només en supòsits 
excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.  

g. La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de planejament 
urbanístic s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d’aquest Decret, respectivament. 

 

També cal tenir en compte les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels 
accessos i utilització dels espais públics urbanitzats. Entre d’altres conceptes, aquest ordre determina 
que la pendent transversal màxima serà del 2% i que la pendent longitudinal serà del 6% essent 
inferior a la que determina el Decret 344/2006.  
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7.1. PROPOSTA D’ORDENACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA VIÀRIA 
EXTERNA  
L’ordenació i disseny de la xarxa ve determinat pel nivell de servei i la funcionalitat que se li vulgui 
assignar. En l’esquema circulatori de la zona d’estudi, els vials que compliran amb la funció de 
connexió externa seran les carreteres GI-513 i GI-623.  

Tal i com s’indica en el Pla Parcial que es tramita, la vialitat interna principal projectada la constitueix 
el carrer 3, que discorre en sentit nord-sud des de la rotonda de nova creació a la carretera Gi-623. 
Té una secció de 50 metres, amb dues calçades per a vehicles d'una amplada cadascuna de 10 
metres, voreres laterals de 4 metres, i un passeig arbrat central d’16,5 metres amb aparcaments de 
5,5 metres de profunditat a una de les bandes. 

La resta de carrers representen la vialitat secundària disposats formant una retícula per tal de donar 
cabuda als diferents tipus de parcel·la. 

Per a l’accés a l’actual parc de bombers, situat a la zona més occidental del sector, s’arranjarà l’actual 
accés connectant-lo amb el carrer 0. 

L’amplada de tots ells és de 15 metres, deixant una calçada central de 10 metres i voreres laterals de 
2,50. 

L’accés a cadascun d’aquests eixos vertebradors es donarà a través de dues rotondes. El primer 
accés es farà utilitzant la rotonda existent a la carretera GI-513, que dóna servei també al Parc de 
Bombers i el segon accés es durarà a terme per la carretera GI-623 a través d’una rotonda de nova 
creació projectada dins el Pla Parcial, la qual també donarà accés al nucli d’Orriols. És important dir 
que aquesta rotonda ja es preveia en la nova vialitat del POUM de Bàscara aprovat l’any 2009. 

Així doncs, el sector d’estudi tindrà dos accessos que facilitaran l’entrada i sortida de vehicles 
d’aquest sector. A més, la nova rotonda projectada en el pla parcial a la carretera GI-623 serà un nou 
accés al nucli d’Orriols. 

Imatge 37 Nova vialitat en el nucli d’Orriols 

 
Font: POUM de Bàscara 
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Imatge 38 Detall nova vialitat en el nucli d’Orriols 

 
Font: Pla Parcial. 

 

Pel que fa el sistema viari intern es pot classificar en dos tipus segons la seva funcionalitat. Aquesta 
es pot classificar en vialitat principal i secundària. 

 

Vialitat interna principal. Aquesta vialitat correspon a un sol vial central, paral·lel a l’autopista.  
L’accés es donarà a través de la nova rotonda que s’ha de crear. Aquest vial és:  

• Carrer 3: Aquest nou carrer que discorre en sentit nord-sud des de la rotonda de nova creació 
a la carretera Gi-623. Té una secció de 50 metres, amb dues calçades per a vehicles d'una 
amplada cadascuna de 10 metres, voreres laterals de 4 metres, i un passeig arbrat central 
d’16,5 metres amb aparcaments de 5,5 metres de profunditat a una de les bandes. 

Imatge 39 Secció transversal carrer 3 

 
Font: Pla Parcial 

 

Accés 2: Creació d’una rotonda 
a la carretera GI-623 

Accés 1: Rotonda existent 
carretera GI-513 
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Imatge 40 Seccions longitudinals del carrer 3 

 

 
Font: Pla Parcial 

 

Vialitat interna secundaria. Aquesta vialitat correspon a la resta de carrers proposat i està 
constituïda per una retícula de carrers disposats a diferents distàncies per donar cabuda als diferents 
tipus de parcel·la. Les característiques generals d’aquesta vialitat són una secció de 15 metres 
repartida entre una calçada central de 10 metres i voreres laterals de 2,50. 
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Imatge 41 Secció transversal vialitat secundària 

 

 

Imatge 42 Secció longitudinal carrer B i D 

 
Font: Pla Parcial 
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Imatge 43 Secció longitudinal carrer 0 i C

 
Font: Pla Parcial 

 

Imatge 44 Secció longitudinal carrer 1 

 
Font: Pla Parcial 

7.1.1. PENDENTS 
La vialitat interna dóna compliment pel que fa els pendents el que estableix el Decret 344/2006 i les 
normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer). 

En els plànols del Pla Parcial es pot observa com la pendent longitudinal de la pràctica totalitat de la 
vialitat interna serà inferior al 6%, tal i com determina l’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer per tal de 
garantir un itinerari peatonal accessible. Només hi ha un petit tram del carrer 0 (el que connecta amb 
la rotonda de la carretera GI-513) que tindrà un pendent màxim del 7,27%. 
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Imatge 45 Pendents longitudinals de la vialitat interna 

 
Font: Pla Parcial 

A més, el Decret 344/2006 estableix que el pendent màxim dels itineraris principals per a bicicletes no 
pot superar, en caràcter general el 5%. La totalitat de la vialitat interna tindrà un pendent inferior al 5% 
menys el tram final del carrer 0 que connecta amb la rotonda de la carretera GI-513 que tindrà un 
pendent màxim del 7,27%.  

Així doncs, l’ordenació proposada compleix de manera general el Decret 344/2006 i l’Ordre 
VIV/561/2010.  

7.1.2  DISSENY ZONA 30 
7.1.2.1  DEFINICIÓ 

Una zona 30 és un àrea urbana formada per vies d’accés restringit, a les quals s’accedeix des de les 
vies de pas que la delimiten mitjançant unes portes d’entrada i una senyalització específica, on la 
velocitat màxima permesa és de 30 km/h. La vorera i la calçada estan situades a un nivell diferent per 
protegir el vianant. Aquesta limitació de la velocitat exigeix la implantació d’uns elements físics que 
informin els conductors de les característiques especials de la zona, evitin la indisciplina viària i 
convidin a practicar una conducció adequada a la velocitat planificada. 

Les vies de zona  30 han de tenir fonamentalment un trànsit de destinació, és a dir, que garanteixi 
l’accés als habitatges i a les activitats terciàries que s’hi desenvolupin, i ho han de suportar trànsit de 
pas.  

Una zona 30 ha de presentar una imatge homogènia que integri els diferents elements que la 
componen. Per garantir la velocitat fixada a tot el conjunt, cal senyalitzar d’una manera visible la zona 
per tal d’aconseguir l’efecte de porta d’entrada a totes les vies d’accés, així com reestructurar, per 
exemple, els encreuaments i ampliar les voreres per millorar la mobilitat del vianant. 

7.1.2.2 - PROPOSTA DISSENY DE LA ZONA 30 

La proposta de la zona 30 es basa en la regulació de la vialitat interna principal del sector. Aquesta 
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zona s’ha planificat a tots els vials menys el carrer 3 (Vialitat interna principal).  

A continuació s’enumeren els criteris proposats pel disseny d’aquesta zona 30. Aquests són:  
• Tots els carrers proposats com a zona 30 tenen una amplada mínima de 10 metres, tal i com 

s’estableix el Reglament general de circulació. 
• Tots aquests vials disposaran d’una vorera mínima de 2 metres d’amplada i que l’amplada 

lliure de pas no serà mai inferior a 1,8 m, tal i com estableix les normes d’accessibilitat 
urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer 2010). 

• Una senyalització perimetral que indiqui l’entrada i sortida de la zona 30 (limitació i final de 
limitació de 30 km/h) amb la incorporació d’un element reductor de velocitat (element físic) 
que faci efectiva la transició des d’una via de pas o cap a una via de pas.  

 
Imatge 46 Esquema pas de vianants de ressalt 

 
Font: Circular d’elements reductores de velocitat, Direcció General de Carreteres. 

Imatge 47 Senyalització horitzontal d’un pas de vianants de ressalt  

 
Font: Circular d’elements reductores de velocitat, Direcció General de Carreteres. 

 
Imatge 48 Geometria d’una esquena d’ase  

 
Font: Circular d’elements reductores de velocitat, Direcció General de Carreteres. 
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Imatge 49 Senyalització horitzontal d’una esquena d’ase  

 
Font: Circular d’elements reductores de velocitat, Direcció General de Carreteres. 

 

 

 

7.2. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS  

Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, on s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes amb o 
sense motor. 

Els itineraris principals per a vianants, als quals s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de 
transport, han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important de 
desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents1: 

− Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 
− Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 
− Mercats, zones i centres comercials. 
− Instal·lacions recreatives i esportives. 
− Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 
− Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

7.2.1. LOCALITZACIÓ DELS POLS D’ATRACCIÓ 
Abans d’analitzar els possibles desplaçaments a peu des de i cap al sector, cal fer esment dels 
diferents punts d’atracció per a vianants existent tant a l’interior com a l’entorn del pla parcial. Gran 
part dels indrets que es determinen al Decret 344/2006, es troben situats al propi terme municipal de 
Bàscara però dispersos en les diferents unitats demogràfiques: 

• Nucli urbà de Bàscara: S’hi localitza l’ajuntament, l’església, una parada del bus interurbana, 
el consultori mèdic, una escola, equipaments esportius i zones verdes properes el riu Fluvià.  

• Nucli urbà d’Orriols: S’hi localitza una escola, un castell i una zona verda/esportiva. A més, 
també s’hi localitza una parada de bus interurbana el costat de la carretera A-II. 

1 Decret 344/ 2006 
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L’únic indret que el Decret 344/2006 menciona com a pol d’atracció i que no es localitza dins el terme 
municipal de Bàscara és l’estació de ferrocarril, que es situa a la població veïna de Camallera, a uns 5 
Km del sector.  

7.2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI PRINCIPAL PER A VIANANTS  

7.2.2.1 CONNEXIÓ DEL SECTOR D’ESTUDI 

Els principals desplaçaments a peu cap a fora o des de fora cap el sector d’estudi es poden donar 
entre el sector d’estudi i les parades de bus interurbà i el nucli urbà d’Orriols per la seva proximitat. En 
canvi, el sector d’estudi i el nucli de Bàscara es troben separats uns 3 km i per tant, aquesta distància 
dificulta els desplaçaments a peu però no són inviables perquè es troben units per un camí per on 
passa el camí de Sant Jaume. 

L’itinerari principal per a vianants fora del sector d’estudi transcorrerà pel camí de Sant Jaume per tal 
de connectar amb el nucli d’Orriols i Bàscara amb el sector d’estudi. Pel nucli d’Orriols transcorrerà 
per la vorera de l’avinguda del Castell fins arribar a la carretera GI-623, la qual s’ha de travessar per 
accedir al sector d’estudi. Actualment aquesta carretera es creua directament per sobre sense cap 
mena de senyalització, és a dir sense cap mesura de seguretat. Per tant, per garantir unes condicions 
òptimes de manera que els vianants puguin accedir de manera còmode i segura segons l’ordre 
VIV/561/2010, de 1 de febrer s’ha de donar una solució en aquest pas. 

 

Per solucionar aquest pas sobre la GI-623 es proposen dues opcions, que caldrà estudiar en detall en 
el projecte d’urbanització: 

1. Degut a la creació de la rotonda que proposa el Pla Parcial per donar accés el sector d’estudi 
i el nucli d’Orriols, es podria declarar el tram urbà de la carretera GI-623 localitzat entre les 
dues rotondes com a travessia urbana (velocitat màxima de 50 km/h). Si es declarés travessia 
urbana implicaria que es podria col·locar un pas compartit de vianants i bicicletes amb o 
sense semàfors de polsador.  

2. En aquest cas, es proposa la construcció d’un pas inferior a la carretera GI-623 que 
assegurarà l’accés de vianants, bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. Aquesta opció és 
molt més costosa d’executar i caldrà estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica. 

Imatge 50 Pas inferior-soterrat per ciclistes i vianants.  

 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, PTOP 

L’alçada mínima recomanada per aquests tipus de passos soterrats és de 2,5 m per a una 
amplada de 3,50 a 5 m en funció del fet que el trànsit sigui exclusiu de ciclistes o compartit 
amb vianants. 

Un cop solucionat el pas per la carretera GI-623 es continuarà uns 50 m pel camí existent per on 
transcorre el camí de Sant Jaume.  
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7.2.2.2 A L’INTERIOR DEL SECTOR D’ESTUDI 

Per tal d’accedir a peu a dins el sector d’estudi des del camí existent (per on passa el camí de Sant 
Jaume), s’ha de crear un nou camí fins a connectar amb el carrer 3 del sector d’estudi ja que el camí 
existent queda afectat per l’ordenació prevista en el Pla Parcial. Aquest nou camí (camí verd) estarà 
parcialment dins el sector d’estudi i estarà destinat a ciclistes, vianants i a persones de mobilitat 
reduïda i per tant, haurà de tenir una amplada mínima de 3 metres. També s’ha projectat la 
construcció d’un tram de camí verd per la zona verda (v4) per enllaçar la nova parada de bus 
projectada i així, proporcionar un enllaç més curt. 

Imatge 51 Esquema de camí verd 

 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, PTOP 

 
 

A l’interior de l’àmbit, aquest itinerari circularà per les voreres proposades en l’ordenació del Pla 
Parcial, les quals compleixen amb les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 
de febrer). Aquestes normes indiquen que les voreres han de ser adaptades i accessibles d’una 
amplada mínima de 2 metres i amb un espai lliure de pas de 1,8 m. A part d’aquests també hauran de 
complir amb la resta de requisits que estableix aquestes normes per complir amb un itinerari peatonal 
accessible segons el capítol núm. 3 (article núm.5) per tal que la mobilitat dels vianants no es 
converteixi en una cursa d’obstacles. Aquests requisits són: 

• Transcorrerà sempre de manera colindant o adjacent a la línia de façana o element 
horitzontal que materialitzi físicament el límit d’edificació a nivell del sòl. 

o No tindrà escales aïllades ni ressalts. 
o Els desnivells es salvaran d’acord amb les característiques establertes en els 
o articles 14, 15, 16 i 17 d’aquestes normes. 
o La pendent transversal màxim serà del 2% 
o El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 
o El nivell mínim de il·luminació serà de 20 luxes projectada de forma homogènia. 

 
La xarxa de vianants interna connectarà amb:  

• La parada de bus proposada que s’ubicarà a l’alçada de la zona verda v3.  

• La zona d’equipaments a l’est del sector d’estudi. 

• Amb el camí de Sant Jaume, al nord, fins que no es desenvolupin les següents fases del 
sector. 

• La zona verda v5a. Es connectarà amb aquesta zona verda perquè serà el punt de connexió 
amb el camí de Sant Jaume un cop es desenvolupin totes les fases.  
Concretament a la zona verda v5a s’haurà de crear un camí verd (amplada de 3 metres) per 
permetre la connexió amb el camí de Sant Jaume un cop es desenvolupin totes les fases del 
sector per poder enllaçar amb el camí existent per on passa la ruta de Sant Jaume (veure 
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esquema imatge 50).  

La mobilitat dels vianants pel sector d’estudi s’ha de garantir que no sigui una cursa d’obstacles. Així 
doncs, s’ha de garantir que la col·locació de l’arbrat (alçada dels arbres), amplada dels escocells, 
bancs i la senyalització vertical es facin en els llocs on l’amplada ho permeti i quedi un espai lliure de 
pas de com a mínim 1,8 m tal i com, fixa l’ordre VIV/561/2010.  
 
Criteris de seguretat 
 

Pels desplaçaments dins el sector d’estudi s’han de preveure la creació de passos de vianants en 
cada creuament de carrers per tal de facilitar la mobilitat. Aquest encreuaments entre els itineraris 
peatonals i vehiculars es realitzaran com s’exposa en el capítol núm. 6 (Creuaments entre itineraris 
peatonals i itineraris vehiculars) de les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 
de febrer) per tal de donar-li compliment. Els passos de vianants que no siguin de ressalt hauran de 
tenir els seus guals per tal que permetin desplaçar-se a persones amb mobilitat reduïda i permetre 
creuar de forma segura els diversos carrers. 

Es proposa la instal·lació de mobiliari urbà a les voreres més amples i a les zones verdes, com per 
exemple bancs, alguna zona de jocs infantils o fonts d’aigua, per fer més agradable tot aquest entorn. 

 

 

7.3. XARXA PRINCIPAL PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU 

Segons l’article 16 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a transport 
públic i col·lectiu en superfície. Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els 
següents:   

− Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

− Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius. 

− Mercats, zones i centres comercials. 

− Instal·lacions recreatives i esportives. 

− Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de 
rius. 

− Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 
 
Com s’ha comentat a l’apartat 3.1.2 del present document, pel municipi de Bàscara només hi passa 
una sola línia de bus interurbana. Aquesta línia té un servei d’unes 6 circulacions diàries en cada 
sentit i té parada a Orriols a ambdós sentis de circulació al costat de la carretera A-II. La parada de 
bus en sentit Girona disposa d’una marquesina amb seients i la parada en sentit Figueres només està 
indicada amb una senyal.  

La parada de bus actual es troba a una distància superior dels 500 m en la part oriental del sector 
d’estudi, pel que no compleix el requisit marcat pel Decret 344/2006. A més, com s’ha comentat 
anteriorment, aquestes parades tenen un problema molt important d’accessibilitat tant pels usuaris 
actuals (habitants d’Orriols) com futurs. Aquests problemes són:  

• No es disposa de voreres al costat de la carretera GI-513, GI-623 ni de la carretera A-II. 
Actualment s’ha de caminar pel seu costat amb el perill que comporta. 
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• No és accessible per persones de mobilitat reduïda. 
• Per accedir a la parada per anar direcció sud (Girona-Barcelona) s’ha de travessar la 

carretera A-II sense cap sistema de creuament (pas soterrani ...) en un punt en 3 carrils de 
circulació. 

7.3.1. PROPOSTES DE MILLORA 
7.3.1.1 PARADES DE BUS 

Per resoldre els problemes d’accessibilitat i de la cobertura actual de la parada es proposa una 
ampliació de la línia actual. Aquesta proposta consisteix en la ubicació d’una parada de bus més 
propera al sector, concretament a la rotonda d’accés existent a la carretera GI-513. 

Aquesta proposta suposarà una desviació amb la corresponent ampliació del traçat actual de la línia 
de bus interurbana d’aproximadament 1 km. 

La parada de bus ubicada a la rotonda de la carretera GI-513 s’haurà de condicionar amb una 
marquesina i la parada de l’interior amb un panell d’informació. Aquesta parada ha de ser accessibles 
per a les persones amb mobilitat reduïda i és important ser especialment curós en la seguretat dels 
itineraris d’accés al transport públic.  

Imatge 52 Vista de la ubicació proposada per la parada i l’ampliació del traçat del bus interurbà.  

 
 

Com es pot observar la parada proposada garanteix la accessibilitat en facilitat a peu i en bicicleta 
mitjançant voreres i carrils bici des de qualsevol punt del sector. Aquesta parada facilitarà l’accés al 
transport públic tant dels futurs usuaris del sector com dels habitants del nucli d’Orriols. Això 
comportarà una millora molt important per la utilització del transport públic.  

7.3.1.2 FREQÜÈNCIA DE PAS 

Com s’ha explicat anteriorment, l’àmbit d’estudi només hi circula una línia de bus interurbà operada 
per Barcelona Bus.  

Es preveu una mobilitat generada pel sector de 18.548 desplaçaments diaris dels quals 556 seran en 
transport públic. Degut aquest número de desplaçaments i la proposta de repartiment horari d’aquests 
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es preveu que la freqüència de pas de l’oferta de transport públic actual serà insuficient quan el sector 
estigui completament desenvolupat (totes les fases d’execució).  

Per tal de garantir a les hores punta una oferta de transport col·lectiu suficient entre el sector i 
Figueres o Girona, on hi ha l’estació de RENFE, s’ha estimat que serà necessari incrementar en 3 
expedicions en cada sentit entre la 13:00 i les 21:00h segons el repartiment modal considerat. Per 
tant, es proposa que aquest augment d’expedicions es realitzin en transport col·lectiu privat (bus 
llançadora) que aniran a càrrec sector. Caldrà validar aquesta proposta amb un estudi detallat dels 
potencials usuaris del servei de transport segons els usos definitius i horaris de les activitats del 
sector. 

Amb aquesta nova proposta de freqüència es podrà garantir l’accés al transport col·lectiu en el 
desenvolupament del sector.  

7.3.2. FINANÇAMENT 
El cost general d’aquesta proposta de millora de la xarxa d’itineraris pel transport col·lectiu s’ha de 
calcular tenint en compte el cost d’instal·lació de les parades més el càlcul del dèficit anual del 
transport públic de superfície.  

El cost de la col·locació d’un pal de parada, sense marquesina, inclòs la informació s’ha estimat amb 
uns 400€. 

Per calcular el dèficit anual del transport públic de superfície s’ha fet d’acord amb la fórmula 
proposada per l’annex 4 del Decret 344/2006. La fórmula és la següent:  

D=365 * r * p * 0,7 
 
D= dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

r= increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a cada parada 

p= preu unitari del km recorregut.  

Aquest preu unitari s’ha extret de la darrera publicació del Departament de Política Territorial i Obres públiques 

de la Generalitat de Catalunya, amb l’aplicació de l’IPC corresponent fins a l’any en curs.  

 
El preu unitari del Km recorregut per al cas dels transports interurbans és de 1,98€ (preu fixat per 
l’annex IV del Decret de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada) més l’aplicació 
de l’increment corresponent de l’IPC. Aquest increment de l’IPC (2004 a agost 2020) és de 30% i per 
tant, el preu unitari del km recorregut és de  2,574€. 
 

El resultat anual total seria per a 6 circulacions diàries: 

D= 365 * (6 * 1)* 2,574 * 0,7  

D= 3.945,94 € 
 
El total del càlcul del dèficit del transport ens dóna una xifra de 3.945,94€ a l’any, pel que en 10 anys, 
el cost associat pot arribar als 39.459€. Aquest import que es preveu expressament que 
correspondria a la concessionària del servei en compensació a la implantació del canvi de traçat del 
servei durant els primers 10 anys de implantació del mateix.  
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7.4. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES  
 
Segons l’article 17 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a 
bicicletes, amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre 
de desplaçaments de forma segura i sostenible. Segons aquest Decret, els paràmetres que han de 
complir els itineraris per a bicicletes són els següents: 

− Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran de 
discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. 

− La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes de la 
resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar amb la xarxa 
d’itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

− Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que 
es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

 
Actualment el municipi de Bàscara i concretament el nucli d’Orriols no disposa de carrils per a 
bicicletes però com s’ha comentat a l’apartat anterior, el nucli d’Orriols i el de Bàscara es troben units 
pel camí per on passa la ruta de Sant Jaume (camí de Sant Jaume).  

L’itinerari principal connectarà el sector d’estudi amb la parada de bus interurbana proposada i amb el 
nucli d’Orriols i Bàscara. També s’ha proposat una xarxa d’itinerari principal pels desplaçaments 
interns i també per donar solució a la continuïtat del camí de Sant Jaume per dins el sector d’estudi. 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior (4.2), la connexió entre el sector d’estudi i el nucli urbà 
d’Orriols es realitzarà per l’avinguda del Castell fins arribar a la carretera GI-623. El tram de carretera 
GI-623 té una IMD de 4.536 vehicles a l’any 2015, i tal com fixa el Decret 344/2006, l’itinerari principal 
per a bicicletes no pot circular per carreteres amb una intensitat mitjana diària superior els 3.000 
vehicles i per això cal projectar un pas còmode i segur per vianants i ciclistes. 

Un cop travessada la carretera GI-623, es continuarà pel camí existent per on transcorre l’itinerari 
principal per a vianants uns 50 metres. En aquest punt cal traçar un nou camí fins a connectar amb el 
carrer 3 del sector d’estudi degut que el camí existent queda afectat per l’ordenació del Pla Parcial. 
Aquest nou camí estarà destinat a ciclistes, vianants i a persones de mobilitat reduïda i per tant, haurà 
de tenir una amplada mínima de 3 metres. 

La xarxa d’itinerari principal per bicicletes per dins el sector d’estudi serà una carril bici protegit en el 
carrer 3. Això significa que els vianants, els vehicles i les bicicletes no compartiran l’ús.  Aquest tipus 
de carril està indicat quan l’itinerari transcorre al costat d’una via amb una intensitat de trànsit 
important, una velocitat elevada del trànsit motoritzat o un percentatge significatiu de vehicles pesats. 
Aquesta xarxa principal també circularà pels camins verds projectats per a la xarxa de vianants. 

Aquest carril bici protegit s’haurà de traçar pel carrer principal (carrer 3) degut que IMD es preveu 
superior a 3.000 vehicles. Aquest carril bici hauria de ser unidireccional (un a cada costat de la 
calçada principal) i tenir una amplada recomanada de 1,75 m (mínima 1,5 m ).  

Es recomana que els elements de protecció del carril bici siguin suficientment sòlids per tal d’evitar 
una possible intrusió dels vehicles que circulin per a la calçada principal sobre la via reservada als 
ciclistes. A més, s’han d’evitar materials que presentin superfícies tallants pel perill que representen 
en el cas de caigudes.  
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Imatge 53 Carril bici protegit unidireccional 

 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, PTOP 

 
La resta de vialitat secundari s’han proposat que siguin carrers de zona 30 amb ús compartit de 
trànsit rodat i de bicicleta. Aquests carrers s’aplicaran les mesures necessàries per garantir la 
seguretat dels que circulen en bicicleta. Com s’ha comentat anteriorment, apartat 7.1.2 del present 
document, s’instal·laran passos per a vianants de ressalt que combinen les funcions d’element 
reductor de velocitat i d’element de millora de l’accessibilitat dels vianants. A part d’aquesta mesura 
també es podran implantar esquenes d’ase on sigui necessari. 

 

7.4.1. MESURES CORRECTORES  
7.4.1.1 INTERSECCIONS VIES CICLISTES I VIES CONVENCIONALS  

Les interseccions amb les vies convencionals requereixen un tractament especial per tal de reduir el 
nombre i la gravetat dels conflictes entre els moviments de les bicicletes i els de la resta de persones 
motoritzades.  En primer lloc, s’ha d’escollir el millor punt per travessar la calçada perquè hi hagi una 
bona visibilitat recíproca.  

Com a principis generals cal fixar les premisses següents:  

• Limitar al mínim imprescindible el nombre d’interseccions a nivell d’una via ciclista per tal 
d’evitar els punts conflictius amb els vehicles a motor. 

• Escollir per travessar la calçada els indrets en què la velocitat de règim de la via convencional 
és més baixa.  

• Si és possible, desplaçar els encreuaments cap a encreuaments existents, com ara rotondes, 
on els vehicles a motor ja porten una velocitat reduïda.  

• Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i senyalització inequívoca 
de la presència d’un encreuament de via ciclista.  

• Facilitar les maniobres dels ciclistes, de manera que l’esforç sigui el mínim possible per tal 

d’evitar maniobres antireglamentàries de les persones usuàries de la via ciclista. 

7.4.2. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES 
Ja que es preveuen desplaçaments en bicicleta dins el sector, aquests hauran de contemplar la 
reserva d’espai per a aparcaments de bicicleta fora de la via pública, ubicant-los preferentment 
propers a les entrades dels equipaments. 

El Decret 344/2006, estableix les següents reserves mínimes d’aparcament de bicicletes situats fora 
de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui. 
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Taula 17. Conversió places mínimes d’aparcament  

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 
Ús industrial 1 plaça/100m2 de sostre o fracció 
Ús comercial 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Equipaments 1 plaça/100 m2 de sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

 Font: Decret 344/2006, de 19 setembre 

Així, segons les superfícies establertes en el Pla Parcial i els diferents factors de conversió 
assenyalats en el Decret 344/2006, de 19 de setembre, el nombre de places mínimes d’aparcament 
de bicicletes que hi hauria d’haver al sector és de 1.543, tal i com es mostra en la següent taula. 

Taula 18. Estimació del nombre de places d’aparcament per a bicicletes  

 Estimació del nombre d’aparcaments de bicicleta al sector SUND-02 

   m2 sòl m2 sostre Conversió Places d’aparcament 

Equipaments   14.776,55 12.524,751 1 plaça/100m2st o 
fracció 

125 

Zones verdes2  5.304,98 - 1 plaça/100 m2sòl 53 

Serveis tècnics  6.116,33 -  - 

      

Industrial – logístic  136.919,90 116.054,77 
1 places/100m2 st 

1.160 

Comercial  24.162,34 20.480,25 205 
      
Total      1.543 
1 La memòria del Pla Parcial no estableix ni la edificabilitat ni l’ús final dels equipaments, pel que s’ha realitzat un càlcul 
estimatiu a partir de preveure un índex d’edificabilitat net màxim semblant al de la resta del sector, per tal de poder 
calcular el potencial nombre de desplaçaments. 
 
2 Només s’ha considerat la zona verda v5a perquè la resta de zones verdes són viàries. A més, per aquesta zona verda 
hi passarà el camí de Sant Jaume (camí de Santiago) un cop finalitzades totes les fases. 

 
A banda de la reserva de places a fora de la via pública, es recomana preveure una dotació 
d’aparcament entorn dels principals focus d’atracció de forma complementària a l’oferta actual 
d’aparcaments per a bicicletes.  

L’elecció de les dimensions dels aparcaments per a bicicletes s’ha de realitzar respectant una mínima 
ocupació de l’espai i el confort òptim pels usuaris. Unes dimensions massa ajustades poden presentar 
problemes de maniobrabilitat i pel contrari, poden suposar un desaprofitament de l’espai públic. El 
disseny d’aquests aparcaments han de considerar unes dimensions mitjanes de 1,90 metres de 
llargada i 0,60 metres d’amplada.  

A continuació s’adjunten alguns exemples d’aparcaments per bicicletes i la seva superfície d’ocupació 
per bicicleta.  

1. Aparcaments bicicletes amb suport de tipus U-invertida.  

Consisteix en una estructura que permet la subjecció del quadre de la bicicleta mitjançant 
cadenats. La grandària de l’estructura és de 0,7 – 1,2 metres de longitud i de 0,75 – 1,10 m 
d’alçada. Les distàncies recomanades entre les bicicletes són de 0,80 metres.  
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Imatge 54 Dimensions bàsiques (en metres)  

 
Font: Manual de aparcamientos de bicicletas de IDAE 

Imatge 55 Esquema amb les mides recomanades per una correcta disposició (en metres)  

 
Font: Manual de aparcamientos de bicicletas de IDAE 

 

2. Aparcaments bicicletes subjectades per una sola roda.  

Consisteix en un element on es col·loca una de les dues rodes de la bicicletes. Aquest tipus 
d’aparcaments requereixen distàncies de 0,60–0,70 metres entre les bicicletes. Si es 
col·loquen de manera alternada o si s’aixequen només les rodes davanteres de tal manera 
que els manillars no es toquin, serà suficient disposar d’una distància entre 0,30  - 0,35 m.  

Imatge 56 Dimensions bàsiques amb configuració alterna (en metres)  

 
Font: Manual de aparcamientos de bicicletas de IDAE 
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7.5. XARXA BÀSICA PER A VEHICLES 

Els EAMG han d’establir una xarxa bàsica per a vehicles, que asseguri la connectivitat amb els 
indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i com a mínim els següents: 

− Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 
− Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

Així, la xarxa bàsica de vehicles, ha d’assegurar la connectivitat del sector d’estudi amb les altres 
zones urbanitzades del seu entorn i amb els indrets que marca el Decret 344/2006, esmentats 
anteriorment. 

Com ja s’ha comentat a l’apartat d’anàlisi del sector del present document, l’àmbit d’estudi està ben 
comunicat, tant amb la xarxa principal com secundària del municipi, degut a la proximitat dels vials 
d’accés a l’autopista AP-7 i la carretera A-II. Aquestes enllacen amb el sector mitjançant les carreteres 
GI-513 i GI-623. La vialitat interna del sector d’estudi està determinada per l’ordenació del Pla Parcial 
i ha estat explicada a l’apartat 7.1.  

Així, la xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles assegurarà la connectivitat de la zona d’estudi 
amb les altres zones urbanitzades del seu entorn i amb els indrets que requereix el Decret 344/2006. 
Un d’aquests indrets seran les parades de bus interurbà, les zones d’equipaments (nucli de Bàscara i 
nucli d’Orriols) i l’estació de ferrocarril ubicada a la població veïna de Camallera que s’hi pot accedir 
mitjançant la carretera GI-623.  

El Pla Parcial recull la proposta del POUM i proposa la creació d’una rotonda a la carretera GI-623 per 
donar accés el sector d’estudi i també al nucli d’Orriols. La creació de la rotonda permetrà millorar la 
connectivitat i l’accessibilitat en el sector d’estudi. 

Pel que fa la vialitat interna del sector s’ha catalogat el vial 3 com a principals (eix vertebrador), que 
comunicarà amb els vials exteriors i distribuirà el trànsit del sector, i la resta de vialitat (vialitat interna 
secundaria) s’ha catalogat com a vials de zona 30.  
 
7.5.1. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE VEHICLES  

Via pública 

El Pla Parcial fa una reserva molt important d’aparcament per a vehicles dins la via pública. Aquest 
aparcaments s’ubiquen en el carrer 3 amb un total de 191 places.  

Pel que fa les dimensions mínimes seran de 2,50 m d’amplada per 5 metres de llargada en bateria i 
una amplada mínima de 3,30 m per places per usuaris de mobilitat reduïda, tal i com marca la 
normativa. 

Les places per usuaris de mobilitat reduïda seria convenient disposar d’una zona d’aproximació i 
transferència lateral d’una longitud igual a la de la plaça i una amplada mínima de 1,50 metres. La 
normativa del POUM marca un ràtio de 1 plaça per cada cent de la seva capacitat per a vehicles 
d’usuaris de mobilitat reduïda. Per tant, s’hauran de reservar a la via pública unes 4-5 places per 
usuaris de mobilitat reduïda.  
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Imatge 57 Dimensions mínimes de les  places reservades per a persones amb mobilitat  reduïda en bateria.    

Accés compartit (dalt) i accés des del pas de vianants (baix). 

 

 
Font: Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer 

Imatge 58 Dimensions mínimes de les  places reservades per a persones amb mobilitat reduïda en diagonal a la 
vorera i amb accés compartit 

 
Font: Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer 
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Imatge 59 Dimensions mínimes de les  places reservades per a persones amb mobilitat reduïda en línia amb 

accés des del pas de vianants 

 
Font: Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer 

És important remarca que serà el projecte d’urbanització corresponent el que detallarà en més 
exactitud la localització de les places d’aparcaments de vehicles, incloent les places per persones de 
mobilitat reduïda i les places de motocicletes, i també les seves dimensions segons normativa. 

Fora la via pública 

El Pla Parcial fa una reserva de places d’aparcament ubicats en el carrer 1. La zona a2 té una 
superfície de 1.991,27 m2. 

El Decret 344/2006 estableix reserves mínimes d’aparcament de vehicles fora de la via pública en 
funció de l’ús d’habitatge i estacions de ferrocarril i d’autobusos. En el pla parcial no es preveu cap 
d’aquests usos i per tant, no s’han de calcular reserves mínimes d’aparcaments per a vehicles pel que 
fa aquest Decret.  

Però l’annex 4 (Ordenança d’aparcament) de la normativa del POUM estableix els aparcaments fora 
la via pública (fora de la calçada – espais situats a l’interior de l’edifici o en el sòl o subsòl del terreny 
edificables del mateix solar) relacionats amb diferents usos. A continuació s’exposen els criteris de 
l’ordenança: 
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Imatge 60 Nombre de places en funció de l’ús 

 
Font: POUM de Bàscara, 2009 

La reserva de places d’aparcament s’han de calcular a partir de l’ús principal (Industrial – logístic) i 
per l’ús comercial (ús compatible).  

Taula 19. Estimació del nombre de places d’aparcament per a vehicles  

 Estimació del nombre d’aparcaments de vehicles el sector SUND-02 

   m2 sòl m2 sostre Conversió Places d’aparcament 

Industrial – logístic  136.919,90 116.054,77 1 plaça/100 m2  1.160 
Comercial  24.162,34 20.480,25 - - 
Total      1.160 

Per l’ús comercial no s’han calculat perquè segons l’ordenança del POUM el seu càlcul depèn del 
tipus d’establiment i la seva superfície de venda. En el Pla Parcial no s’estableix ni el tipus 
d’establiment ni la superfície de venda, pel que aquestes places per ús comercial s’hauran de calcular 
més endavant, quan es coneixien les dades suficients sobre la tipologia d’activitats que es vol 
implantar a la zona.  

A més, apart d’aquests usos, l’article 20-23 de la memòria del Pla Parcial determina altres usos 
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compatibles els quals es poden implantar. Així, que aquestes reserves s’hauran de recalcular quan es 
coneguin els usos que s’implantaran en cada parcel·la.  

Es proposa que es reservi una zona d’estacionament de vehicles a l’interior de la zona prevista per a 
l’equipament, per tal d’oferir una oferta exclusiva als usuaris d’aquests equipaments, i no ocupar les 
places d’aparcament en la vialitat pública. 

Les dimensions mínimes de les places d’aparcament seran de 2,50 m d’amplada per 5 metres de 
llargada en bateria i una amplada mínima de 3,30 m per places per usuaris de mobilitat reduïda, tal i 
com marca la normativa. La normativa del POUM marca un ràtio de 1 plaça per cada cent de la seva 
capacitat per a vehicles d’usuaris de mobilitat reduïda. 

7.5.2. MESURA CORRECTORA 
7.5.2.1.COTXE COMPARTIT  

Un cop desenvolupat el Pla Parcial s’hauria d’estudiar la possibilitat d’implantar un programa pel 
polígon industrial o per les empreses més grans que puguin generar més mobilitat, de cotxe compartit 
anomenat tècnicament car pooling.  

Aquesta mesura consisteix en la possibilitat de compartir el vehicle amb altres persones que facin un 
recorregut semblant per tal d’aconseguir reduir el nombre de desplaçament amb vehicle privat i 
augmentar els índexs d’ocupació dels vehicles. A més, alleugeriria la despesa econòmica que 
representa utilitzar cada dia el cotxe de manera individual.  

Cada cotxe té una capacitat mitjana de 4 passatgers/eres, a més del conductor/ora, raó per la qual la 
seva ocupació màxima contribueix a reduir el nombre de vehicles en circulació (fins a 4), al mateix 
temps que disminueix els impactes ambientals (emissions, soroll, etc.), millora la seguretat viària i 
estalvia molts diners. 
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8. RESERVES D’ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES 
El Decret 344/2006 estableix reserves de places per a càrrega i descàrrega per tal de reduir el 
nombre d’operacions de càrrega i descàrrega a la via pública. Aquest Decret especifica que els locals 
comercials han de destinar per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre, a l’interior de l’edifici o a 
terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves 
característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem per als 
seus productes.  

En el cas d’EAMG referents a plans urbanístics s’ha de tenir en compte que, per aconseguir una 
distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les 
següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies: 

a) Ús comercial: 1 plaça/1.000m2 de superfície de venda o 1 plaça/8 establiments. 
b) Ús d'oficines: 1 plaça/2.000m2 de sostre. 

Cal remarcar que la normativa del POUM, concretament l’annex 4, també regula la càrrega i 
descàrrega. A continuació es mostren les paràmetres que fixa el POUM: 

Imatge 61 Annex 4 normativa del POUM 

 
Font: POUM de Bàscara, 2009 

 

Es pot observar que la normativa del POUM en la major part dels aspectes és més restrictiva que el 
Decret 344/2006 i per tant, en cada cas s’haurà d’escollir la més restrictiva.  

Cal remarcar que la normativa del POUM especifica que la Indústria sotmesa al règim d’intervenció de 
llicencia ambiental o superior estarà obligada a disposar de zona de càrrega i descàrrega a l’interior 
del local o dins el límit de la parcel·la.  
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9. RESUM I FINANÇAMENT
El Decret 344/2006 estableix l’obligació dels promotors de costejar totes les mesures de millora de la 
mobilitat dins dels sectors a desenvolupar així com les infraestructures de connexió amb les principals 
xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic.  

En resum, les propostes de millora de la mobilitat en aquest estudi, detallades en apartats anteriors, 
són:  

• Per l’itinerari principal per a vianants i bicicletes.

o Creació d’una carril bici protegit unidireccionals al llarg del carrer 3. Amb un cost
orientatiu de 150 €/m2.

o Creació de dos camins verds (amplada de 3 m), per accedir a l’àmbit i connectar amb
la ruta de Sant Jaume.

o Pas de vianants o pas inferior a la carretera GI-623 per la connexió amb el nucli
d’Orriols amb mitjans no motoritzats (vianants i bicicleta) i adaptat per persones amb
mobilitat reduïda.

o Passos de vianants en cada creuament de carrers dins el sector d’estudi.

• Per l’itinerari principal per a transport públic i col·lectiu.
o Creació d’una parada de bus en el sector d’estudi. Aquesta es col·locarà a la rotonda

de la carretera GI-513 i s’habilitarà amb una marquesina amb seients amb un cost
orientatiu d’uns 8.000€.

o Ampliació del traçat actual de la línia interurbana d’aproximadament 1 km i la seva
freqüència de pas amb 6 expedicions en cada sentit per tal de garantir l’accés al
transport públic existent al sector. Això suposarà un dèficit de transport de  3.945,94€,
pel que en 10 anys, el cost associat pot arribar als 39.459€. Aquest import que es
preveu expressament que correspondria a la concessionària del servei en
compensació a la implantació del canvi de traçat del servei durant els primers 10 anys
de implantació del mateix.

• Per la xarxa bàsica per a vehicles.
o Creació d’una nova rotonda d’accés ubicada a la carretera GI-623, que permetrà

l’accés al sector i al nucli d’Orriols.
o Mesures de reducció de la velocitat dins el sector d’estudi (passos de vianants de

ressalt i/o esquenes d’ase).

A l’annex I del present estudi s’adjunta la base de preus d’elements i pràctiques de mobilitat 
sostenible de l’any 2008 publicat per la Diputació de Barcelona.  
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10. ANNEX 1: BASE DE PREUS ELEMENTS DE MOBILITAT
Aquesta base de preus ha estat publicat el març de 2008 per la Diputació de Barcelona. Aquest conté 
preus orientatius (iva inclòs) d’elements de la millora de la mobilitat i es recomana tenir en compte un 
20% addicional per imprevistos. 

Les unitats valorades són les següents: 

- Unitats de millora de la mobilitat a peu. 

- Unitats de millora de la mobilitat en bicicleta. 

- Unitats de millora de la mobilitat en transport col·lectiu. 

- Unitats de millora de la mobilitat en vehicle privat. 

- Unitats de millora de la distribució de mercaderies 
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Font: Diputació de Barcelona, març 2008 
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11. CARTOGRAFIA

1.- Plànol de situació (E 1:25.000) 

2.- Plànol de determinació de mobilitat generada (E 1:6.000) 

3.- Plànol d’itineraris principals per a vianants (E 1:6.000) 

4.- Plànol d’itineraris per a transport públic (E 1:6.000) 

5.- Plànol d’itineraris principals per a bicicletes (E 1:6.000) 

6. Plànols xarxa bàsica per a vehicles (E 1:6.000)
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0. INTRODUCCIÓ. 
 
 
La memòria ambiental és el document de la fase final del procés d’avaluació ambiental de plans 
i programes que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés d’avaluació ambiental i 
analitza com s’han integrat tots els aspectes ambientals en el pla o programa. 
 
La legislació sectorial defineix aquest document de la següent manera: 
 
 
 
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el 
medi ambient. 
 
Article 12. Memòria ambiental. 
 
Finalitzada la fase de consultes, s’elaborarà una memòria ambiental a fi de valorar la integració 
dels aspectes ambientals en la proposta de pla o programa, en la qual s’analitzaran el procés 
d’avaluació, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i s’avaluarà el resultat de les 
consultes realitzades i com s’han pres en consideració i s’analitzarà la previsió dels impactes 
significatius de l’aplicació del pla o programa. 
 
La memòria ambiental contindrà les determinacions finals que hagin d’incorporar-se a la proposta 
del pla o programa. 
 
La memòria ambiental és preceptiva i es tindrà en compte en el pla o programa abans de la seva 
aprovació definitiva.  
 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme. 
 
Article 115. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 
 
d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental en la qual, 
tenint en compte l’ISA i el resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar la integració dels 
aspectes ambietnals en la proposta d’ordenació. Cal lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de 
memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ja de ser objecte del següent acord d’aprovació, i l’òrgan ambiental 
ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d’un mes des de que li hagi 
estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental no estigui conforme amb la proposta de 
memòria, ha d’assenyalar quins aspectes han d’ésser esmenats, completats o ampliats i ha de 
donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada. 
 
 
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Article 24. Elaboració de la memòria ambiental. 
 
2. La memòria ambiental ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta de 
pla o programa, o de modificació, i ha de contenir una menció específica de com s’han incorporat 
les determinacions del document de referència, de l’anàlisi de l’ISA i de com s’ha tingut en compte 
el resultat de les consultes i de la informació pública. 
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3. La memòria ambiental ha de contenir, a més del que estableix l’apartat anterior, els aspectes 
següents: 
 

a) Les determinacions finals que en matèria ambiental s’han d’incorporar a la proposta de 
pla o programa, o de modificació. En aquest sentit, el promotor, a partir dels impactes que s’hagin 
individualitzat en el procediment, ha d’establir: 

 
Primer. Les mesures protectores, correctores i compensatòries. 
Segon. Les directrius aplicables a l’avaluació ambiental dels instruments de 

desenvolupament posteriors del pla o programa. 
Tercer. Les directrius aplicables a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes específics 

que es derivin del pla o programa. 
 
b) La manera de fer el seguiment ambiental posterior a l’aprovació del pla o programa, 

d’acord amb el que estableix l’article 29, i la periodicitat dels informes de seguiment. 
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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA. 
 
 
La present memòria ambiental es redacta d’acord amb allò previst en l’article 115 d) del Dcret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb 
l’article 12 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes en el medi ambient, i l’article 24 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de 
plans i programes. 
 
A continuació es presenten les dades bàsiques del pla: 

 
Tipus de pla Pla Parcial de Delimitació 
Organ promotor Bionatur Biotechnologies SL 
Municipi Bàscara 
Plans territorials de rang superior Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Gironines (PTPCG) 
Superfície de l’àmbit del pla 295.530,50 m2 
Sostre net total 161.082,24 m2 
Equip redactor de l’avaluació ambiental Miquel Fort i Costa 

Taula 1. Dades bàsiques del pla. 
 
 
1.1. Objecte del pla. 
 
Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació té per objecte el desenvolupament reglat de les 
previsions del planejament general vigent del municipi de Bàscara, per una part del sector de sòl 
urbanitzable no delimitat SUND-02 industrial i logístic. 
 
Així, el POUM té per objecte definir les condicions d’ordenació, urbanització i gestió d’aquest 
sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s’insereix, i en concret: 
 

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

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

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

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

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

• Proveir de sòl industrial una zona apta per a ser urbanitzada com a sòl industrial i del 
qual n‘és clarament deficitària. 

• Resoldre l’accessibilitat a la carretera GI-623 amb la construcció d’un giratori i el 
conseqüent accés al sector. 

• Proveir d’un nucli de serveis logístics a una zona deficitària, rodejada d’un important nucli 
de comunicacions amb previsions de desdoblaments per tal d’absorbir l’important trànsit 
que suporten, que tritura el territori sense revertir-hi en efectes positius constatables. 

• Assolir dits objectius amb un menor consum de sòl, el que implicarà el desenvolupament 
del que s’havia anomenat com a “fase 1” a l’alternativa d’octubre de 2018. 

• Aconseguir amb el desplegament d’aquest PPUD la creació de llocs de treball duraders 
i noves expectatives de promoció turística, econòmica i laboral per al municipi de Bàscara 
i els del seu entorn. 
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• Preservar els criteris establerts pel planejament vigent quant a la distribució dels 
sistemes lliures. 

• Ordenar correctament la introducció dels usos industrials i logístics previstos pel 
planejament general, de manera que la seva implantació, disposició, alçada, volum, 
materials i colors s’insertin adequadament al territori, evitant la generació d’impacte 
paisatgístic. Establir la normativa urbanística que reguli els paràmetres adequats a 
aquesta finalitat. 

• Preveure la implantació dels serveis urbanístics adequats als usos que s’implanten. 
• El desenvolupament sostenible del sector, que implica conjuminar el creixement previst 

amb la preservació i potenciació dels valors naturals i paisatgístics de l’indret.  
• Donar compliment a les directrius per al planejament urbanístic definits a l’article 9 de la 

Llei d’urbanisme, en el sentit d’assolir en benefici de la seguretat i el benestar de les 
persones uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació de l’entorn enfront de riscos naturals i  

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

• Ordenació global del sector de manera que es conformin espais en consonància amb les 
característiques morfològiques del territori i de l’entorn més immediat, d’acord amb els 
principis generals de l’actuació urbanística pel que fa a un desenvolupament urbanístic 
sostenible i d’acord amb les directrius per al planejament urbanístic dels articles 3 i 9 de 
la LU. 

• La delimitació del sector atenent als límits de la “fase 1” de l’alternativa d’octubre de 
2018, permetrà reduir el consum de sòl i mantenir el paisatge agrícola de la resta del 
sector. 

• Estructuració dels usos a desenvolupar partint de la xarxa viària ja executada, que 
incorpori en la mesura del possible els elements necessaris per a fer compatible la 
mobilitat dels vehicles, bicicletes i vianants.  

• Preveure una ordenació de l’edificació adequada a les condicions de l’entorn, tant pel 
que fa als sòls públics com a la implantació de l’edificació en el sòl privat resultant, 
d’acord els criteris d’actuació mediambientals en el sentit que suposi la menor afectació 
a les possibles modificacions de la topografia, l’arbrat i elements d’interès 
mediambientals existents. 

• Establir una normativa urbanística adaptada a la legislació vigent de Catalunya en 
matèria d’Urbanisme, que serveixi per a agilitar el desenvolupament del sector de la 
forma més adequada i afavorint tant els interessos públics com privats. 

• Des del punt de vista mediambiental: 
o Efectuar una correcta gestió d’aigües residuals. 
o Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i facilitar la 

recuperació de subproductes. 
o Limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera. 
o Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ. 
 
 
2.1. Raons per a sotmetre el pla a avaluació ambiental. 
 
Amb l’aprovació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, i segons 
estableix el seu article 5, s’han de sotmetre a avaluació ambiental els plans i programes 
relacionats a l’Annex 1 entre els que hi figuren al punt 2b els plans parcials urbanístics de 
delimitació. 
 
 
 
 
2.2. Històric del procés d’avaluació ambiental. 
 
A la taula següent es fa un repàs de les fases d’avaluació ambiental seguides i dels documents 
elaborats a cada fase del procés, tot fent constar algunes dades de referència com la data o la 
localització dels documents per a la seva consulta. 
 
 
 
 

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

 
Conclusions del Document de referència (10/12/2009) 

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

 
Taula 3a. Determinacions del document de referència (DMAH; SSTT a Girona). 

 
 

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

 
Taula 3b. Determinacions de l’informe sobre planejament urbanístic (DMAH; SSTT a Girona). 
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Les determinacions de la Resolució de la memòria ambiental que va fer la Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat en data 22 de novembre de 
2012: 
 

 
Conclusions de la Resolució Memòria Ambiental (22/11/2012) 

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

 
 Taula 3c. Determinacions de la Resolució de la memòria ambiental (DGPPAA). 
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L'article 25,8 de la Llei 6/2009 preveu que si la memòria ambiental que es presenta trascorreguts 
més de tres anys des del document de referència, l'òrgan ambiental ha de valorar la vigència de 
l'iISA i indicar al promotor la necessitat d'elaborar-ne un de nou: 
 

 
Conclusions de l'informe sobre planejament urbanístic (25/07/2018; valoració MA set_17) 

3a)  Malgrat amb caràcter general es valora favorablement la seqüencia de fases proposada, no s'acaba 
d'entendre la ubicació i l'assignació a la fase 1, dels terrenys destinats a equipaments (e2) i serveis  
tècnics (st1) separats uns 400m de distància de la implantació industrial. Per tant, no es troba una  
justificació consistent per a vincular a la fase 1 uns terrenys situats a l'extrem oposat el sector. 
3b) El principal objectiu de l'avaluació ambiental d'aquest sector és assolir un veritable desenvolupament 
gradual de manera que els terrenys de les fases 2 i 3 puguin mantenir els usos primaris del sòl, i les  
funcions ambientals i de biodiversitat que li són inherents, bé sigui com a conreus o com a boscos, fins  
el moment que sigui imprescindible la seva transforamció urbanística  d'acord amb els objectius del PP. 
Aquest criteri ambiental està també directament relacionat amb la necessitat d'evitar el consum 
innecessari de sòl en tant que és un recurs natural no renovable i d'altra banda, amb la protecció ja 
indicada de l'activitat agrícola 
3c) A aquesta valoració cal afegir les incerteses relacionades amb la manca d'aigua per a abastir el sector 
que ni estan ben resoltes ni s'han avanaçt al respecte des de les etapes inicials de l'avaluació. 
3d) El subministrament d'energia elètrica comportarà impactes addicionals per a la nova subestació 
132/40 kV que caldrà construir i la nova línia d'AT (132 kV) per a connectar amb la xarxa existent, el que  
suposarà un nou traçat en sòl no urbanitzable amb una longitud inferior a 2km tenint en compte el 
traçat de les línies de transport existents a la zona. 
3e) Incerteses degudes als impacte sobre el paisatge obert en el s'insereix el sector. Els impactes previstos 
sobre la zona del turó de ponent i l'important moviment de terres que comportarà la urbanització de la  
zona del turó (camps del dipòsit) amb un desnivell de més de 5m. L'ordenació general s'ha dissenyat 
ortogonal, com si es tractés d'uns terrenys planers, i el cert és que hi ha un desnivell global de 30m. 
3f) Les consideracions anteriors acondellen, des de l'optica ambiental, plantejar una delimitació parcial del 
sector que es limités únicament a la fase 1, tenint en compte que ens trobem davant una nova implantació 
industrial completament aïllada en una zona interior de l'Alt Empordà, estant els polígons més propers a uns  
10km. Aquesta delimitació parcial seria coherent amb un sòl no delimitat i el seu règim administratiu de SNU 
mentre no el delimiti. 
4) Conclusions: 
L'alternativa ambientalment més adient seria delimitar o transformar únicament la fase 1, prescindint dels  
quipaments i sistemes previstos a l'extrem N del sector per la seva clara desviculació de la implantació  
proposada i de l'allargament del vial principal més enllà de la fase 1. 
Cal ampliar la justificació de la necessitat d'incloure a la fase 1 els equipaments, serveis tècnics i vial d'accés 
front l'alternativa de deixar-los per a fases posteriors tenint en compte que l'estació depuradora ja queda  
embeguda dins la fase 3 (malgrat pertanyi a la fase 11) així com les basses de laminació i retenció de sòlids, 
que se stiuen en terrenys de la fase 3. Per tant, cal analitzar la possibilitat d'acumular els equipaments de la  
fase 1 en terrenys situats a l'extrem S del sector així com un dipòsit d'aigua i subestació provisionals per a la 
fase 1 en concordança amb la concluió e) de la resolució ambiental de 2012. La resta de terrenys hauria de 
romandre inalterats mentre no siguin imprescindibles. 

 
Conclusions sobre la Resolució de la Memòria Ambiental (08/09/2020) 

. No es valora favorablement la delimitació de les 69,3ha de sòl d'activitat econòmica atès que no resulta 
prou justificada, vist el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent d'urbanitzar tant a la comarca com al 
mateix municipi i a les proximitats de les infraestructures que enllacen amb Bàscara, i tenint en compte també 
que la delimitació amb aquesta quantitat de sòl agrícola, així com també que no es puguin aconseguir els 
recursos hídrics necessaris. 
. Cas que es consideri oportú, i davant d'una possible necessitat immediata de disposar de part d'aquests  
terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es podria delimitar un àmbit amb la superfície justa i 
necessària requerida per aquesta. En aquest sentit, per motius d'accés i proximitat en zones més 
antropitzades 
es podria prendre com a referència la fase 1 del sector que ara es proposa. En aquest cas, caldrà ajustar-se 
al que disposa l'article 112 del Reglament de planejament. 

 
Taula 3d i 3e. Conclusions del document urbanístic i resolució memòria ambiental 2018-2020 (DGPPAA). 
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT. 
 
 
4.1. Valoració de l’estructura formal 
 
 
L’informe de sostenibilitat ambiental s’estructura de la manera següent: 
 
 
1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla 
 

1.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit objecte 
de planejament i del seu entorn. 

1.2. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, 
aplicables en l’àmbit del pla. 

1.3. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, 
d’acord amb els criteris anteriors i, principis i directrius dels articles 3 i 9 de la Llei 
d’Urbanisme: cicle de l’aigua, biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 
patrimoni natural, qualitat paisatgística, qualitat de l’ambient atmosfèric i 
contaminació acústica i lluminosa. 

 
2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada. 
 

2.1. Descripció de les característiques de les alternatives considerades. 
2.2. Anàlisi, per a cada alternativa, dels efectes globals i de les seves determinacions 

estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals. 
2.3. Justificació ambiental de l’alternativa de l’elecció de l’alternativa escollida. 

 
3. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa adoptada. 
 

3.1. Síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi 
ambient. 

3.2. Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d’infrastructures de sanejament, gestió de 
residus i similars. 

3.3. Descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i millora del 
medi ambient. 

 
4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada. 
 
5. Proposta de mesures correctores per a l’ordenació proposada. 
 
6. Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts. 
 

6.1. Avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils 
ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla. 

6.2. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
 
7. Síntesi de l’estudi. 
 
8. Annex fotogràfic 
 
9. Plànols 
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Els plànols de síntesi han estat: 
 

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

 
 
Per tant, l’estructura dels ISA's s’adapta a allò que s’estableix a la normativa (article 70 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme). 
 
Pel que fa al punt de vista formal, els dos ISA segueixen un ordre lògic i dependent. La definició 
d’objectius ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de 
diagnosi. Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i 
conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’ha 
realitzat conforme els objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i 
avaluació ambiental del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre sí, de manera 
que l’avaluació ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori. 
 
 
 
4.2. Valoració del contingut dels ISA's. 
 
En aquest apartat s’identifiquen els punts forts i febles dels dos informes de sostenibilitat 
ambiental, tot valorant la incorporació de les determinacions dels documents de referència, 
l’abast de l’informe quant a continguts i la valoració de la informació emprada. 
 
 
4.2.1. Incorporació de les determinacions dels informes sobre planejament urbanístic. 
 
Les determinacions del document de referència han estat incorporades en els dos ISA, tal i com 
es demostra a les taules següents: 
 

 

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

 

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

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

 
 
 
 
Taula 8a. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats. 
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Taula 8b. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats. 
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Taula 8c. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats. 
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4.2.3. Valoració de la informació emprada 
 
Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base 
actualitzada, procedent de fonts fiables: 

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

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

• Prova d’aforament al primer pou dins de l'àmbit (EiPE SL, juny 2009). 
• Prova d'aforament al segon pou dins de l'àmbit (Serrainat, octubre 2018) 
• Estudi preliminar de la caracterització de les terres al polígon industrial d’Orriols (EiPE 

SL, juny 2009) 
• Recollida de dades sobre el terreny i, cartografia inèdita i actualitzada dels usos actuals 

del sòl (Estudis i Projectes Empordà SL, 2009) 
• Estudi sobre mobilitat generada al sector (Serpa, 2015 i 2020) 
• Estudi sobre canvi climàtic al sector d'Orriols (Taller Ambiental, octubre 2018) 
• Informe de les característiques tècniques de 2 pous per a abastir el sector SUND-02 

“Orriols” (desembre 2021) 
• Iforme addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua per a desenvolupar el 

sector SUND-02 “Orriols” a Bàscara (desembre 2022). 
 
 
4.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles 
 
A manera de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat 
ambiental. 
 
Punts forts: 

 
• El desenvolupament del sector en els límits que es varen establir per a la fase 1 a 

l’alternativa d’octubre de 2018, comportarà el manteniment de l'ús actual agrícola dels 
terrenys de la resta del sòl urbanitzable no delimitat SUND-02. 

• L’ordenació dels espais lliures a l’entorn del perímetre del polígon (Anella Verda) 
comportarà com a beneficis: l’esponjament del sòl urbanitzable amb les infrastructures 
viàries adjacents, la millora de la qualitat paisatgística doncs l’efecte pantalla de les 
masses arbrades farà de filtre visual de les edificacions, i la disminució de l’estat acústic 
i lumínic. 

• La redistribució de la vialitat i l'eliminació d'algunes illes privades de ponent afavoreix una 
millor integració paisatgística degut a que es redueixen els moviments de terres i els 
talussos són de menors dimensions. 

• La integració dels principals serveis a l'extrem S del sector (EDAR, subestació elèctrica, 
separador d’hidrocarburs i basses de laminació, dipòsits d'aigua i minideixalleria) pròxims 
a l'entrada al sector, i per tant al nucli d'Orriols i la carretera. 

• La construcció de l’EDAR a l’extrem SE garantirà el tractament de les aigües residuals 
del polígon, a més de les del poble d’Orriols, que actualment s’aboquen directament a la 
riera. 

• La compatibilitat del pla amb el planejament vigent i el supramunicipal (PTPCG). 
• La forta pressió antròpica d’un espai comprés entre tres eixos viaris, dos d’ells de primer 

ordre: l’AP7 i la N-II, fan que el sector tingui un baix valor ecològic i connector. 
• Estudi hidrogeològic que compatibilitza la demanda del sector amb els recursos 

existents. 
 
Punts febles: 
 

• Tot i l’estudi preliminar de la caracterització de terres, l’estudi geològic i geotècnic serà 
determinant per a afinar el grau d’aprofitament de les terres procedents de l’excavació. 
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4.3. Síntesi de l’avaluació ambiental de l’ISA. 
 
4.3.0. Introducció. 
 
Atès que es tracta de desenvolupar un sector de sòl urbanitzable no delimitat previst al 
planejament vigent, aprovat definitivament l’1 d’abril de 2009, les alternatives es plantegen dins 
de l’àmbit establert en el POUM de Bàscara, concretant-se en una comparativa de les superfícies 
destinades a les zones i sistemes de quatre alternatives:  
 

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

 
 
4.3.1. Descripció de les alternatives. 
 
Alternativa 1.  
 
És l’alternativa del pla parcial aprovat l’any 1990. La seva superfície és de 742.052 m2 i presenta 
un 46,94% de la superfície destinada a sistemes, i un 53,06% destinada a sòl privat. 
 
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció que engloba tant les 
zones forestals com les de protecció de les infrastructures. Disposa també d’una franja central 
N-S i d’un espai també al sector centre. 
 
Els equipaments es reparteixen al N i oest del sector. 
 
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb 
la franja de protecció verda. 
 
 
Alternativa 2 
 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data agost 2009. La seva superfície és de 692.917,58 
m2 i presenta un 44,24% de la superfície destinada a sistemes, i un 55,76% destinada a sòl 
privat. 
 
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció, encara que d’ample 
irregular, que engloba part de les zones forestals del sector N així com les de protecció de les 
infraestructures. Disposa també d’una franja central N-S. 
 
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen al sector N. 
 
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb 
la franja de protecció verda. 
 
 
Alternativa 3 
 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2018. La seva superfície és de 
693.020,50 m2 i presenta un 45,55% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,45% 
destinada a sòl privat. 
 
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força 
uniforme, que engloba totes les zones forestals del sector N, així com les de protecció de les 
infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II i la carretera d'Orriols.  
 
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament al sector N, encara que també n'hi 
ha al S. 
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La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els 
seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat i 
en la illa del vial estructurador central. 
 
S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per què 
suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides. 
 
 
Alternativa 4 
 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2020. La seva superfície és de 
295.530,35 m2 i presenta un 45,5% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,5% destinada 
a sòl privat. 
 
Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força 
uniforme, que engloba les zones de protecció de les infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II 
i la carretera d'Orriols.  
 
Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament a l’extrem SE. 
 
La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els 
seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat i 
en la illa del vial estructurador central. 
 
S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per què 
suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides. 
 

 
4.3.2. Comparativa de les quatre alternatives. 

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

Figura 9. Quadre comparatiu de les alternatives analitzades. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
• Tot i que es manté la distribució dels espais lliures, hi ha una reducció de la seva 

superfície respecte la fase 1 de l’alternativa 3, en favor de la zona d’equipaments on es 
preveu instal.lar la nova EDAR, les basses de laminació i els sistemes de reaprofitament 
de les aigües plujanes i residuals. 
 

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

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

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

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

• La reducció de la superfície de l’àmbit i per tant de les dimensions del sòl destinat a ús 
industrial i/o logístic, comportarà una reducció de les necessitats d’aigua d’abastament 
(els pous existents cobriran amb escreix la demanda del nou sector), de la generació 
d’agües residuals, del volum de residus generat, de la mobilitat, del consum d’energia, i 
una menor incidència en la petjada ecològica. 
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5 .AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ. 
 
 
Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 
 

• Avanç del pla: 
o Informació pública de l’avanç del pla durant 30 dies 
o Consultes a l’òrgan ambiental, a les administracions afectades i al públic 

interessat en referència a l’abast de l’avaluació. 
 

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

 
 
L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’han pres en consideració els resultats de les 
consultes. És per això que els apartats següents es centren en les aportacions rebudes i en la 
valoració de la integració d’aquestes en el pla i en l’avaluació ambiental. 
 
 
 
5.1. Origen de les aportacions. 
 
 
En aquest apartat es detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els processos 
de consulta que les han originades. 
 
 

Data Tipus de participació ciutadana Valoració de la participació ciutadana 
Ple 18/04/2011 . Informació pública del pla urbanístic . No hi han al.legacions 
  (30 dies)   
  . Informació pública de l'ISA del pla   
  (45 dies)   
Ple 10/01/2019 . Informació pública de la nova versió del . No hi ha al.legacions 
  PPU SUND-02 d'Orriols i del nou ISA   
  durant 45 dies (fins 15 d'abril de 2019).   
  . Publicació BOPG num 29  d'11/'2/2019   
  . Publicació Diari de Girona 06/02/2019   
  . Tauler electrónic i físic de l'Ajuntament   

Taula 11. Informació pública. 
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Taula 12. Consultes a les administracions afectades. 
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5.2. Contingut i grau d’incorporació de les aportacions ambientals al pla. 
 
 
5.2.1. Consideració de les aportacions de les administracions afectades. 
 
Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental recollides 
en els informes preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha incorporades. 
 
 
Avanç de pla: 

 
Administracions Aportacions Incroporació en el pla 
emisores     
Oficina territorial Veure taula 4 a l'apartat 4.2.1., Veure taula 4 a l'apartat 4.2.1., 
d'avaluació ambiental incorporació de les determinacions incorporació de les determinacions 
(OTAA) Del document de referència Del document de referència 
 
Taula 13. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau 
d’incorporació. Fase d’avanç de pla. 
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Aprovació inicial (2010): Taula 14. Aportacions procedents dels informes de les admons. 
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Aprovació provisional (2012-2016): 

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

 
Taula 16. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau d’incorporació. 
Fase d’aprovació provisional. 
 
 
Aprovació provisional (2019-2020): 
 
 

 
 
Taula 17. Aportacions de caire ambiental procedents dels informes de les administracions afectades i grau d’incorporació. 
Fase d’aprovació provisional. 
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5.2.2. Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i 

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

 
 
 
 
 
6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ. 
 
 
6.1.Integració dels aspectes ambientals en el planejament urbanístic final. 
 
La finalitat d’aquest apartat és descriure les millores ambientals rellevants del pla resultat de la 
integració de l’avaluació ambiental, i detectar els objectius que encara no s’han assolit 
suficientment. 
 
Passi per davant dir que la principal mesura o millora mediambiental és l’anul.lació de la 
distribució del sector per fases, i que s’ha dissenyat el pla atenent al desenvolupament del sector 
en una única fase, coincident amb la fase 1 de l’alternativa avaluada a l’octubre de 2018, tal i 
com recomanava la proposta de Resolució de l’OTAA (30/01/2020) i la Resolució sobre la 
memòria ambiental de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural (08/09/2020). 
 
La delimitació d’un sector, que representa el 42% de la superfície de l’anterior proposta, 
comportarà una reducció proporcional en: la demanda d’aigua potable, demanda energètica, 
generació d’aigües residuals i plujanes, generació de residus, menor mobilitat cosa que 
comportarà una menor incidència sobre el canvi climàtic, i sobretot la preservació d’una part 
important del sòl agrícola que forma part de la resta de sòl urbanitzable no delimitat del sector 
SUND-02, però que mantenidrà el seu ús actual, cosa que aportarà una millora en la qualitat 
paisatgística de l’entorn del pla que es preveu desenvolupar. 
 
A la taula següent es comparen les principals determinacions i el grau d’assoliment dels objectius 
ambientals del pla aprovat inicialment, i de la proposta de pla que sotmet a aprovació provisional.
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Taula 18a. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament. 
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Taula 18b. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament.  
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Taula 18c. Grau d’incorporació de les principals determinacions en la darrera proposta de planejament. 
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De la taula anterior es conclou que, com a resultat de la integració de les aportacions rebudes 
durant el procés d’avaluació ambiental, el pla que se sotmet a aprovació provisional presenta 
canvis substancials i millores ambientals significatives respecte del pla aprovat inicialment. 
 
 
 
6.2. Dificultats sorgides. 
 
 
Durant el procés d’avaluació no han sorgit problemes que l’hagin pogut condicionar, degut a que 
s’ha disposat d’informació detallada dels vectors ambientals considerats, bé a través d’estudis 
de detall complementaris, bé a través de l’inventari efectuat sobre els usos del sòl a tot el territori 
del terme. 
 
 
 
 
6.3. Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla. 
 
 
6.3.1. Impactes derivats de l’aplicació del pla. 
 
Els possibles impactes ambientals negatius sobre el medi ambient derivat de les propostes del 
pla són següents: 
 
 
6.3.1.1. Aigües. 
 
1. El desenvolupament del sector, ara 100% logístic, comportarà una demanda d’aigua potable, 
estimada en 140 m3/dia. Qualificació de l’impacte: moderat 
 
2.Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic es generarà un nou volum d’aigües 
residuals que se sumaran a les que actualment el nucli d’Orriols aboca a la riera de Cinyana. 
Qualificació de l’impacte: sever 
 
3.Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic s’incrementarà el volum d’aigües plujanes 
per l’efecte de l’impermeabilització del sòl. Qualificació de l’impacte: moderat-sever 
 
 
6.3.1.2. Vegetació i flora. 
 
1.Durant la fase d’urbanització es tallarà un nombre determinat de peus de roure, alzina, pi i olivera 
que s’arrengleren als marges de les parcel.les conreades, amb l’objecte d’encabir la vialitat i els 
serveis. Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
2.El nou àmbit queda allunyat de la zona forestal situada a uns 400m al nord del límit de la vialitat, 
per la qual cosa no es preveu risc d’incendi forestal, en un municipi que ja està classificat amb un 
risc baix (Decret 64/1995, de 7 de març). Qualificació de l’impacte: compatible. 
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6.3.1.3. Fauna. 
 
1. Durant la fase de construcció es produiran majors índexs de soroll derivats dels moviments de la 
maquinària i la utilització d’eines, que provocaran molèsties sobretot a la fauna que es pogués 
desplaçar pel sector objecte d’estudi. Qualificació de l’impacte: moderat 
 
 
6.3.1.4. Gea. 
 
1. L’encaix de la vialitat i les naus suposarà un volum d’excavació força important, però no tant com 
es pretenia en l'alternativa de 2009 (avaluada per l'OTAA el 2012), on els moviments de terres en el 
sector de ponent eren molt superiors (veure mapa 5 del nou ISA).  
Qualificació de l’impacte: moderat-sever. 
 
 
6.3.1.5. Paisatge. 
 
1. El desenvolupament d’una part del pla parcial, comportarà el manteniment de l’ús agrícola en la 
resta del sector urbanitzable no delimitat. Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
2.El subministrament d'energia elèctrica comportarà impacte per la nova subestació de 132/40kV i 
la nova línia d'AT (132kV) per a connectar amb la xarxa existent, el que suposarà un nou traçat en 
sòl no urbanitzable amb una longitud no inferior a dos km tenint en compte el traçat de les línies de 
transport existents a la zona. Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
3.El desenvolupament del Pla parcial al costat mateix de la xarxa viària principal i la carretera de 
Camallera a Orriols, comportarà la creació de visuals dels nous volums. Qualificació de l’impacte: 
moderat-sever. 
 
 
 
6.3.1.6. Medi atmosfèric 
 
1.El desenvolupament del nou sector suposarà l’increment del consum energètic municipal, i 
atenent a les seves dimensions, comarcal. Qualificació de l’impacte: moderat.  
 
2.El desenvolupament del nou sector suposarà un increment en la generació d’immisions, que 
s’afegiran a les ja generades per la xarxa viària principal. Qualificació de l’impacte: moderat.  
 
3.Durant la fase d’explotació, hi haurà un increment de la lluminositat nocturna que ja està 
contemplada en el mapa de contaminació lluminosa, classificant la zona com E3 (protecció 
moderada). Qualificació de l’impacte: compatible-moderat.  
 
4.Deixant de banda les molèsties que ocasionaran les obres, es preveu que en la fase 
d’explotació es generin determinats índexs de sorolls diferents als que hi ha actualment, ja siguin 
derivats de les instal·lacions industrials, les zones d’equipaments i el trànsit de vehicles. 
Qualificació: compatible-moderat. 
 
 
6.3.1.7. Residus 
 
1.Durant la fase de construcció es generaran residus de tot tipus: rebuig, valoritzables i especials, 
prenent especial atenció a les runes que es generaran després de l’enderroc de les instal.lacions 
com: antena de telecomunicacions, dipòsits d’aigua i alguna barraca. Qualificació de l’impacte: 
moderat.  
 
2.Una vegada desenvolupat el nou sector es generarà un nou volum de residus. Qualificació de 
l’impacte: moderat.  
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6.3.1.8. Mobilitat. 
 
1. Atenent a l'estudi de mobilitat, el desenvolupament del Pla generarà un elevat nombre de 
desplaçaments (18.548) derivats dels diferents usos (logístic-industrial 5.803, comercial 10.240 i 
equipaments 2.505). Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
2. El desenvolupament del sector industrial comportarà la supressió d’un tram important del camí de 
Sant Jaume que travessa el sector de N a S i que fa la funció de sender excursionista connectant 
Girona amb Bàscara. Qualificació de l’impacte: moderat-sever. 
 
 

 
6.3.1.9. Medi socioeconòmic. 
 
1. El desenvolupament del nou sòl industrial comportarà un creixement considerable de l’oferta 
industrial, logística i comercial de la comarca, compensant així la demanda avui dia existent. 
Qualificació de l’impacte: positiu.  
 
 
 
6.3.2.10. Ocupació del sòl. 
 
Impacte 1. 
El desenvolupament d’una part del pla parcial (anterior proposta de fase 1 del sector SUND-02), 
concretament la més propera a les infrastrucutres de primer ordre, suposarà la reducció de 
l’ocupació del sòl en un 57%. Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
 
6.3.1.11. Canvi climàtic 
 
1. De l'anàlisi de les quatre alterantives, es desprén que l'alternativa triada és la que generarà una 
menor petjada ecològica, amb una generació de 13.675 tones CO2/any repartides en el 57% per la 
mobilitat, el 27% derivat del consum energètic i el 16% per la generació de residus (veure annex 4). 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
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6.3.2. Mesures protectores, correctores i compensatòries 
 
 
Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla ha introduït durant el procés 
d’elaboració i tramitació són les següents: 
 
 
6.3.2.1. Aigües. 
 
1. Amb les dades de l’estudi hidrogeològic (Lithos, desembre 2021), l’informe addicional (Lithos, 
desembre 2022), i coneixent que la totalitat del sector es destinarà a ús logístic, el consum d’aigua 
potable es reduirà entre 2 i 3 vegades el que s’havia previst a l’anterior ISA i memòria ambiental de 
2020. La nova demanada del sector, doncs, serà de 140m3/dia, cabal d’abastament que ha estat 
avalat pel darrer informe de l’ACA en data 03/01/2023. Impacte final: compatible-. 
 
2. Es fomentarà l’estalvi d’aigua a travès de: 
 

• Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels 
edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una 
pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any. 

• Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors 
de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per 
a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres 
mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua. 

• Captadors d’aigua de pluja, en aquells edificis que incloguin el manteniment d’espais 
susceptibles de ser regats o rentats; l’aigua de pluja es pot captar amb una instal.lació 
que les emmagatzemarà després de recollir-les en teulades i terrats; disposarà d’un 
sistema de decantació o filtratge d’impureses. El volum del dipòsit serà mínim de 15 m3. 
Es plantejaran en aquelles parcel.les amb superfície >5.000m2. 

• Reutilització d’aigües grises, en els edificis amb un consum d’aigua de banyeres i dutxes 
superior a 400 m3/any. S’haurà de fer la separació de les baixant d’aigües residuals i 
grises, sent aquestes últimes conduïdes fins a una depuradora físico-química i/o 
biològica compacta que garanteixi la depuració de l’aigua; una vegada depurada es 
bombejarà a les cisternes dels vàters. 

• Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran 
de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.   

• El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes com la micro-irrigació, rec per 
degoteig o xarxa d’aspersors regulats per programador horari, o detectors d’humitat. 

• Als espais lliures, s'empraran espècies autòctones i xeròfites, resistents a l'estrés hídric, 
tot fugint de la plantació de gespes que tenen un gran consum d'aigua. 

• Reaprofitament, si s’escau, de l’efluent de sortida de la nova EDAR que es construirà a 
l’extrem SE del sector en el cas que es decideixi la viabilitat tècnica d’un sistema terciari; 
en aquest cas, l’efluent s’emmagatzemarà en un dipòsit per al seu posterior 
reaprofitament. 

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

1. Sempre que es pugui, es preservaran els peus a l’interior de les illes. Els peus que no es 
puguin respectar d’alzina, roure o olivera seran trasplantats a les zones verdes. Impacte final: 
compatible-moderat. 
 
2. Es preveu la plantació del verd públic introduint criteris de biodiversitat amb peus d’arbres i 
arbusts autòctons mediterranis i de règim xeròfit, és a dir, que suportin fàcilment l’estrès hídric 
(alzina, roure, olivera, aladern, espígol, estepa, romaní, llentiscle i garric), amb l’objecte d’assolir 
la línia estratègica sostenible de l’estalvi d’aigua. Juntament amb el projecte d’urbanització es 
presentarà un projecte d’ajardinament del verd públic. Impacte final: compatible. 
 
3. Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten al 
Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, 
i que es reflexen tot seguit: 
 

Arbres 
acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
morera del paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 
 
Arbusts 
Amorpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
 
Plantes entapissants i reptants 
Campanetes (Ipomoea cf. indica) 
miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 
 
Plantes crasses i assimilables 
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aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 
Einadia nutans 
 
Plantes aquàtiques 
Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  
Myriophyllum aquaticum 
Salvinia natans 
 
Gramínies per a hidrosembra i gespes 
Eragrostis curvula 
Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 
 
Altres espècies (ornamentals, etc.)  
acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  
canya (Arundo donax)                                                                                                   
Erigeron karvinskianus 
gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 
 
Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat 
invasora / de dispersió 
Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum   
 
Impacte final: positiu. 
 
4. Tot i trobar-se allunyat de les principals masses arbrades, serà d’aplicació el Decret 123/2005, 
de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat amb trama urbana, que regula els requeriments que s'hi preveuen, com ara la franja 
exterior de protecció de 25m, les condicions de manteniment de les parcel·les no edificades i 
dels vials, la definició i el contingut del Pla d'autoprotecció i les característiques de la xarxa 
d'hidrants. Altres mesures generals consistiran en la redacció d’un Pla d’Autoprotecció de la 
urbanització, i la prohibició de fer foc entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Distribució efectiva de 
la xarxa d’hidrants, separades 100 m entre elles, que permetrà arribar a qualsevol punt del bosc 
amb llances atenent a les prescripcions del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra indencis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. Els 
vials, tant interns com els d’accés, i les cunetes s’han de mantenir nets de vegetacio seca; han 
de tenir una zona de 1m comptada a partir del seu extrem exterior, lliure de vegetació arbustiva, 
herbàcia seca i de restes vegetals morts. Impacte final: compatible. 
 
 
 
6.3.2.3. Fauna. 
 
1. Tot i que els terrenys de la finca no estan considerats com a espai connector, es recomana que 
les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria de les aus (febrer-juliol). Impacte 
final: compatible-moderat. 
 
2. Les basses de laminació tindran un tractament d’integració natural per tal que puguin funcionar 
com a zona humida temporània quan l’acumulació d’aigües ho permeti. Impacte final: compatible. 
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6.3.2.4. Paisatge. 
 
1. S’ha tingut en compte les consideracions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, en 
el sentit que es redueix la pèrdua del sòl agrícola, considerat com a recurs no renovable. Tot i això, 
s’ha de tenir en compte el que s’expressa a l’apartat 1.1.2.5 “sòl de valor agrícola” de l’ISA, en el 
sentit que l’àmbit d’estudi es troba sobre terrenys sense valor agrícola, amb conreus 
predominantment de secà amb una afectació d’unes 26ha de superfície que sobre el total de la 
superfície agrària municipal (960ha), representa el 2,7%, per tant poc significativa. Impacte final: 
compatible-moderat. 
  
2. El desenvolupament del sector en la part sud, més propera a les infrastructures viàries de primer 
ordre, mantindrà intacte el 60% de la superfície agrícola del sector, cosa que implicarà una millora 
de la qualitat paisatgística. Impacte final: compatible-moderat. 
 
3. La nova subestació es construirà en la zona de serveis tècnics programats a l'extrem S adjacents 
a la carretera d'Orriols, per la qual cosa no hi haurà impacte sobre el SNU; d'igual manera, el 
soterrament de les línies elèctriques presents a la finca, així com les de nova instal.lació, suposarà 
una millora en el tractament paisatgístic del nou sector. Impacte final: positiu. 
 
4. El Pla tindrà el compte l’orografia natural del terreny alhora de dissenyar l’ordenació i les 
parcel.lacions per tal d’integrar-les al màxim en el paisatge, per la qual cosa es minimitzaran els 
moviments de terres amb un seguit d’actuacions ja exposades en l’apartat de la gea. Impacte final: 
moderat. 
 
5. Tal i com es pot veure en el mapa comparatiu dels talussos generats per la vialitat en les 
alternatives de 2009 i 2020 (mapa 5), la darrera alternativa millora molt la proposta avaluada per 
l'OTAA al 2012 en el sentit que la seva rasant respecte de la rasant natural només supera els 3m en 
un determinat punt (just a la sortida de la rotonda dels bombers), mentre que a la resta del sector la 
vialitat segueix la topografia amb dominància de l'encaix entre 0 i 1m, seguit per talussos de 1 a 2m 
d'altura. Pel que fa a l'alternativa de 2009 hi ha una dominància de talussos entre 3 i 5m sobretot en 
la part de ponent. El mateix succeeix amb l'edificabilitat, atès que s'han suprimit vàries illes privades 
al sector de ponent que quedaven en zones deprimides, i això fa millorar la qualitat paisatgística d'un 
espai en un entorn rural al bell mig d'un paisatge obert de gran percepció visual. Impacte final: 
moderat. 
 
6.La definició d’una àmplia franja perimetral d'espais verds a l’entorn del sector reduirà 
substancialment l’impacte paisatgístic extrínsec de les noves volumetries, doncs la seva revegetació 
filtrarà les visuals. Impacte final: moderat. 
 
7.S'aprofitaran els peus d'arbres existents de manera que restin a l'interior de les parcel.les; cas de 
quedar afectats, els peus de roure, alzina i olivera es poden transplantar als espais lliures. Impacte 
final: moderat. 
 
8.La definició d’aquesta franja perimetral també suposarà una millora de la qualitat paisatgística 
doncs s’haurà d’entendre com una zona de transició a l’E, W i S entre la xarxa viària existent i el nou 
sòl industrial amb el sòl urbanitzable no delimitat no desenvolupat. Impacte final: moderat. 
 
9.Ordenació de les tonalitats de les naus i altres edificacions previstes, utilitzant materials i colors 
que s’integrin en l’entorn. Quant a les tonalitats, caldrà evitar contrastos cromàtics fent-se servir 
gammes de colors terrossos (marrons, rogenques, grises, ocres foscos,...), i defugint colors clars i 
brillants (blancs, grocs, taronges i ocres clars). Impacte final: compatible-moderat. 
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10.Els talussos de desmunt que poguessin sortir com a resultat de la urbanització del sector tindran 
un tractament especial, si s'escau, sent revegetats mitjançant la construcció de murs verds fets amb 
gabions de terres, o altres mesures de bioenginyeria, que posteriorment s'hidrosembraran. Impacte 
final: compatible. 
 
 
 
6.3.2.5. Gea. 
 
1.Els excedents de terres derivats de l’excavació de la vialitat i l’encaix de les naus, que no puguin 
ser reaprofitats en l’obra, seran gestionats a través d’un dipòsit de terres homologat. Impacte final: 
moderat. 
 
2.El disseny de l'actual proposta millora quant a la reducció dels moviments de terres per la minoració 
dels pendents de la mobilitat i la supressió de vàries illes privades al sector de ponent que quedaven 
en zones deprimides. Impacte final: compatible. 
 
3.Les terres d’aportació, necessàries per a coronar la vialitat provindran de préstecs i/o explotacions 
a cel obert degudament legalitzades, o bé dels excedents d’altres obres municipals. Impacte final: 
compatible. 
 
4.La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de reaprofitar-la en 
les zones verdes; la resta s’hauran de portar a abocador controlat de terres i runes. Impacte final: 
compatible-moderat. 
 
 
 
6.3.2.6. Medi atmosfèric 
 
1.El Pla farà una previsió de les infraestructures elèctriques que requerirà el desenvolupament 
d’aquest sector industrial. A hores d’ara s’ha previst la construcció d’una subestació elèctrica en la 
zona de serveis tècnics ubicada a l’extrem S del sector. Qualificació final: compatible-moderat. 
 
2. Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 
com ara:  

• Orientació dels edificis preferiblement cap al S, de manera que hi hagi la màxima eficiència 
en la captació de llum natural. 

• Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre. 
• Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris. 
• Foment de les energies renovables tot aprofitant el nou sostre per a instal.lar plaques solars 

i/o fotovoltaiques; instal.lació de sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta 
sanitària. 

• Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions: 
disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de 
captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...) 

• Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i 
cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor. 

 
Qualificació final: compatible-moderat. 
  
2.S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de 
protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. Qualificació de l’impacte 
final: compatible. 
 
3.S’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès 
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, 
d’intervenció integral de l’administració ambiental. Qualificació de l’impacte final: compatible. 
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4.Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa el Decret 190/2015, 
de 25 d’agost, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. S’introduiran làmpades 
de vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en l’horitzontal. Qualificació final: compatible-
moderat. 
 
5.La distribució dels espais verds afavorirà la creació de pantalles vegetals perimetrals que 
atenuaran en part el nou ambient lumínic. Qualificació final: compatible-moderat. 
 
6.Adequació al mapa de capacitat acústica municipal que passarà de la qualificació A3 a B2 
(predomini de sòl d'ús terciari). Els edificis es dissenyaran tenint en compte uns valors límt d’immissió 
de 65 dBA diürns i 55 dBA nocturns. Qualificació final: compatible. 
 
7.Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn. Qualificació final: 
compatible. 
 
8.Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de 
sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 30 d’octubre 
del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). Qualificació final: compatible. 
 
9.Adequació de l’ordenació del sector al mapa de capacitat acústica municipal, i en tot cas, localitzar 
al voltant de les fonts principals de contaminació acústica (infraestructures de transport,..) els usos i 
activitats menys sensibles al soroll. Qualificació final: compatible. 
 
 
6.3.2.7. Residus 
 
1.Durant la fase d’urbanització es definirà un espai, com a parc de maquinària, on “dormirà” la 
maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es disposaran dels corresponents 
dipòsits de residus: 1 contenidor metàl·lic on aniran els valoritzables, 1 contenidor metàl·lic on es 
rentaran les cubes de formigó, i varis contenidors estancs i homologats on s’acopiaran els residus 
especials. Aquests residus seran gestionats pels corresponents gestors homologats. L’adjudicatari 
de les obres s’haurà de constituir com a productor de residus i formalitzar el seu codi davant l’Agència 
de Residus de Catalunya. Qualificació final: compatible. 
 
2. Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes, edificis i paviments es cenyiran a lo disposat en el Decret 
161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i 
altres residus de la construcció. Així com a la Decisió de la Comissió del 16 de gener de 2001 que 
modifica la Decisió Comunitària 2000/532/CE. Els residus de la construcció es portaran al dipòsit 
controlat més proper. Qualificació de l’impacte final: compatible. 
 
3.S’adoptaran els criteris establerts en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text 
refos de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Qualificació de l’impacte final: 
compatible. 
 
4.Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, 
de residus industrials. Qualificació de l’impacte final: compatible. 
 
5.En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus industrials 
atenent l’Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el procediment de presentació 
telemàtica per a la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud 
d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya. També presentarà la 
declaració anual de residus a través de l’Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre. Qualificació de 
l’impacte final: compatible. 
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6.Es farà una reserva d’espai a la zona de serveis tècnics sita a l'extrem S, on s’instal·larà una 
minideixalleria que donarà cabuda als residus en petites quantitats que es generin al polígon, així 
com al nucli d’Orriols. Aquest equipament farà de centre de transferència dels residus recollits, que 
s’hauran de portar a les plantes de tractament específiques. Qualificació final: compatible. 
 
7. Es farà una reserva d’espai dins de cada nau on s’emmagatzemaran els diferents residus 
sotacobert. Serà cadascuna de les empreses qui faci la gestió particular dels residus. Amb tot, no 
caldrà fer reserva d’espai al carrer per deixar-hi contenidors, cosa que millorarà la qualitat 
paisatgística del sector. Qualificació final: compatible. 

 
 
6.3.2.8. Medi socioeconòmic. 
 
1. El desenvolupament del nou sòl industrial comportarà un creixement considerable de l’oferta 
industrial, logística i comercial de la comarca, compensant així la demanda avui dia existent. 
Qualificació de l’impacte: positiu.  
 
 
6.3.2.9. Mobilitat. 
 
1. Per a reduir la mobilitat amb vehicles particulars i així contribuir a la disminució de la petjada de 
carboni al municipi, es proposa la creació d'una parada de bus dins de l'àmbit d'estudi que es 
col.locarà a la rotonda de la carretera GI-513; aquesta parada comporta l'ampliació del traçat actual 
de la línia interurbana en aproximadament 1km i la seva freqüència de pas amb 6 parades en cada 
sentit per tal de garantir l'accés al transport públic dins del sector. Impacte final: compatible-
moderat. 
 
2. Aquesta parada permetrà que els usuaris puguin carregar la bicicleta i per tant utilitzar els carrils 
bici que es dissenyaran des de l'estació fins el carrer 3 i tot al llarg. Seran carrils bici protegits i 
unidireccionals. Impacte final: compatible-moderat. 
 
3. Aquesta parada també comportarà que es disseny un tram de camí peatonal al llarg de la zona 
verda V3 que permetrà connectar amb el camí de Sant Jaume. Impacte final: compatible-moderat. 
 
4.L'estudi de mobilitat planteja la restitució del camí amb: la creació d'un pas de vianants o pas 
inferior a la carretera GI-623 (atès que el camí de Sant Jaume prové d'Orriols), i la creació de dos 
trams de camí des de la GI-623 fins el carrer principal travessant la zona verda v6, i l'altre des de la 
zona d'equipaments tot travessant la zona verda v5, amb un ample de 3m. A banda d'aquests, es 
crearà un altre camí peatonal entre la parada de bus i el carrer principal al llarg de la zona verda v4. 
Impacte final: compatible-moderat. 
 
 
 
6.3.2.10. Ocupació del sòl. 
 
1.El desenvolupament del nou sector comportarà la continuïtat de la resta del sector amb un ús 
agrícola, tot i que amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat. Impacte final: compatible-
moderat. 
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6.3.2.10. Canvi climàtic. 
 

1. La principal mesura és el disseny d'una franja perimetral arbrada que absorbirà bona part de 
les emissions de CO2. Les espècies que formin aquesta franja seran espècies autòctones i 
concordants amb les determinacions dels últims informes sobre el canvi climatic, que tinguin una 
capacitat de segrestar carborni superior o el més proper a la mitjana de Catalunya (figura inferior). 
Les espècies arbòries triades per conformar-la són: l’alzina (Quercus ilex) i el roure martinenc 
(Quercus pubescens). També s’introduirà alguna especie arbustiva com: el garric (Quercus 
coccifera), l'arítjol (Smilax aspera) i l'arç blanc (Crataegus monogyna) per formar un sotabosc 
que complementi la funció d’embornal d’aquesta franja. Impacte final: moderat. 
 
 
2. Recuperació i emmagatzematge de les aigües d'escorrentiu (basses de laminació) i 
reaprofitament de l'efluent de l'EDAR, per a ser utilitzades en el manteniment de zones verdes, 
cosa que suposarà una minoració de les emissions derivades del cicle de l'aigua. Impacte final: 
compatible-moderat. 
 
3. Potenciar els recorreguts a peu i en bicicleta tant a l'interior com a l'exterior per a minimitzar 
l'ús del vehicle privat. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Instal.lació d'una parada 
de bus dins del sector per a fomentar l'ús del transport públic. Impacte final: moderat. 
 
4. Aprofitant la dilatada experiència del promotor Bionatur Biotechnologies en el tractament i 
eliminació de gasos contaminants, així com en la utilització d'energies renovables en sòls d'ús 
logístic, s'aprofitarà al màxim el sostre de les naus per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques, 
i així reduir les emissions de CO2 derivades del consum energètic (veure annex 6). Impacte final: 
moderat. 
 
5. Pel que fa al risc d'inundabilitat cal tenir en compte els darrers estudis elaborats per l'IPCC i 
les conclusions del Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a 
escala regional, entre l'increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les 
onades de calor i els episodis de precipitació extrema i, el canvi climàtic. D'altra banda, el projecte 
ESCAT 2011-2012 de generació d'escenaris amb alta resolució a Catalunya (SMC), diu que per 
a escenaris a curt i mig termini, es projecta un agument de la probabilitat d'ocurrència d'episodis 
de precipitació extrema (superior a 200mm en 24h), fet que comportaria un augment de fenòmens 
meteorològics extrems amb riscos puntuals derivats de pluges torrencials. Així doncs, caldrà 
preveure un dimensionament adequat de la xarxa de drenatge de l'interior del sector, que tindrà 
en compte aquests fenòmens meteorològics extrems puntuals. Impacte final: moderat. 
 

6. El risc raonable d'un major dèficit de recursos hídrics fa necessari preveure elements d'estalvi 
i d'eficiència de l'aigua i, que per aquells usos que no requereixin qualitat d'aigua potable, 
s'abasteixin de la xarxa d'aigua regenerada. En l'apartat de les aigües, s'ha tractat amb 
suficiència les mesures d'estalvi d'aigua. Impacte final: moderat. 

En verd, el segrest de CO2 per hectaria i any per algunes especies presents en els 
boscos de Catalunya i en vermell, el segrest mitja dels boscos de Catalunya. 
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6.4. Concreció del seguiment del pla. 
 
6.4.1. Indicadors ambientals de seguiment. 
 
Per a definir el perfil ambiental del municipi en relació al planejament, i sobretot comparar algunes 
de les repercusions ambientals del nou planejament en relació a la situació prèvia, es fan servir 
una sèrie d’indicadors ambientals. 
 
Cal entendre els indicadors com a instrument complementari en la caracterització ambiental del 
pla, la seva avaluació i el seu seguiment. Alguns d’aquests indicadors són: 
 

• Superfície de sostre industrial i logístic. 
 

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

 
• Superfície d’espais verds. 

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

• Superfície destinada a equipaments públics. 
 

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

• Superfície destinada a vialitat. 
 

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

• Superfície destinada a serveis tècnics. 
 

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

 
• Balanç hídric del pla i consum urbà d’aigua diari. 

 
Segons l’estudi hidrogeològic, la ratio del consum d’aigua previst al sector serà de 
140m3/dia.  
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• Quota de generació de residus per habitant que van a parar a l’abocador. 

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

 
• Quota de generació de residus per habitant que es reciclen. 

 
La quota de generació de residus selectius a les zones habitades del municipi de Bàscara 
és de 0,38 kg/hab/dia. 

 
• Proporció de recollida selectiva respecte el volum total de residus recollits. 

 
La proporció és del 26 %. 

 
6.4.2. Modalitat de seguiment. 
 
 
El seguiment ambiental es durà a terme pel promotor, qui designarà el director ambiental del pla, 
encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de 
la matèria i a l’òrgan ambiental. 
 
El director ambiental del pla emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat que estableixi 
la resolució de l’avaluació ambiental i els remetrà al promotor i a l’òrgan ambiental. 
 
 
 
 
6.5. Conclusió final. 
 
 
El desenvolupament de tan sols el 42% de la superfície del sector SUND-02, coincident amb la 
fase 1 de l’anterior proposta avaluada (octubre 2018), així com la destinació del 100% a l’ús 
logístic del sector, comportarà una reducció proporcional en: la demanda d’aigua potable, 
demanda energètica, generació d’aigües residuals i plujanes, generació de residus, menor 
mobilitat cosa que comportarà una menor incidència sobre el canvi climàtic, i sobretot la 
preservació d’una part important del sòl agrícola que forma part de la resta de sòl urbanitzable 
no delimitat del sector SUND-02, però que mantenidrà el seu ús actual, cosa que aportarà una 
millora en la qualitat paisatgística de l’entorn del pla que es preveu desenvolupar. 
 
 

Roses, a 27 de febrer de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
L’Equip redactor de la Memòria Ambiental 
 
 
 
 
 
 
Signat: Miquel Fort i Costa 
Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685 
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7. ANNEXES. 

Annex 1. Informes rebuts de les administracions en relació a la revisió del nou ISA. 
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Annex 2. Revisió de la demanda d’aigua potable pel desenvolupament del sector SUND-
02 “Orriols” a Bàscara. 
 
 
Miquel Fort i Costa 
Consultor mediambiental i Geòleg, col.1.685 

 

 

 

Les dades sobre la demanda d’aigua que figuren tant a l’ISA com a la memòria ambiental del 

SUND-02 “Orriols” a Bàscara (octubre 2020) marquen unes necessitats de 357m3/día d’aigua 

potable per a abastir el sector. 

 

Degut a la baixa demanda de sòl industrial i les poques possibilitats de trobar ma d’obra 

disponible d’aquest sector en les rodalies (Orriols amb 157 habitants i Bàscara amb 1.015) i 

trobant-se els nuclis urbans amb majors posibilitats a força distància (Girona a 30km i Figueres 

a 20km), el promotor ha revisat la distribució dels usos del sector, enfocant el 100% del sòl a ús 

logístic. 

 

Tenint en compte que la superficie final del sector serà de 28 ha, la dotació que finalment 

esdevingui de l’estudi hidrogeològic de detall s’aplicarà únicament sobre els terrenys d’ús privat 

que representen el 50% del total, això és, 14 ha. 

 

Atenent a aquesta nova superficie i coneixent que la dotació que correspon al sòl d’ús logístic és 

de 10m3/ha.dia, obtindrem que les necessitats d’aigua seran de 140 m3/día, això és, 5.800 l/h, 

entre dues i tres vegades inferior a les previsions inicials. 

 

 

 

 

Roses,a 1 de desembre de 2022 

I per què així consti, ho signa 

 

 

 

Miquel Fort i Costa 

Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº.1685 
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Annex 3. Informe addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua potable pel 
desenvolupament del sector SUND-02 “Orriols” a Bàscara. 
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Annex 4. Informe de l’ACA sobre la suficiència de dos pous per a abastir el sector SUND-
02 “Orriols” a Bàscara. 
 
 
Annex 5. Informe de les característiques tècniques de dos pous per a abastir el sector 
SUND-02 “Orriols” a Bàscara. 
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Plaça de Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 
 
 
 

INFORME TÈCNIC 

 
 
Expedient : FUE-2022-02679440 
Peticionari:  Ajuntament de Bàscara 
Objecte :      Informe sobre la suficiència d’aigua de dos pous per abastir el sector 

SUND-02 
Curs : Cap curs 
Municipi :  Bàscara (Alt Empòrdà) 
 
Coordenades UTM:  X=492.533 ;  Y= 4.664.585 
 
L’Ajuntament de Bàscara amb data d’entrada al registre de l’Agència Catalana de l'Aigua 30 
de juny de 2022 sol·licita informe sobre  la suficiència d’aigua de dos pous per abastir el 
sector SUND-02 del nucli d’Orriols al T.M de Bàscara (Alt Empordà). 
 
Aporta els següents documents: 
 

- En data 30 de juny de 2022, el “Projecte: informe de les característiques tècniques de 
dos pous a Orriols  (SUND-2)” subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló  en data 24 
de desembre de 2021. 
 

- En data 16 de desembre de 2022,  el “Projecte : Informe addicional sobre la 
modificació de la demanda d’aigua per al desenvolupament el sector SUND-02 a 
Orriols subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló en data 10 de desembre de 2022 i  
l’informe de “Revisió de la demanda d’aigua potable pel desenvolupament del sector 
SUND-02 “Oriols a Bàscara subscrit pel geòleg Miquel Fort i Costa en data 1 de 
desembre de 2022 

 
ANTECEDENTS 
 
 L’Agència Catalana de l'Aigua, en data 12 d’abril de 2007, va emetre informe sobre el 
document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bàscara, aprovat inicialment per 
l’ajuntament en sessió 11 de novembre de 2005 , amb les següents condicions particulars, 
entre d’altres:  
 
[...]  
 
5. La documentació del POUM s’hauria de completar amb un estudi sobre el sistema 
municipal d’abastament d’aigua, incloent l’avaluació de la suficiència i qualitat dels recursos 
disponibles per a atendre la futura nova demanda planificada (que es justificarà adientment), 
amb indicació del títol concessional que faculta a l’ajuntament per l’ús de l’aigua, la diagnosi 
sobre la xarxa en alta actual i la xarxa de distribució i la justificació, descripció i valoració de 
les actuacions necessàries, si s’escauen, per a la seva ampliació, millora o adaptació a la 

Expedient: FUE-2022-02679440 
Procediment: TE_Informes relacionats amb el vector aigua 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 7689078 
*7689078* 
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nova demanda que es planifica, tot en concordança amb les previsions del Pla Sectorial 
d’Abastament d’Aigua a Catalunya ( PSAAC).  
 
La documentació del POUM també s’haurà de completar amb un estudi sobre el sistema de 
sanejament d’aigües residuals, tant de procedència urbana com industrial, amb una diagnosi 
de la situació actual i una descripció i justificació de les actuacions necessàries per a 
consolidar el creixement previst en el POUM.  
 
Els dos documents inclouran una previsió sobre el sistema contractual que s’adoptarà per 
l’execució de totes les obres i el seu regim econòmic–financer, que, en tot cas, haurà de 
vincular-se al desenvolupament dels sectors de sòl urbà i urbanitzable planificats.  
En particular, pel que fa als col·lectors en alta i les EDAR’s s’estarà al que estableixen les 
determinacions del PSARU –2005 i les clàusules dels convenis que es puguin formalitzar 
entre els promotors, l’ajuntament, l’entitat responsable de la gestió del sistema de 
sanejament i l’Agencia Catalana de l’Aigua.  
 
Posteriorment, en data 2 d’octubre de 2012, emet informe sobre el següent sobre 
l’avantprojecte d’accessos al Pla Parcial Industrial d’Orriols al TM de Bàscara:  
 
1. Caldrà avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües de la 
xarxa de pluvials del sector i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal 
d’adaptar-los al increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la 
conca, o, alternativament, s’optarà per la construcció d’una bassa de laminació dels cabals 
d’escorrentiu als valors actuals.  
 
2. La xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel cabal de la pluja 
de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió dels dispositius per la retenció dels 
productes contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentiu.  
 
3. Ateses les previsions del PSARU 2005 i els acords de data 28 de desembre de 2011 en 
relació amb el conveni de data 6 d’octubre de 2010, signats per la Direcció General 
d’Urbanisme , l’Agència Catalana de l’Aigua, i la Federació Catalana de Promotors 
constructors d’edificis, el pla urbanístic inclourà la “[...] previsió de reserva tan econòmica 
com d’espai, per a preveure un sanejament autònom del sector[...]”  
 
4. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de recursos d’aigua i/o 
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi es resoldran 
en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la 
llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.  
 
Posteriorment, en data 27 de gener de 2016, informa el que segueix sobre el Pla parcial de 
delimitació i urbanístic del sector SUND-02, subscrit per l’arquitecte Anna Font i Viñals en 
data de setembre de 2015:  
 
1. En el planejament derivat s’avaluarà la capacitat de la llera receptora de les aigües de la 
xarxa de pluvials del sector i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal 
d’adaptar-la al increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la 
conca, i es definiran les basses de laminació dels cabals d’escorrentiu proposades al 
document.  
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2. La xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel cabal de la pluja 
de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió dels dispositius per la retenció dels 
productes contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentiu.  
 
3. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de recursos d’aigua i/o 
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi es resoldran 
en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la 
llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.  
 
4. L’inici de les obres resta condicionat a l’autorització expressa de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua.  
 
Posteriorment, en data 11 de desembre de 2019, l’Agència Catalana de l'Aigua informa el 
següent sobre el Text refós del Pla Parcial de Delimitació i Urbanístic del Sector SUND-02 a 
Bàscara, subscrit per Anna Font Viñals, en data juny de 2019, i els documents adjunts a la 
sol·licitud:  
 
1. Reiterar que, la xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel 
cabal de la pluja de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió del dipòsit d’acumulació al 
que es fa referència en el Pla parcial i els dispositius per la retenció dels productes 
contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar l’aigua 
d’escorrentiu. L’estudi determinarà, si cal , addicionalment realitzar les obres necessàries 
per adaptar la capacitat de les lleres receptores a la capacitat de xarxa de drenatge 
dissenyada.  
 
2. En referència a l’abastament d’aigua, s’informa desfavorablement condicionat a justificar i 
establir detalladament la procedència del recursos d’aigua explotables destintades a 
l’abastament per tot el sector així com les infraestructures necessàries pel seu transport, 
amb la justificació de no afecció sobre la massa d’aigua subterrània ni als pous amb 
concessió administrativa vigent, d’acord amb la normativa del PGCFC. L’atorgament de 
l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús d’aquest recursos d’aigua es resoldrà en 
un expedient independent, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril,  
 
Així mateix, caldrà descriure i justificar les actuacions necessàries a la xarxa d’abastament 
municipal del nucli d’Orriols que puguin resultar afectades amb el desenvolupament del 
sector, per tal de garantir el manteniment de les condicions tècniques de servei de la xarxa. 
El document farà referència a la formula i garanties financeres per a l’execució d’aquestes 
obres complementàries de les d’urbanització d’acord amb l’article 44.1d) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
3. Respecte el sanejament, el sector delimita una reserva de sòl i pressupost necessaris per 
a la instal·lació del sistema de depuració. La solució definitiva per la construcció del sistema 
de sanejament de l’efluent de les aigües residuals s’establirà a partir de les determinacions 
del Pla de Gestió i el seu Programa de Mesures, aprovats per Acord de govern 1/2017 de 3 
de gener d’acord amb allò informat en l’apartat de consideracions.  
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DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
L’àmbit del Pla Parcial està situat al nord del nucli d’Orriols. Limita al sud per la carretera de 
l’Escala GI-623, a l’est per l’autopista AP-7 i a l’oest per la carretera N-II i al nord amb 
terrenys de sòl no urbanitzable. 
 
L’objectiu dels documents aportats és descriure les característiques constructives de dues 
captacions i la presentació dels resultats de dos assaigs de bombament de llarga durada, 
que han de justificar la suficiència dels recursos d’aigua existents per abastir les necessitats 
derivades del desenvolupament del sector.  
 
La situació i les característiques geomètriques dels pous previstos al sector són les 
següents: 
 

Captació UTMX UTMY COTA Z Profunditat (m) 
POU 1 492.533 4.664.585 162 118 
POU 2 492.630 4.664.649 163 160 

 
Des del punt de vista geològic, l’àmbit de les perforacions es situat a la unitat 
morfoestructural de la Depressió neògena de l’Empordà, formada per sediments al·luvials 
terciaris del neogen, recoberts per sediments quaternaris, procedents del desmantellament 
dels relleus terciàris, conformant glacis d’acumulació o bé de l’encaix del riu Fluvià.  
 
En l’àmbit d’estudi aflora una única formació que,segons el mapa geològic de Catalunya 
(Escala 1:25.000),és la següent: 
 
NPFa: Lutites ocres i vermelles entre les que s’intercalen trams mètrics de gresos fins 
argilosos de color marró. Localment contenen trams de conglomerats i de roques 
carbonàtiques de continuïtat decamètrica i gruixos decimètrics. El sentit dels paelocorrents 
és cap al E-SE. S’interpreta com a sediments de plana d’inundació del sistema al·luvial del 
Fluvià, amb predomini de sediments fins amb esporàdics canals conglomeràtics de tipus 
trenat. El seu gruix és de 50 a 75 m. Edat: Pliocè superior. 
 
Per sota s’hi troba la unitat: 
 
MN1: Gresos fins i grollers de color marró alternats amb trams lutítics vermells i ocres. 
S’intercalen amb nivells conglomeràtics canalitzats. Els trams de gresos i lutites tenen 
gruixos decamètrics i els de conglomerats mètrics. La potència total és de 75-100m i l’edat 
és del Miocè superior. 
 
Segons la caracterització hidrogeològica, l’àmbit del sector ocupa l’espai superficial de 
l’Aqüífer dels neògens de l’Empordà (Codi 201I02), que limita amb falles regionals 
d’orientació nord-oest a sud-est, originades a partir dels moviments tectònics distensius 
ocorreguts en la mediterrània occidental des de l’Oligocè fins a l’actualitat. Està format per 
argiles, llims i llims arenosos corresponents a les fàcies distal del ventall al·luvial i de plana 
d’inundació i per sorres, sorres llimosos i graves corresponents a les fàcies distal del ventall 
al·luvial i de plana d’inundació. 
 
L’aqüífer està situat a la massa d’aigua subterrània ES100MSBT06_01 Detrític Neogen de 
l’Empordà. Té una fàcies bicarbonatada càlcica i l’estat de la massa d’aigua és dolent,  
degut a la concentració de nitrats des del 2007, amb un 68,7% de massa d’aigua en bon 
estat. La litologia dels dos pous està constituïda per capes de llims i argiles decimètriques i 
capes mètriques de gresos.   
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Els trams productors constituïts per graves estan a les següents profunditats: 
 
POU 1: a 52 m, 75 m i 105 m, que corresponen a les cotes 110, 87 i 57 m.s.n.m 
POU  2: a 43 m, 108 m i 154 m, que corresponen a les cotes 120, 55 i 9 m.s.n.m 
 
Les característiques constructives son les següents  
 
POU 1 Profunditat (m) Diàmetre 
Perforació 118 155 
Canonada de ferro 0-118 180 
Trams ranurats 20-115 180 
Trams secs 115-118 180 
 
POU 2 Profunditat (m) Diàmetre 
Perforació 160 255 
Canonada de ferro 160 140 
Trams ranurats 105-157 140 
Trams secs 157-160 140 
 
Els resultats de l anàlisi dels següents paràmetres químics s’inclouen en la taula següent:  
 

 
 
Es modifica la previsió inicial del consum d’aigua, atès el sector es destinarà a usos 
industrials terciaris, d’acord amb les justificació inclosa en l’informe de “Revisió de la 
demanda d’aigua potable pel desenvolupament del sector SUND-02 “Oriols a Bàscara 
subscrit pel geòleg Miquel Fort i Costa en data 1 de desembre de 2022, on s’estima que la 
dotació, passarà de la considerada inicialment, 358 m³/dia,  a 140 m³/ dia. 
 
Per altre banda, segons les determinacions del document aportat en data 16 de desembre 
de 2022 “Projecte : Informe addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua per al 
desenvolupament el sector SUND-02 a Orriols”,  subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló 
en data 10 de desembre de 2022, els resultat de l’assaig del Pou 1 i 2  realitzat  durant el 
bombeig continuat al llarg de 48 hores de 8000 l/h, mostren que el nivell d’aigua s’estabilitza 
a la cota 87,75 msnm, i 87,40 msnm, respectivament. Amb aquest cabals, que permetrien la 
obtenció de la dotació considerada inicialment, de 348 m³/dia,  es pot observar que la 
recuperació mesurada és molt lenta. En concret, el nivell d’aigua en el Pou 1, al cap de 5 
dies després d’haver finalitzat el bombament,  està situat a uns 6,86 m per sota el nivell 
inicial i el POU 2, al cap de 20 dies d’haver cessat el bombament, està situat a uns 0,21 m 
respecte el nivell inicial.  
 
Es comprova, durant l’assaig del Pou 1, que no hi ha afecció als nivells del pou municipal. 
Per altre banda s’observa, al Pou 1, un descens d’uns 0,49 m durant el bombeig en el Pou 2. 
Es dedueix que degut a la distancia d’aquest pou respecte el municipal, uns 850 m, no hi 
haurà, tampoc, una incidència significativa en el funcionament del pou municipal.  
 
A més a més, tenint en compte els valors de transmissivitat de l’aqüífer, d’entre 2,50 m³/dia i 
5 m³/dia pel pou 1 i de l’ordre de 20 m³/dia pel pou 2, les dades de les columnes litològiques, 
que mostrarien que el pou 2 explota l’aqüífer fisurat dels gresos situat per sota l’aqüífer 
multicapa del neògen, i la diferència de cota de la fondària dels pous, es pot concloure que 
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la construcció dels pous no provocarà cap afecció ni els nivells ni el cabals d’explotació del 
pou municipal. 
 
A partir d’aquestes dades i les de l’aqüífer, es calcula, a partir de la fórmula de Galofré, quin 
seria el descens teòric dels pous amb un bombament teòric d’un cabal d’uns 5800 l/hora, 
amb el supòsit d’una dotació de 140 m³/ dia. 
 

Captació Descens(m) Transmissivitat(m³/dia) 
POU 1 36,25 3,20 
POU 2 9,05 17,80 

 
Considerant que s’utilitzessin els dos pous i que el volum d’extracció fos la meitat per cada 
un, d’uns 2900 l/ hora per cada pou,  els descensos teòrics resultants són: 
 

Captació Descens(m) Transmissivitat(m³/dia) 
POU 1 25,15 3,20 
POU 2 4,52 17,80 

 
Les conclusions de l’estudi determinen: 
 

1. El bombament de l’assaig no han afectat els nivells ni el cabals d’explotació del pou 
d’abastament municipal  
 

2. El nivell d’aigua dels pous després de les 48 hores s’estabilitza, però la recuperació 
es produeix lentament 
 

3. Amb al modificació dels usos del sector, destinats a industrial terciari, i amb un 
demanda d’aigua de 140 m³/dia, es considera que el cabal d’explotació de 5800l/ 
hora és suficient.  
 

4. El descens teòric que es produiria amb l’extracció d’aquest volum seria d’uns 36,25 
m del pou 1 i d’uns 9,05 m pel pou 2. 
 

5. En el futur caldrà ajustar el cabal òptim d’explotació en cadascun dels pous, amb una 
major extracció d’aigua del pou 2, atès que té un valor més elevat de transmissivitat i 
els descensos que es produeixen son menors així com també per la menor 
concentració de nitrats en l’aigua.  

 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
La metodologia emprada per determinar la disponibilitat de recursos d’aigua subterrània, tant 
d’obtenció de dades reals dels paràmetres hidrogeològics a partir dels assajos de 
bombament realitzats, com de dades teòriques a partir de les fórmula de Galofré, és 
correcte. En conseqüència les conclusions són coherents amb els resultats obtinguts. 
 
En aquest sentit, ajustant els cabals d’extracció global entre els dos pous a les demandes 
reals del sector, estimades en 140 m3/dia, previsiblement no es produiran afeccions a la 
captació d’aigua municipal. Això no obstant, ateses les característiques hidrogeològiques 
diferents dels pous 1 i 2, en què els valors de transmissivitat dels nivells productius del pou 2 
són força més alts que els del pou 1, la qual cosa s’evidencia tant en els descensos que es 
produeixen com en la recuperació del nivell estàtic, és aconsellable ajustar el règim 
d’explotació dels dos pous de manera que la major part del cabal s’extregui del pou 2. 
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CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb les consideracions efectuades, procedeix a informar el que segueix sobre la 
suficiència d’aigua de dos pous per abastir el sector SUND-02 del nucli d’Orriols al T.M de 
Bàscara (Alt Empordà), d’acord amb les determinacions tècniques del document “Projecte : 
Informe addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua per al desenvolupament el 
sector SUND-02 a Orriols”  subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló en data 10 de 
desembre de 2022: 
 
 

- La metodologia emprada per determinar la disponibilitat de recursos d’aigua 
subterrània és correcte. 

- La suma dels cabals d’extracció dels pous 1 i 2 serà com a màxim de 5.800 l/h, a 
partir dels quals previsiblement no es produiran afeccions a les captacions 
municipals. Això no obstant, en el cas que es produïssin afeccions caldrà ajustar a la 
baixa els cabals d’extracció. 
 

- Caldrà ajustar el cabal òptim d’explotació de cada un dels pous, amb una major 
extracció del pou 2. 
 

- L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua es 
resoldrà en un expedient independent, d’acord amb els procediments administratius 
establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 
1986, d’11 d’abril, i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control 
Ambiental d’activitats de Catalunya, respectivament. 

 
 
 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19) 
el Cap de la Demarcació Territorial 
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EMPLAÇAMENT: SUND-2 Orriols  

TREBALLS: INFORME DE DOS ASSAIGS D’AFORAMENT I EL DISSENY 
CONSTRUCTIU D’UN POU  

PROMOTOR: 
Bionatur Biotecnologies SL 

 

SOL.LICITA: Pere Costa 

CONTACTE Pere Costa 

N./ REF.: Exp.:  00070. 2021 

 

1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

 

El present informe té per objectiu la descripció de les característiques constructives de dues captacions al 

sector SUND-2 d’Orriols i la presentació dels resultats de dos assaig de bombament de llarga durada, un a 

cadascun dels pous. 

L'informe s’emet a partir de les dades obtingudes d’un assaig d’aforament en un pou ja existent (POU 1) i 

les dades de la perforació i de l'assaig de bombament d’un nou pou que s’ha executat (POU 2). 

El nou pou el va realitzar Perforacions Serrainat entre els dies 25 i 28 d’octubre i els assaigs d’aforament es 

van realitzar entre els dies 28, 29 i 30 de juliol en el POU 1 i els dies 10, 11 i 12 de novembre en POU 2. 

 

2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

A les captacions s’hi arriba des de la ctra. GI-623, en el tram situat entre la N-II i l’AP-7. A aquest camí s’hi 

entra des de just davant del trencant al mateix poble d’Orriols. 

 

Captació UTMX UTMY COTA Z Profunditat (m) 
POU 1 492.533 4.664.585 162 118 
POU 2 492.630 4.664.649 163 160 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

 

3. SITUACIÓ GEOLÒGICA 

El terme d’Orriols se situa damunt la unitat morfoestructural de la Depressió de neògena de 

l’Empordà, constituïda per sediments al.luvials d’edat terciària, concretament del Neogen (Pliocè i Miocè), 

que amb el temps varen ser recoberts per sediments quaternaris procedents bé del desmantellament dels 

relleus terciaris anteriors conformant glacis d’acumulació o bé de l’encaix del riu Fluvià que va anar deixant 

terrasses penjades a diferents nivells. 

En l’àmbit d’estudi aflora una única formació descrita en el mapa geològic de Catalunya 1:25.000 

com a:  

NPFa: Lutites ocres i vermelles entre les que s’intercalen trams mètrics de gresos fins argilosos de color 

marró. Localment contenen trams de conglomerats i de roques carbonàtiques de continuïtat decamètrica i 

gruixos decimètrics. El sentit dels paelocorrents és cap al E-SE. S’interpreta com a sediments de plana 

d’inundació del sistema al·luvial del Fluvià, amb predomini de sediments fins amb esporàdics canals 

conglomeràtics de tipus trenat. El seu gruix és de 50 a 75 m. Edat: Pliocè superior.  

Per sota s’hi troba la unitat: 

MN1: Gresos fins i grollers de color marró alternats amb trams lutítics vermells i ocres. S’intercalen amb 

nivells conglomeràtics canalitzats. Els trams de gresos i lutites tenen gruixos decamètrics i els de 

conglomerats mètrics. La potència total és de 75-100m i l’edat és del Miocè superior. 

A l’annex 2 es pot veure el context geològic de les formacions que s'han descrit. 

 

4. CARACTERITZACIÓ HIDROGEOLÒGICA 

En aquest àmbit es distingeix un únic aqüífer: aqüífer dels neògens de l’Empordà, limitat 

estructuralment per falles regionals d’orientació nord-oest a sud-est, originades en motiu de la tectònica 

distensiva que va afectar la mediterrània occidental des de finals de l’Oligocè fins a l’actualitat i 

coincideixen amb els límits occidental, meridional i septentrional de la depressió o conca neògena de 

l’Empordà. 

L’aqüífer (201I02) és format per un tram de la seqüència Superior del ventall al.luvial del Fluvià, format 

per argiles, llims i llims arenosos corresponents a la fàcies distal del ventall al.luvial i de plana d’inundació 

i per sorres, sorres llimoses i graves corresponents a la fàcies intermitja de ventall al.luvial i plana al.luvial. 

Es tracta d’un aqüífer majoritàriament confinat amb nivells superficials de tipus lliure. La recàrrega 

principal es produeix a partir de la infiltració d’aigua de pluja i la descàrrega és deguda al flux subterrani.  



  

 
 

   
 

La unitat NPFa és formada per gresos fins i lutites, que explota els pous perforats a la zona d’estudi, 

tenen una permeabilitat moderada amb valors de 0,75-2m/dia obtinguts a partir d’assajos de bombament a 

la zona de Cornellà de Terri. El coeficient d’emmagatzamatge pel conjunt de l’aqüífer s’estima entre 10-3 i 

10-6. 

L’Annex 2 mostra el mapa hidrogeòlogic de l’àrea i un perfil esquemàtic. 

 Aquest emplaçament es troba dins la massa d’aigua subterrània ES100MSBT06_01 Detrític Neogen 

de l’Empordà. Té una fàcies bicarbonatada calcica i l’estat de la massa d’aigua és dolent degut a la 

concentració de nitrats des del 2007, amb un 68,7% de massa d’aigua en bon estat. En concret, a Orriols el 

pou municipal, situat a 748m cap al sud, presenta valors de nitrats al voltant de 30-50mg/l. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES CAPTACIONS 

 

El POU 1 correspon a una captació existent prèviament a l'inici d’aquests treballs. L’aixecament litològic 

el realitzà el perforista que fou Perforacions Serrainat.  

El POU  2 es va realitzar, també per perforacions Serrainat, entre els dies 25 i 28 d’octubre, de forma 

mecànica mitjançant el mètode de perforació a rotopercussió amb circulació directa i amb aire i aigua a 

alta pressió com a fluid de perforació. 

La litologia en ambdòs casos és constituïda per capes de llims i argiles decimètriques i capes mètriques 

de gresos. 

El sistema de perforació a percussió no permet una identificació precisa de la columna litològica, 

però es coneix que els trams productors constituïts per graves segons el sondista, es situen a les següents 

profunditats:  

POU1; a 52m, 75 i 105m, que corresponen a les cotes 110, 87 i 57 m.s.n.m 

POU 2; a 43m, 108 i 154m, que corresponen a les cotes 120, 55 i 9 m.s.n.m 

Les característiques constructives són les següents: 

POU 1 Profunditat (m) Diàmetre (mm) 
Perforació 118 255 
Canonada de ferro 0-118 180 
Trams ranurats 20-115 180 
Trams cecs 115-118 180 

 



  

 
 

   
 

POU 2 Profunditat (m) Diàmetre (mm) 
Perforació 160 255 
   
Canonada de ferro 160 140 
Trams ranurats 105-157 140 
Trams cecs 157-160 140 

 

Durant la construcció del sondeig s’han comprovat els següents paràmetres químics de l’aigua in 

situ T, PH, NO3 i redox i NO32- a través d’un test de nitrats per les capes d’aigua situades a 43 m i a 108m. 

Les mostra obtinguda a 108m no es considera represntativa donat que no es podia perforar sense aigua ni 

espumant i per tant els resultats obtinguts són de la barreja d’aigües de la capa de dalt i de l'aigua de 

perforació.  

Els resultats obtinguts són: 

26/10/21  T amb T PH Cond ORP  TSD Acalinitat Nitrats 
43m 14:32 22 19,8 7,40 1202 18 603 167 60 
108m 18:45 13 18,8 7,75 1384 51 541 209 60 

 

El nivell freàtic en finalitzar la captació se situa a 76,15m el dia 9/11/2021.  

La columna litològica i l’esquema constructiu i els resultats analítics in situ obtinguts durant l’assaig de 

bombament s’inclouen a l’annex 3. 

Durant els treballs també es registra el nivell del pou d’abastament de l’ajuntament. Les 

característiques d’aquest pou no són conegudes però sembla que té 110m i els trams reixats són 

desconeguts. S’han mesurat els valors de nitrats in situ i dona una concentració de 30mg/l el 29/07/2021.  

 

5. ASSAIGS DE BOMBAMENT 
 

      5.1. Assaig de bombament al POU 1 

En data 28 de juliol de 2021es realitza un assaig de bombament de 48 hores al Pou 1.  La bomba 

s’instal.la a 110m de profunditat. 

Durant l’assaig es mesuren els nivells al amb sonda automàtica i manualment en el mateix pou i 

també en el pou de l’ajuntament que es situa a una distància de 748m en direcció S-SW. A l’annex 1 es pot 

veure la situació dels pous. 

Prèviament  es mesuren els nivells per conèixer si hi ha variacions estacionals i es detecta que el 

nivell té fluctuacions de l'ordre de 0,73m.  



  

 
 

   
 

Data Hora Profunditat nivell estàtic 
(m) 

12/05/2021 11:30 24,77 
15/07/2021 16:24 25,17 
27/07/2021 10:00 24,44 
09/11/2021 09:30 24,87 

Mesures de nivell preses manualment al POU 1 

El nivell estàtic al pou 1 el trobem el dia de l’assaig a 24,44m i l’assaig s’inicia amb el nivell a 25,14m 

desde la cota del terrreny.  

El pou de l’ajuntament, és un pou que injecta aigua directament a xarxa i la sobrant va a un dipòsit. 

És un pou que dona uns 5.000l/h i que està sempre en funcionament de manera que no ha estat possible 

conèixer el nivell estàtic. El Mapa Hidrogeològic de Catalunya 1:25.000 Full 296-1-1 Cornellà de Terri indica 

per aquest pou una profunditat de 110m i el nivell estàtic a 78,8m. Tampoc ha estat possible introduir una 

sonda en aquest pou perquè no hi ha tub piezomètric i el diàmetre no ho permetia de manera que s’ha 

instal.lat una sonda de pressió i un sistema automàtic de telecontrol. 

El control de nivells en el pou 1 es realitza mitjançant  levelogger i amb mesures manuals durant 

l’assaig i amb un datalogger durant l’assaig i fins 4 dies posteriors a  l’assaig per a mesurar la recuperació  

(08/08/2021). Durant l'assaig es prenen mesures de cabal amb un comptador i també amb un bidó.  

S’ha realitzat un assaig a nivell constant, tot i que a les últimes hores s’han efectuat petites 

variacions de cabal per anar provant la resposta de l’aqüífer. S’ha mantingut un cabal mitjà sostingut de 

8000l/h durant 48 hores, essent el nivell dinàmic inicial de 28,64m (27,71m, des de la cota del terreny) amb 

un descens estabilitzat de 59,11m situant-se el nivell a  87,75m (86,82m sota la cota de terreny) i durant les 

hores en què s’ha pujat el cabal a 9000 l/h estabilitzant-se a 88,21m (87,28 sota la cota de terreny), produint 

un descens de 59,57m. El volum total extret en aquestes 48 hores és de 384m3 de manera que es pot obtenir 

un cabal sostingut de 194m3/dia del pou 1, amb un descens estabilitzat de 59m i el nivell situat a 87m de 

profunditat. 



  

 
 

   
 

 

La recuperació del pou es produeix de forma ràpida fins que el nivell arriba als 35m i depres de forma 

molt més lenta. Durant els 5 dies posteriors en que s’ha mesurat aquest ha assolit els 31,30m, quedant a 

6,86m del nivell inicial. 

Durant l’assaig al POU 1 també s’han controlat els nivells i el cabal del pou de l’ajuntament, 

mitjançant telecontrol. Aquest pou es troba en funcionament durant tot l’assaig i bombant un cabal gairebé 

constant de 5000l/h (entre 5,15m3/h al principi del registre i 5,05m3/h).  

El gràfic següent mostra el registre efectuat durant part de l’assaig, ja que les primeres hores el 

dispositiu instal.lat no va marcar correctament. La línia vermella marca el moment en què s’atura l’assaig 

del Pou 1. Les dades de registre mostren que  el nivell es mou entre  una forquilla de 82,10 i 82,46m (0,36m) 

mentre dura l’assaig. Posteriorment a l’assaig es registren les dades fins a 16 dies i 4 hores després. En 

aquests dies s’observa una tendència del nivell a la baixa fins a 83,31m al cap de 6 dies d’haver-se iniciat el 

bombament i 4 dies després d’haver cessat. El descens màxim en aquest període ha estat de 1,14m i 

s’intueix una recuperació progressiva entre el dia 4 i el dia 12 després d’haver iniciat el bombament, 

recuperant-se fins a 83,00m. A partir d’aquest dia i fins el final der registre (1 dia més), el pou de 

l’ajuntament deixa de bombar i es produeix una recuperació més ràpida que assoleix els 82,63 m, uns 0,40cm 

per sota del nivell en el moment d’iniciar el registre, mentre s’està efectuant l’assaig al pou 1. 
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El gràfic també mostra que el pou de l’ajuntament està pràcticament sempre en explotació i que en 

moments puntuals quan bomba para, els nivells poden recuperar uns 0,67cm, situant-se puntalment a 

82,20m dos dies després d’haver parat el bombament. 

 

Les dades de referència que es tenen del pou de l’ajuntament anteriors a l’assaig de bombament 

són el nivell que indica el Mapa Hidrogeològic 1:25.000, segons el qual el nivell estàtic estaria a 78,80m  i 

una mesura efectuada el dia 15/07/2021 (12 dies abans del bombament) mentre el pou estava en 

funcionament amb el nivell situat a 78,08 m. Sembla que hi ha una tendència a la baixa que té el seu màxim 

10 dies després d’haver cesat el bombament del pou 1 i una posterior recuperació que es mesura durant 1 

dia. 

La interpretació d’aquest assaig de bombament a partir de les dades obtingudes de descens ens permet 

calcular la  transmissivitat de l’aqüífer, que ens indica la capacitat de l’aqüífer a transmetre l’aigua, i s’ha 

calculat a partir de dos mètodes diferents: 

a) Ajust del decens per sobreposició a la corba de Hantuch mitjançant AquiferTestPro  

b) fómula d’aproximació de Galofré on 𝑇 = 100. 𝑄/𝑠𝑝 

c) fórmula d’aproximació del cabal específic 𝑇 = 1,4. q 

Amb els dos mètodes s’obtenen valors de T similars; de 2,43m2/dia de 3,2m2/dia i de 4,55 m2/dia 

respectivament. El coeficient d’emmagatzamament no es pot calcular donat que no hi ha cap pou 

d’observació.  
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Pel que fa a l’evolució de la T respecte al nivell durant l’assaig de bombament es pot veure en el 

gràfic següent que guarden una bona correlació. L’aigua surt a una T=16,90ºC a la profunditat on 

s’estabilitza el nivell a 87,75m i augmenta a T=17,20ºC quan el nivell disminueix a la cota mínima assolida 

de 88,21m essent l’increment de temperatura de 0,3ºC. 

 

 

5.1. Assaig de bombament al POU 2 

En data 10 de novembre de 2021es realitza un assaig de bombament de 48 hores al Pou 2 i es controla 

la recuperació amb un levelogger fins el dia 20/11/2021. La bomba s’instal.la a 125m de profunditat. 

Es mesura el nivell del pou un dia abans de començar l’assaig i es situa a 76,15m, el mateix nivell 

que el dia de l’assaig. 

El cabal ha estat constant a 8000l/h fins a 25 hores en què s’estabilitza el nivell.  Es puja a 9000l/h i a 

les 26h a 10.100l/h durant i a partir d’aquí s’ha augmentat a 10.100l/h. Es manté durant 6h a 10.100l/h però 

en nivell va baixant sense observar-se una tendència a l’estabilització, de manera que es torna al cabal de 

8000l/h. El descens de nivell total que s’ha produit durant tot l’assaig ha estat de 12,47m tot i que el nivell 

s’ha estabilitzat a  87,40m (87,10m sota la cota de terreny), i per tant el descens a un cabal de 8000l/h es situa 

a 8,62m. El volum total extret durant les 48h de l’assaig ha estat de 447,6m3, tot i que el volum en un cabal 

sostingut de 8000l/h hauria estat de 384m3, el que significa que s’obtindria que amb un cabal de 8000l/h 

s’obtindrien 192m3/dia del pou 2. 
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Pel que fa a l’evolució de la temperatura té un lleuger augment durant l’assaig, passant del 20,52ªC 

inicials als 20,62ºC finals, el que suposa tant sols un increment de 0,1ºC. 

 

La recuperació del pou queda registrada en el gràfic que es presenta a continuació: 
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Es mesura la recuperació durant 9 dies a través del levelogger i en aquests 9 dies no s’assoleix en 

nivell estàtic inicial. El dia 01/12/21, al cap de 20 dies es mesura el nivell manualment que es situa a 78,66m 

(78,36m sota la cota de terreny), sense haver assolit encara el nivell estàtic del pou mesurat el dia 9/11/2021 

a 76,15m. 

Un dia abans de l’assaig de bombament al pou 2, durant i fins a 9 dies després  2 es prenen mesures 

en continu del Pou 1, situat a 116,40m de distància.  

En aquest pou es registren oscil.lacions anteriors a l’assaig de bombament de l’ordre de 0,03cm que 

podrien ser influència d’altres bombeigs. El gràfic mostra que 6h i 30m després d’iniciar-se el bombament 

el nivell en el Pou 1 pateix un descens de 0,49 cm que se situa en el seu màxim a 25,36m estabilitzat al final 

del bombeig. A partir d’aquest moment s’inicia una lenta recuperació que arriba a 25,11m 8 dies després 

d’haver parat el bombeig, sense acabar d’assolir encara el nivell estàtic mesurat a 24,87m el dia abans 

d’iniciar-se l’assaig (0,24cm per sota). 

 

15,20
15,21
15,22
15,23
15,24
15,25
15,26
15,27
15,28
15,29
15,30
15,31
15,32
15,33
15,34
15,3524,50

24,60

24,70

24,80

24,90

25,00

25,10

25,20

25,30

25,40

25,50

0 24
0

48
0

72
0

96
0

12
00

14
40

16
80

19
20

21
60

24
00

26
40

28
80

32
20

34
60

37
00

39
40

41
80

44
20

46
60

49
00

51
40

53
80

56
20

58
60

61
00

63
40

65
80

68
20

70
60

73
00

75
40

77
80

80
20

82
60

85
00

87
40

89
80

92
20

94
60

97
00

99
40

10
18

0
10

42
0

10
66

0
10

90
0

11
14

0
11

38
0

11
62

0
11

86
0

12
10

0
12

34
0

12
58

0
12

82
0

13
06

0
13

30
0

13
54

0
13

78
0

14
02

0
14

26
0

14
50

0

T
em

pe
ra

tu
ra

 ºC

N
iv

el
l (

m
)

Temps (minuts)

Nivell i temperatura al Pou1 durant l'assaig i recuperació del Pou 2

Nivell (m) Temperatura (ºC)



  

 
 

   
 

La interpretació d’aquest assaig de bombament a partir de les dades obtingudes de descens ens permet 

calcular la  transmissivitat de l’aqüífer, que ens indica la capacitat de l’aqüífer a transmetre l’aigua.  

A partir del la sobreposició del descens amb les corbes teòriques de Theis o Hantush l’ajust no és 

possible i es diagnostica que es tracta d’un aqüífer amb doble porositat. Els nivells aqüífers de sota 

travessen gresos on l’aigua circula per fractures. La fórmula d’aproximació Galofré on 𝑇 = 100. 𝑄/𝑠𝑝 dona 

un valor de T=17,80 m2/dia, mentre que l’aproximació a partir del cabal específic 𝑇 = 1,4. q dona un valor 

de T=21,55. 

Amb els dos mètodes s’obtenen valors de T similars; de 17,80 m2/dia i de 21,55 m2/dia respectivament. 

El coeficient d’emmagatzamament no es pot calcular donat que no hi ha cap pou d’observació.  

 

6. QUALITAT DE L’AIGUA 
 

Durant els assaigs de bombament en cada un dels pous s’han analitzat els compostos nitrogenats 

a l’inici del bombeig, al mig i al final. Els resultats són els que es mostren a continuació: 

POU1  T PH Cond Nitrats 
(mg/l) 

Nitrits 
(mg/l) 

Amoni 
(mg/l) 

28/07/21 09:00 15,4 6,9 768 104 0,05 0,15 
29/07/21 09:00 16,9 7,3 621 51 <0,02 <0,15 
30/07/21 09:00 16,9 7,2 621 47 <0,02 <0,15 

  

POU2  T PH Cond Nitrats 
(mg/l) 

Nitrits 
(mg/l) 

Amoni 
(mg/l) 

10/11/21 10:15 20,5 7,2 670 <5 0,07 0,36 
11/11/21 10:45 20,5 7,2 680 <5 0,04 0,23 
12/11/21 09:15 20,6 7,3 679 <5 <0,02 0,15 

 

 Pel que fa a la qualitat es detecten diferències importants entre el pou 1 i el pou 2. 

El pou 1 presenta valors de nitrats elevats provinents de les capes més superficials. A mesura que 

avança el bombeig i que ja no hi ha influència de la capa superior o que és menor els nivells de nitrats 

baixen, tot i que es mantenen al límit paramètric (entre 47 i 51 mg/l).  

En el pou 2, en què s’ha segellat la capa més superficial, la situació és molt diferent i el contingut 

de nitrats es troba per sota del límit detectable i compleix amb el nivell exigit pel RD 140/2003. 

A nivell d’explotació, la barreja d’aigua dels dos pous permetrà que el nivell de nitrats no sobrepassi 

els 50mg/l que marca el RD 140/2003. 



  

 
 

   
 

Els altres compostos nitrogenats analitzats (nitrit i amoni) es troben sota el nivell que limita el 

RD140/2003. 

 

7. CONCLUSIONS 

S’han caracteritzat i analitzat dues captacions que previsiblement abastaran d’aigua potable el 

sector SUND-2 d’Orriols. 

El pou 1 té una profunditat de 118m i un diàmetre de 180mm i Està entubat amb tuberia de ferro i 

ranurat des de 20m fins a 115m mentre que el pou 2 té una profunditat de 160m i un diàmetre de 140mm i 

està entubat amb tuberia de ferro i ranurat de 105 a 157m. 

Tots dos pous exploten l’aqüífer del Neogen de l'Empordà, tot i que el pou 2 té més profunditat que 

el pou 1 i explota l'aigua provinent de la unitat geològica MN2 (gresos ocres), i manté sellades les capes 

més superficials de la unitat geològica NPFa (lutites ocres amb algun nivell de conglomerats).  

Així, el pou 1 explota les capes més superficials totes les capes que aporten aigua, situades segons 

el perforista a 52m, 75m i 105m de profunditat des de la cota del terreny que es troba a 162m s.n.m. Per tant 

les capes d’aigua se situen a les cotes 110m, 87m i 57m s.n.m.  

En el pou 2 aporten aigua les capes situades a profunditats de 43m, 108m i 154m respecte la cota del 

terreny situada a 163m. Per tant la cota de les capes transmissives és de 115m, 55m i 9m s.n.m. En aquest 

cas  s’han segellat les capes més superficials que són les que aporten nitrats i s’exploten només el nivells 

situats entre la cota 58 i 9 m s.n.m. 

El nivell piezomètric estàtic en el pou 1 se situa a l’entorn de 25m i el nivell estàtic en el pou 2 a 

l’entorn de 76m. En nivell representat en el pou 1 és de les capes superiors que es comporten com a lliures 

i les inferiors que actuarien com a semiconfinades, mentre que el nivell mesurat el pou 2 correspon al nivell 

piezomètric de les capes inferiors que actuen com a un aqüífer confinat de doble porositat. En 

conseqüència els valors de transmissivitat obtinguts a partir de l’assaig de cadascun dels pous són 

diferents; de l’ordre de 3m2/dia en el pou 1 i de l’ordre de 20m2/dia en el pou 2. 

El Pou 1 dona un cabal de 8000l/h estabilitzant-se el nivell a 87,75m. El Pou 2 també dona un cabal 

de 8000l/h i el nivell s’estabilitza a 87,40m. El descens que es produeix en el pou 1 és de 59,11m mentre que 

el descens produit en el pou 2 és de 12,47m resultant més eficient l’explotació del pou 2.  

Durant l’assaig de bombament del pou 1 es registren mitjançant telecontrol remot el nivell del pou 

de l’ajuntament, situat a 748m de distància. Aquest pou està sempre en funcionament explotant un cabal 

de 5000l/h i només para de forma puntual. Durant l’assaig de bombament es registren oscil.lacions en 



  

 
 

   
 

aquest pou de 0,36 cm, que no són influència del bombeig del pou 1,  ja que el radi d’influència per a les 

48h de bombeig es situa a una distància de l’ordre de 300m si estimem un coeficient d’emmagatzement 

S=1.10-4 . 

Durant l’assaig de bombament del pou 2 es registra mitjançant levelogger el nivell del pou 1, com a 

pou d’observació i es constata que hi ha incidència d’un pou sobre l’altre. El descens que es produeix en el 

pou 1 és de 0,49 cm. 

La temperatura enregistrada durant els assaigs corrobora que en el Pou 1 s’exploten nivells d’aigua 

situats a diferents profunditats i que tenen una major influència superficial mentre que en el Pou 2 l’aigua 

prové d’un aqüífer que actua com a confinat i el gradient de temperatura és pràcticament nul. 

La recuperació de nivells és lenta en els dos pous. En el pou 1 després de 5 dies de recuperació el 

nivell es troba 6,86m per sota del nivell estàtic inicial. En el pou 2 al cap de 20 dies es mesura el nivell 

manualment que es situa 0,21cm per sota del nivell estàtic inicial. El nivell que es mesura al Pou 1 durant 

l’assaig del pou 2, 8 dies després d’haver parat el bombeig es troba 0,24cm per sota del nivell estàtic. 

Pel que fa als compostos nitrogenats, cal dir que els nitrats són presents en el pou 1 i que aquests 

sobrepassen el valor paramètric de 50mg/l a la primera mostra extreta (104mg/l) just en iniciar l’assaig de 

bombament, i que es mantenen vora els 50 mg/l en les analítiques efectuades al cap de 24h amb 51mg/l i al 

cap de 48h de bombament amb 47mg/l, quan els nivells es troben a 87,20m i a 86,33m respectivament. En el 

pou 2 en canvi, no hi ha presència de nitrats en cap de les analítiques efectuades i el valor està per sota de 

<5mg/l. Els altres compostos nitrogenats, nitrits i amoni, estan per sota el límit de detecció o per sota el 

valor paramètric en tots els casos.   

L’aigua que es derivi a xarxa des dels dipòsits de regulació es podrà servir complint amb una 

concentració de nitrats per sota el nivell que estableix  el RD 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua per a consum humà. 

El volum total que s’obté de cada un dels pous amb el nivell estabilitzat a l’entorn de 87,50m és de 

192m3/dia, de manera que entre els dos pous s’obté un volum diari de 384m3, suficient per satisfer la 

demanda que es necessita de  357m3/dia.  

Salt, 24 de desembre de 2021 

Per Lithos Geotècnia, 

Marta Picó i Micaló 

Geòloga, Col.legiada 2576  



  

 
 

   
 

ANNEXES 

 

ANNEX 1. SITUACIÓ DEL POU 

 

 

  



  

 
 

   
 

Situació dels pous 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

              



  

 
 

   
 

 

ANNEX 2. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC DE L’ÀREA 

 

  



  

 
 

   
 

 

Mapa Hidrogeològic de l'àrea 

                

  



  

 
 

   
 

ANNEX 3.COLUMNA LITOLÒGICA DEL POU I ESQUEMA CONSTRUCTIU 

  



Esquema constructiu del pou 2 i columna litològica. Orriols Exp.0070.2020
255mm

180mm

Cota terreny 163 m

3
Noduls de carbonat 

6

9
Llims  amb presència de grava

12

15

18
Graveta amb llim i argila (entre 15m i 18 amb més proporció de 

grava i argila i de 18 a 24 més proporció de llims)

21

24

27

30

33
Argila ocre

36

39

42
T= 19,8 PH= 7,40 ς=1202!S/cm NO3= 60mg/l 26/10/21 14:32

45
Graves i argila

48

51

54
Argila marró amb alguna capeta de marga

57

60

63

66
Argila marró-vermellosa

69

72
Argila ocre

Argila  vermella molt flonja
75

78

81

84

87
T= 20,5 PH= 7,20 ς=680!S/cm NO3< 5mg/l 11/11/21 10:15

100
T= 20,6 PH= 7,30 ς=679!S/cm NO3< 5mg/l 12//11/21 9:15

103

106

109

112

115

118

121

124

127

130

133

136

139

142

145

148

151

154
Gres

157

160

�1



Esquema constructiu del pou 2 i columna litològica. Orriols Exp.0070.2020
255mm

180mm

Cota terreny 163 m Columna litològica segons perforista

3

6

9
Argila

12

15

18

21

24

27
T= 15,4 PH= 6,90 ς=768!S/cm NO3< 104mg/l 28/7/21 9:00

30

33
Argila ocre

36

39

42

45

48

51

54
Graves (52-53m)

57

60

63

66

69

72
Argila  vermella molt flonja

75

78
Graves (75-76m)

81

84

87
T= 16,9 PH= 7,20 ς=621!S/cm NO3< 47mg/l 30/7/21 9:00

100
T= 16,9 PH= 7,30 ς=621!S/cm NO3< 51mg/l 29/7/21 9:00

103

106 Graves (105-106m)

109

112 Margues blaves (?)

115

118

�1



  

 
 

   
 

ANNEX 4. ACTES LABORATORI 
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N. Butlletí : 2172804

Adreça : Josep Mª de Sagarra, 5

Data client : 10:15

N. Registre :
Data Registre : 11/11/2021

Data Finalització :

21110753

Orriols - Pou 2 M1

Població :

* 21110753*

LABORATORI

Determinació Resultat±Incertesa

Cap de Laboratori

Ac

PH

Conductivitat Elèctrica

Nitrats

Nitrits

Amoni

Data Inici : 11/11/2021

Població :

Hora :

Bàscara

12/11/2021

Procedència :

INFORME DE RESULTATS

Client : Lithos Geotecnia Sl

10/11/2021

Mètodes Analítics

PNT-QUI-MTD-010

PNT-QUI-MTD-011

PNT-QUI-MTD-021

PNT-QUI-MTD-022

PNT-QUI-MTD-023

7.2  ±0.1  unitats de PH 

670  ±80  µS/cm a 20ºC 

<5    mg/l 

0.07  ±0.02  mg/l 

0.36  ±0.06  mg/l 

Valor Paramètric

6.5 - 9.5

2500

50

0.1

0.5

MONTFULLÀ 12  de Novembre  2021

Mostra presa : pel propi client

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal  com s'ha rebut al  laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

17190  Salt (GIRONA)

Aigua continentalClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació,
envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.
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N. Butlletí : 2172805

Adreça : Josep Mª de Sagarra, 5

Data client : 10:45

N. Registre :
Data Registre : 11/11/2021

Data Finalització :

21110754

Orriols - Pou 2 M2

Població :

* 21110754*

LABORATORI

Determinació Resultat±Incertesa

Cap de Laboratori

Ac

PH

Conductivitat Elèctrica

Nitrats

Nitrits

Amoni

Data Inici : 11/11/2021

Població :

Hora :

Bàscara

12/11/2021

Procedència :

INFORME DE RESULTATS

Client : Lithos Geotecnia Sl

11/11/2021

Mètodes Analítics

PNT-QUI-MTD-010

PNT-QUI-MTD-011

PNT-QUI-MTD-021

PNT-QUI-MTD-022

PNT-QUI-MTD-023

7.2  ±0.1  unitats de PH 

680  ±82  µS/cm a 20ºC 

<5    mg/l 

0.04  ±0.01  mg/l 

0.23  ±0.09  mg/l 

Valor Paramètric

6.5 - 9.5

2500

50

0.1

0.5

MONTFULLÀ 12  de Novembre  2021

Mostra presa : pel propi client

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal  com s'ha rebut al  laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

17190  Salt (GIRONA)

Aigua continentalClassificació : Legislació : RD 140/2003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació,
envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.
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N. Butlletí : 2172854

Adreça : Josep Mª de Sagarra, 5

Data presa : 09:15

N. Registre :
Data Registre : 12/11/2021

Data Finalització :

21110762

Orriols - Pou 2 M3

Població :

* 21110762*

Determinació Resultat±IncertesaAc

Calci

Magnesi

Potasi

Sodi

ALTRES DETERMINACIONS
PH

Temperatura

Alcalinitat Total

Clorurs

Sulfats

Nitrats

Nitrits

Amoni

Conductivitat Elèctrica

*

*

*

*

*

Data Inici : 12/11/2021

Població :

Hora :

Bàscara

15/11/2021

Procedència :

INFORME DE RESULTATS

Client : Lithos Geotecnia Sl

12/11/2021

Mètodes Analítics

PNT-MET-MTD-007

PNT-MET-MTD-007

PNT-MET-MTD-007

PNT-MET-MTD-007

PNT-QUI-MTD-010

Termometria

Volumetria

PNT-QUI-MTD-043

PNT-QUI-MTD-025

PNT-QUI-MTD-021

PNT-QUI-MTD-022

PNT-QUI-MTD-023

PNT-QUI-MTD-011

72.5    mg/l 

20.4    mg/l 

<2.0    mg/l 

66.8  ±10.0  mg/l 

     

7.3  ±0.1  unitats de PH 

18.8    ºC 

273.7    mg/l 

77  ±8  mg/l 

21  ±5  mg/l 

<5    mg/l 

<0.02    mg/l 

<0.15    mg/l 

679  ±81  µS/cm a 20ºC 

Valor Paramètric

200

6.5 - 9.5

250

250

50

0.1

0.5

2500

Mostra presa : pel propi client

17190  Salt (GIRONA)

Aigua continentalMostra :

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client



Pág.  2 / 2

N. Butlletí : 2172854

N. Registre : 21110762

* 21110762*

LABORATORI

Cap de Laboratori

Població : Bàscara

INFORME DE RESULTATS

Client : Lithos Geotecnia Sl

MONTFULLÀ 17  de Novembre  2021

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal  com s'ha rebut al  laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

Aigua continentalMostra :

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Dades de la mostra aportades pel client

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació,
envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.
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Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 
0. INTRODUCCIÓ. 
 
0.1. Antecedents. 
 

Atenent al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, i com a part dels estudis previs del Pla parcial de delimitació del sector SUND-02 

“Orriols” al terme de Bàscara; en data de 31 de juliol de 2009 es va presentar davant dels SSTT 

del DMAH a Girona, l’informe ambiental preliminar com a document que iniciaria el tràmit 

d’avaluació ambiental. 

 

En data 10 de desembre de 2009 els SSTT del Departament de Medi Ambient i Habitatge a 

Girona emeten el document de referència per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat 

ambiental (ISA), en el que es determina quin ha d’ésser l’abast de l’ISA. 

 

En data 29 de desembre de 2009 es presenta l'ISA per a l'aprovació inicial del Pla. En data 23 

d'abril de 2010, l'OTAA emet informe sobre planejament urbanístic sobre l'ISA. 

 

En data maig de 2012 es fa lliurament de la memòria ambiental per a l'aprovació provisional del 

pla, i en data 22 de novembre de 2012 l'OTAA fa una Resolució de memòria ambiental amb 

caràcter desfavorable. 

 

El promotor ha anat presentant revisions de la memòria ambiental el juliol 2014, setembre 2015 

i finalment setembre de 2107, que és la que s'acaba valorant en l'informe sobre planejament 

urbanístic que fa l'OTAA amb data 5 de juliol de 2018.  

 

Atès que la tramitació es va iniciar abans del 12 de desembre de 2013, es mantenen els 

documents i la terminologia que estableix la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental, i no 

serà d'aplicació la Llei estatal 21/2013, de 6 de desembre, de evaluación ambiental. L'article 25.8 

d'aquella llei, preveu que si la memòria ambiental es presenta transcoreguts més de tres anys 

des del document de referència, l'òrgan ambiental ha de valorar la vigència de l'ISA. En trobar-

se en aquest supòsit, pel fet que la resolució de no conformitat sobre la memòria ambiental obliga 

a redactar-ne una de nova, i per tant cal revisar l'ISA. 

 

Atenent a l'informe sobre planejament urbanístic de data 5 de juliol de 2018 es determina quin 

ha d'ésser l'abast de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), segons l'article 115 del Decret 

305/2006. D’acord amb això, en data de desembre de 2018 es redacta el nou ISA adaptat a les 

recomanacions de l’IPU-1. 
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En data 6 d’agost de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona emet informe sobre el 

Pla Parcial de Delimitació del sector SUND-2 industria Orriols, a Bàscara amb les observacions 

següents: 

 

• No es valora favorablement la delimitació de les 69,3ha de sòl d’activitat econòmica atès 

que no resulta prou justificada, vist el potencial de sòl ja urbanitzat o ordenat pendent 

d’urbanitzar tant a la comarca, com al mateix municipi i a les proximitats de les 

infraestructures que enllacen amb Bàscara, i tenint en compte també, tal i com han 

valorat els organismes sectorials, que la delimitació amb aquesta quantitat de sòl que es 

proposa pugui suposar la pèrdua important de sòl agrícola, així com també que no es 

puguin aconseguir els recursos hídrics necessaris. 

 

• Cas que es consideri oportú, i davant d’una possible necessitat immediata de disposar 

de part d’aquests terrenys amb alguna activitat o actuació concreta, es podria delimitar 

un àmbit amb la superfície justa i necessària requerida per aquesta. En aquest sentit, per 

motius d’accés i proximitat en zones més antropitzades, es podria prendre com a 

referència la fase 1 del sector que ara es proposa. En aquest cas, caldrà ajustar-se al 

que disposa l’article 112 del Reglament de planejament. 

 

D’acord amb aquestes consideracions es redacta el present ISA on s’ha delimitat com a únic 

sector a desenvolupar, el que acull els terrenys de la fase 1 de l’ISA anterior. 
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0.2. Marc normatiu. 
 
Aquest informe s’ajusta a la següent normativa: 

 

Urbanisme: 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

• Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Avaluació ambiental: 

• Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d’Impacte Ambiental de projectes. 

• Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes. Aquesta norma adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva 

comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. 

• Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26-05-2003, que 

establece medidas para la participación del público en la elaboración de determinados 

planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo 

que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE.  

• Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 
  

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=165
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=165
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=165
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=165
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=165
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=124
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/unio_europea/detall/?id=124
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0.3. Objecte del planejament. 
 

Aquest Pla Parcial Urbanístic de Delimitació té per objectiu el desenvolupament reglat de les 

previsions del planejament general vigent del municipi de Bàscara, per al sector de sòl 

urbanitzable no delimitat SUND-02 industrial i logístic. 

 

Així, el POUM té per objecte definir les condicions d'ordenació, urbanització i gestió d'aquest 

sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual s'insereix, i en concret: 

 

• La correcta ordenació de la vialitat i accessos que ajudin a lligar aquest sector amb les 

infrastructures viàries existents. 

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

territori. 

• Establir una correcta ordenació urbanística, tant des del punt de vista urbanístic com 

ambiental, per tal d'aconseguir una correcta integració en el paisatge. En aquest sentit, 

establir els paràmetres urbanístics normatius adequats, incloent unes ordenances que 

regulin els materials i colors de les edificacions, i tractament dels espais lliures privats. 

• Preveure l'establiment de serveis urbanístics adequats a l'ordenació proposada. 

 

 
0.4. Relació de plans i programes vinculats. 
 
0.4.1.- Pla Territorial General de Catalunya. 
 
El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març. Els objectius 

marcats per aquest Pla responen a: 

 

• Potenciar el desenvolupament 

• Equilibrar el territori 

• Ordenar el creixement 

 

Aquest últim objectiu s’especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el medi, 

assegurant serveis i equipaments. 

 

Apart dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dóna valors de 

protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais forestals (sòls 

d’especial interès forestal). 
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El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements de 

patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials. 

Els criteris o objectius del Pla són els següents: 

 

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

• Moderar el consum del sòl. 

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

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
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0.4.2. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). 
 
Segons el PTPCG, aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010, l’àmbit d’estudi queda 

classificat com a sistema d’assentaments, àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic, cosa 

que el fa compatible amb aquest planejament supramunicipal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Extracte del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). 
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0.4.3. Planejament municipal. 
 

El POUM de Báscara es va aprovar definitivament per la CTUG el dia 4 de març de 2009 i l’edicte 

es publicà al DOGC nº 5377 en data 12 de maig de 2009. 

 

El POUM qualifica el sector com de sòl urbanitzable no delimitat (SUND-02), regulat per l’article 

98.3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracte del mapa  L’HIPERMAPA de la Generalitat de Catalunya. 
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Figura 3. Fitxa normativa del sector SUND-2. 
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0.5.- Trets bàsics del planejament. 
 

0.5.1. Objectius i criteris del pla. 
 

Els Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix com a principals objectius i criteris: permetre 

la possibilitat d’implantació d’un centre industrial i logístic en desenvolupament del PDE i d’acord 

amb el planejament parcial aprovat. El desplegament del sector haurà de resoldre l’accessibilitat 

a la carretera GI-623 amb la construcció d’un giratori i el conseqüent accés al sector, les 

despeses del qual s’hauran d’assumir pel promotor de l’expedient. 

 

0.5.2.  Descripció de l'ordenació 
0.5.2.1. Estructura general de l'ordenació 
L'estructura general, com ja s'ha descrit anteriorment, queda definida per la xarxa viària existent 

corresponent a les carreteres GI-623, GI-513, N-II i AP-7, i per la xarxa viària projectada que es 

proposa, que es vertebra entorn d’un vial central paral·lel a l’autopista. L’accés a aquest eix 

vertebrador es realitza a través d’una rotonda de nova creació, a la carretera Gi-623, que també 

ha de donar accés al nucli d’Orriols. A través de la rotonda existent s’accedeix al vial situat més 

a ponent, des del qual es realitzarà, també, l’accés al parc de bombers. 

 

El projecte d’urbanització assumirà les mesures necessàries per afrontar el nou sistema 

d’accessos al nucli d’Orriols impedint els girs a l’esquerra i d’execució del pas per a vianants, 

d’acord amb els possibles requeriments per part del departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

A partir de l’ordenació resultant d'aquesta estructura i del perímetre del sector resulten diferents 

illes unes destinades als usos industrials, comercials i logístics, i altres destinades als usos 

públics dels espais lliures i dels equipaments.  

 

Els espais lliures en forma de parc se situen bàsicament en les zones perimetrals adjacents a les 

carreteres. Els Serveis tècnics i el Equipaments s'ubiquen al sector sud-est; en aquests últims es 

fa una reserva d’espai per a la ubicació d’una estació depuradora. 

 
0.5.2.2. Sistema viari 
La vialitat principal la constitueix el carrer 3, que discorre en sentit nord-sud des de la rotonda de 

nova creació a la carretera Gi-623. Té una secció de 50 metres, amb dues calçades per a vehicles 

d'una amplada cadascuna de 10 metres, voreres laterals de 4 metres, i un passeig arbrat central 

d’16,5 metres amb aparcaments de 5,5 metres de profunditat a una de les bandes. 

 

La resta de carrers representen la vialitat secundària disposats formant una retícula per tal de 

donar cabuda als diferents tipus de parcel·la. Per a l’accés a l’actual parc de bombers, situat a la 
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zona més occidental del sector, s’arranjarà l’actual accés connectant-lo amb el carrer 0. 

L’amplada de tots ells és de 15 metres, deixant una calçada central de 10 metres i voreres laterals 

de 2.50. 

 

0.5.2.3. Sistema d'equipaments i espais verds 
Els espais verds, com a espais lliures, estan formats per unes grans peces diferenciades situades 

en les zones perimetrals, que representen el 15,66% de la superfície total del sector. La seva 

ubicació permet la formació d’uns espais de transició entre l’àrea residencial d’Orriols i el polígon. 

De la mateixa manera, les zones verdes a banda est i oest actuen de filtre respecte les 

infraestructures viàries perimetrals. 

 

El sistema d'equipaments s’empalça en una peça allargada N-S a l’extrem sud-est.  

 
0.5.2.4. Sòl d'ús privat i edificació 
D’acord amb els límits i les especificacions del POUM, hi ha una única zonificació distribuïda en 

diferents claus en funció de la superfície de la parcel·la i altres paràmetres referents a l’edificació, 

amb un ús principal logístic. Els usos compatibles són industrial, esportiu, comercial, hoteler i 

assistencial.  

 

La distància de qualsevol línia d’edificació cal situar-la a 25 m de l’aresta exterior de la calçada 

de la carretera GI-623, o 28,5 m de l’eix de la carretera, en tot l’àmbit del sector. 

 

S’estableix una zona 7, amb els subíndex 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4, amb els paràmetres que es descriuen 

a continuació. 

 

Les edificacions es situen en alineació a carrer amb una separació de 5 metres. En quant a les 

alineacions laterals i posteriors de les edificacions, es fa una gradació segons la zona: 

• ZONA 7.1 Per a parcel·les de superfície igual o major a 10.000 m², les separacions a 

carrer, a laterals i a fons de parcel·la seran de 8 metres. Per aquesta tipologia el front 

mínim de façana serà de 40 m i el fons de 60 m.  

• ZONA 7.2 Per a parcel·les de superfície igual o major a 5.000 m², les separacions a 

laterals i a fons seran de 5 metres. Per aquesta tipologia el front mínim de façana serà 

de 35 m i el fons de 50 m. 

• ZONA 7.3 Per a parcel·les de superfície igual o major de 2.500 m², les separacions a 

laterals i a fons de parcel·la seran de 4 metres. Per aquesta tipologia el front mínim de 

façana serà de 25 m i el fons de 30 m. 

• ZONA 7.4 Per a parcel·les de superfície igual o major de 1.000 m², les separacions a 

laterals i a fons de parcel·la seran de 3 metres, la separació a carrer 4 metres. Per 

aquesta tipologia el front mínim de façana serà de 20 m i el fons de 25 m. 
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En tot cas, per les illes que confronten a carreteres i altres vials externs al sector, s’aplicarà la 

separació a carreteres que estableix la legislació sectorial; L’alçada màxima de l’edificació serà 

de 18,00 metres, tot i que s’acceptarà la possibilitat de superació fins a un màxim de 30 metres 

per a casos excepcionals o per necessitat de la instal·lació a implantar, en un màxim del 20% de 

l’espai edificable.  

 

La parcel·la mínima serà, depenent de cada zona (Zona 7.1 de 10.000 m2. Zona 7.2 de 5.000 

m2. Zona 7.3 de 2.500 m2. i Zona 7.4 de 1.000 m2.) 

 

L’ús principalment serà logístic, sens perjudici dels altres usos compatibles. 

 
L’edificació serà aïllada. 

 
0.5.2.5 Depuració d’aigües residuals 
Es fa una previsió d’un espai a l’extrem SE per una depuradora en una parcel·la del polígon, 

qualificada d’equipaments, d’acord amb converses mantingudes amb l’Agencia Catalana de 

l’Aigua (ACA). D’acord amb criteris definits per l’ACA, s’aprofitarà aquesta estació depuradora 

per abocar-hi les aigües residuals del nucli d’Orriols, en substitució de la EDAR (estació 

depuradora d’aigües residuals) prevista per Orriols segons el PSARU 2005 pel període 2009-

2014. 

 

0.5.2.6. Alimentació de xarxa elèctrica del polígon 
Es preveu la construcció de nous centres de transformació, distribuïts en tot el sector. D’acord 

amb els usos establerts a les parcel·les i segons la normativa REBT cal preveure una potència 

de 125 W/m² de sostre, que dóna un total  de 39.118 KW. 

 
En el Projecte de Reparcel·lació s’establirà la potència segons la normativa per a cada parcel·la. 

Si es vol reduir aquesta previsió caldrà demanar conformitat al departament d’Indústria i energia. 

 

La propietat aporta un conveni privat de subministrament amb el número 9018018 signat amb 

Fecsa-Endesa. Aquest conveni preveu una potència de 50 w/m², que representa un total de 

16.600 Kw, per un número de subministraments de 150 parcel·les. 

 

Amb la nova delimitació i amb els mateixos criteris es justificarà una potència de 6.827 kW, que 

es preveu per a les parcel.les privades. 

 

 

Vist que existeix aquest preacord amb FECSA ENDESA, en el moment de redacció del Projecte 

d’Urbanització es demanarà l’exempció de 125 w/m² a 50 w/m². 
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Amb els criteris exposats, la potència que es preveu per a la nova delimitació és de 7.127 kW.  

 

0.5.2.7 Recollida, evacuació i tractament d’aigües pluvials 
La xarxa s’ha dissenyat com un sistema separatiu.  

 

L’abocament de les aigües pluvials es realitzarà a la riera per l’extrem sud-est (el punt de cota 

més baixa), fent un pas per sota el vial de l’autopista. Es disposarà de basses de laminació amb 

capacitat suficient per a la limitació d’avingudes. 

  
Es disposarà, també un dipòsit de retenció i separador d’hidrocarburs previ a l’abocament a la 

riera. Pel separador d’olis i hidrocarburs passaran les plujanes que hagin circulat damunt de les 

superfícies amb ús industrial o logístic, i d’aquí passaran a les basses de laminació i no 

s’abocaran a llera pública, sinó que s’aprofitaran per reg d’enjardinament o bé neteja de carrers. 

 

Les parcel·les més grans de 5.000 m² (Zona 7.1 i 7.2) disposaran de sistemes de recollida, 

retenció i emmagatzematge independent per a les aigües de pluja de cobertes i espais exteriors. 

Aquestes aigües s’hauran de reutilitzar en el propi edifici, sigui per substituir l’aigua potable 

d’inodors i/o per regar els espais verds privatius.  

 

 

0.5.2.8. Abastament d’aigua potable. 
Dels resultats de l’estudi hidrogeològic (Lithos, desembre 2021) sobre dos pous de la zona, s’ha 

comprovat la disponibilitat de 140m3/dia, suficients per a abastir les necessitats d’aigua de l’àmbit 

que ara tindrà com a únic ús el logístics 

 

Amb data de gener de 2023, l’ACA va informar favorablement sobre la suficiència dels recursos 

hídrics disponibles a l’àmbit per a cobrir la demanda del pla. 

 

 

  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 

0.5.2.9. Alineacions i rasants 
La ordenació del sector s’ha dissenyat amb la intenció d’adaptar-se el màxim a la topografia 

existent i aconseguir un equilibri entre les terres d’excavació i de terraplenat. 

 

En cas que es generin talussos, aquests hauran de complir el que dicta la normativa del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Bàscara. 

 

0.5.2.10. Quadre de superfícies del sector. 
 

El quadre de superfícies principals al sector es presenta tot seguit: 
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Figura 4. Ordenació proposada per a la nova delimitació del sector SUND-2. 
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1. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS . 
 

1.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants al sector 
 

1.1.1. EL MEDI FÍSIC. 
 
1.1.1.1. Situació geogràfica. 
 
El terme de Bàscara, amb una extensió de 17,28 km2 i una altitud de 66 m, se situa a l’extrem 

meridional de la comarca de l’Alt Empordà, en una zona de transició entre la plana empordanesa 

i la cubeta del Pla de l’Estany, coneguda com a Terraprims d’Empordà, caracteritzats per un 

seguit de serres de poca elevació enclavades entre les valls mitjanes dels rius Ter i Fluvià. 

 

Des del punt de vista administratiu, pertany a la comarca de l’Alt Empordà, i limita al S amb el 

terme de Viladasens (Gironès), a l’W amb Vilademuls (Pla de l’Estany), al N amb Pontós, i a l’E 

amb els municipis de Garrigàs, Vilaür i Saus. 

 

A banda del nucli de Bàscara, situada al N, comprèn els pobles de Calabuig a llevant, i Orriols al 

S. Cal esmentar també com a entitat singular de població, la urbanització de les Roques de 

Calabuig, tan gran com el mateix poble. 

 
L’àmbit d’estudi se situa a la part central del terme, al N del casc urbà d’Orriols. Té una superfície 

de 295.530,35m2 i està limitat per: la resta del sector SUND-2 al N, l’AP-7 a l’E, la N-II a l’W, i la 

carretera GI-623 al S. 

 

La finca té unes dimensions de 700m de N a S i 780 m d’E a W. Les cotes es desenvolupen entre 

els 170 m del Puig Grúfol a ponent i 142 m a l’extrem SW. Els pendents tenen una vergència cap 

al SW, on els terrenys assoleixen entre el 5 i el 7%.  
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Figura 5. Situació geogràfica 
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1.1.1.2. Geologia. 
1.1.1.2.1. Marc geològic 

 

El terme de Bàscara se situa damunt la unitat morfoestructural de la Depressió de neògena de 

l’Empordà, constituïda per sediments al.luvials d’edat terciària, concretament del Neogen (Pliocè 

i Miocè), que amb el temps varen ser recoberts per sediments quaternaris procedents bé del 

desmantellament dels relleus terciaris anteriors conformant glacis d’acumulació, bé de l’encaix 

del riu Fluvià que va anar deixant terrasses penjades a diferents nivells. En el mapa geològic de 

Catalunya 1:25.000 es distingeixen les següents formacions geològiques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6. Mapa geològic de Catalunya. Full de Cornellà de Terri (1:25.000. ICC). 
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En l’àmbit d’estudi aflora una única formació: 

 

NPFa. Lutites ocres i vermelles entre les que s’intercalen trams mètrics de gresos fins argilosos 

de color marró. Localment contenen trams de conglomerats i de roques carbonàtiques de 

continuïtat decamètrica i gruixos decimètrics. El sentit dels paelocorrents és cap al E-SE. 

S’interpreta com a sediments de plana d’inundació del sistema al·luvial del Fluvià, amb predomini 

de sediments fins amb esporàdics canals conglomeràtics de tipus trenat. El seu gruix atén a 50-

75 m. edat: Pliocè superior. 

 
S’ha efectuat una campanya de cales mecàniques per a conèixer les característiques dels 

materials presents a l’àmbit del Puig de Grúfol i s’ha interpretat la següent columna litològica en 

un tall d’uns 15 m d’altura: 

 

• Lutites ocres-vermelles amb un gruix mínim de 3 m 

• Lutites verd-ocres tobes amb un gruix d’entre 2 i 3 m que alternen o passen lateralment 

a lutites blanquinoses força consistents (“Terres Blanques”), o bé a una alternança de 

lutites i gresos ocres 

• Lutites verdes més consistents. 

Tots aquests materials apareixen amb una gran quantitat de  nòduls carbonatats blanquinosos 
que es desfan fàcilment.  
 
 

 
 Figura 7. Tall geològic de l’àmbit prospectat. Font pròpia. 
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1.1.1.2. Clima. 
 
Les dades que oferim tot seguit són les enregistrades a l’estació meteorològica més propera al 

municipi, la de Banyoles, de les quals s’ha pogut extreure el registre de la normal climàtica entre 

els anys 2007-2016: 
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Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 
1.1.1.3. Geomorfologia i Paisatge. 
 

1.1.1.3.1. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. 
 

En data de 26 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Catàleg del paisatge de les 

comarques gironines. 

 

Segons aquest document, l’àmbit d’estudi s’emplaça a la Unitat “Terraprims”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Unitats del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les comarques gironines 

 
1.1.1.3.1.1. Trets distintius 

• Territori molt extens que manté un marcat caràcter rural malgrat la proximitat a les àrees 

de Girona-Banyoles i de la Costa Brava de l’Empordà. 

• Relleu constituït per un terreny ondulat solcat per torrents i rieres tributaris del Ter o del 

Fluvià. 

• 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. 
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• Un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II, ferrocarril Barcelona-

Portbou, TAV) travessa els Terraprims longitudinalment i el divideix en dos sectors a 

banda i banda. 

• El poblament és dispers en petits nuclis, masies i veïnats. 

 

1.1.4.3.2. Principals valors en el paisatge. 

• Els mosaics agroforestals que caracteritzen el paisatge dels Terraprims. 

• La funció connectora del Ter i el Fluvià, els grans cursos fluvials que travessen els 

Terraprims. 

• El valor estètic dels paisatges agroforestals amb un conjunt de formes, textures i colors 

que canvien al llarg de les estacions. 

• L’estructura de molt nuclis rurals: compacta, situada al voltant d’edificis històrics com 

esglésies i castells. 

• El valor productiu dels paisatges agraris que integren l’agricultura i la ramaderia 

estabulada en granges. 

• Les fileres arbrades de les entrades d’alguns nuclis, com Orfes. 
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Figura 9. Elements configuradors del paisatge a la unitat Terraprims. 
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Els principals elements configuradors del paisatge del Pla són: 

 

Singularitats: camps de conreu. 
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1.1.1.3.2. El Paisatge local. 
 
El terme municipal de Bàscara es caracteritza per l’absència d’un relleu important; la seva 

situació a mig camí de la plana empordanesa i els relleus de la Garrotxa li ha valgut la 

consideració de Terraprim, fent referència al poc gruix de sòl dels conreus i la seva vulnerabilitat 

a l’acció erosiva. Té uns relleus poc pronunciats amb cotes que no superen els 170 m (Puig Oriol, 

Maçaneda, Grúfol i Sant Baldiri) que baixen cap al N fins a la cota 47 m a la llera del Fluvià. 

 

Pel que fa a la geomorfologia de l’àmbit d’estudi, presenta uns terrenys ondulats amb pendents 

variables depenent del sector; així, a ponent es diferencia el Puig de Grúfol (170 m) a l’entorn del 

qual es desenvolupen els pendents més forts cap al SW (5%) i SE (7%). L’escorrentiu general té 

tendència a anar en direcció S i SE. 

 
L’àmbit d’estudi està conformat per les següents unitats paisatgístiques: 

• S'emplaça damunt de la unitat paisatgística agrícola, doncs el 90% de la seva superfície 

està ocupada per conreu de secà (blat i gira-sol) que estan separats per marges i 

talussos molts d’ells colonitzats per bardisses i d’altres per vegetació autòctona, fet que 

li confereix un aspecte de mosaic. 

• Aquesta subunitat alterna amb la unitat paisatgística antròpica, doncs l’àmbit s’encaixa 

entre la N-II, AP-7, GI-623 i els seus enllaços. 
 

 

Figura 10. Ortofotomapa on es poden veure les distintes unitats paisatgístiques (ICC) 
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1.1.1.4.- Hidrologia 
 
1.1.1.4.1. Hidrologia superficial. 
El terme pertany a dues conques hidrogràfiques: Fluvia i Ter; la divisòria travessa el municipi d’E 

a W en el sector que va del Puig Grúfol al Puig de la Creu (Saus), en una línia paral.lela a la 

carretera GI-623 (Orriols-Camallera). 

 

L’àmbit del terme dins de la conca del Fluvià representa 12,46 km2, amb una xarxa hidrogràfica 

formada per petits cursos molts d’ells eixuts la major part de l’any; destaca: el rec de Cassinyola 

amb alguns trams amb aigua tot l’any i el rec d’en Llorenç que confluència amb el rec del Molí al 

N, tots dos drenen el sector oest del municipi. El torrent de Palet i el rec de Sant Miquel drenen 

el sector de llevant del terme. Finalment, el sector central està drenat per un curs menys 

important, concretament el rec d’Espolla. 

 

Tots aquests cursos desemboquen al N al riu Fluvià que té un cabal mitjà de 7,66 m3/s (1971-

1990) amb valors mínims de 4 m3/s a l’estiu i màxims de 11 m3/s al maig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Xarxa hidrogràfica municipal (informe ambiental municipi de Bàscara. Taller Ambiental, 2005) 
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L’àmbit del terme dins de la conca del Ter representa 8,84 km2, amb una xarxa hidrogràfica 

formada pels següents cursos: riera de Joncar, que neix a Orriols, i és afluent de la riera Cinyana; 

i la riera de Llampaies, que drena el sector SE del terme i porta aigua tot l’any en alguns trams. 

 

Pel que fa a l’àmbit d’estudi, se situa en la zona de tall de les dues conques hidrogràfiques amb 

una major representació de la conca del Ter (90%). 

 

Tan sols l’extrem NW drena cap a la conca del Fluvià a través del rec d’en Llorenç, mentre que 

la resta pertany a la conca del Ter, diferenciant-se dues subconques, una de petita a l’extrem 

SW drenada per la riera Joncar (tributària de la riera Cinyana més al S), i la més gran que dóna 

les aigües a la subconca de la riera de Llampaies, al S. 

 

En el mapa d’usos del sòl s’han representat totes aquestes conques i subconques així com la 

direcció de l’escorrentiu, doncs l’àmbit d’estudi no es troba travessat per cap curs d’aigua. 

 

 
1.1.1.4.2. Hidrologia subterrània. 
 

Es coneix que al terme existeixen dos aqüífers superficials: l’aqüífer lliure associat a les terrasses 

més baixes del riu Fluvià (Aqüífer al.luvial del Fluvià; codi 201A12), que té una gran capacitat, 

aflora a poca profunditat (2-3 m) i abasta el casc urbà de Bàscara; i l’aqüífer detrític neogen de 

l’Empordà (codi 201I02) sota terrenys pliocens que aprofita les diferents capes de gresos i 

conglomerats intercalades en les formacions argiloses neògenes; aquest és un aqüífer confinat 

multicapa, de baixa capacitat però gran transmissivitat (bona recuperació dels nivells); és 

l’aqüífer que explota el pou d’Orriols a més de 100 m de profunditat. Les dades del darrer pou 

construït indiquen que al llarg de 120m s'han trobat 3 capes de graves a 52, 75 i 105m de 

profunditat que donen aigua; el seu gruix és de 1m i s'intercalen entre les argiles i margues. En 

aquest cas, el cabal se situa per sobre dels 15m3/h i el nivell piezomètric a uns 54m de profunditat 

respecte la superfície. La seva recuperació s'ha donat en 3 hores, cosa que indica una prou bona 

transmissivitat (veure annex 5). 

 

Els aqüífers de Bàscara són considerats com a vulnerables d’acord amb el Decret 283/1998,de 

21 d’octubre, on es designen les zones vulnerables a la contaminació de nitrats procedents de 

fonts agràries. 
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Figura 12. Distribució dels aqüifers superficials al terme municipal de Bàscara, així com dels principals cursos d’aigua 
superficial. Font: Hipermapa de la Generalitat.   
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1.1.2. EL MEDI BIÒTIC. 
1.1.2.1. Vegetació potencial. 
 

La zona objecte d’estudi pertany al domini de vegetació corresponent a la Terra Baixa 

Mediterrània, concretament al país de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale); en l’àmbit 

d’estudi, però, en trobem pocs representants. 

 

La vegetació dominant és la que està associada amb els camps de conreu, això és, les 

comunitats segetals, representades bàsicament pel fonoll (Phoeniculum vulgare), ravenissa 

blanca (Diplotaxis erucoides), blat del diable (Bromus matritensis), margall bord (Hordeum 

murinum) i civada (Avena sativa), i sobretot present als marges o perímetres dels camps. 

 

Els conreus ocupen el 98% de la superfície del sector, dedicats al conreu del blat (Triticum 

aestivum) i del gira-sol (Helianthus annuus). 

 

La única vegetació arbustiva o arbrada que trobem en tot el sector és la que s’associa als marges, 

on domina l’associació de plantes arbustives punxenques com: espinavessa (Paliurus spina-

christi), esbarzer (Rubus ulmifolius), garric (Quercus coccifera), aranyoner (Prunus spinosa), 

arítjol (Smilax aspera) i arç blanc (Crataegus monogyna) que es reparteixen per gairebé tots els 

marges i talussos del sector, juntament amb alguns arbres fruiters esparsos com: l’olivera (Olea 

europaea), figuera (Ficus carica), ametller (Prunus dulcis), altres d’ambients més ombrívols com: 

l’om (Ulmus minor) i el lledoner (Celtis australis), i elements que pertanyen als boscos de les 

rodalies com: pi blanc (Pinus halepensis), alzina (Quercus ilex) i roure martinenc (Quercus 

pubescens). Altres marges menys dominants incorporen vegetació arbustiva autòctona com: 

aladern (Rhamnus alaternus), garric, llentiscle (Pistacea lentiscus), lligabosc mediterrani 

(Lonicera implexa) i roldor (Coriaria myrtifolia). Distingim únicament un marge deprimit a la zona 

oest del sector amb connotacions d’ambients humits i dominats per la presència de canya 

(Arundo donax), esbarzer i algun peu jove de pollancre (Populus nigra)  

 

En el mapa de sota es pot veure la cartografia dels hàbitats de Catalunya a l’entorn de l’ambit 

d’estudi: 

 

82c. Conreus extensiu de secà 

86a. Zones urbanes i  industrials 

45g. Boscos mixtes d’alzina i pi 

42aa. Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies i/o garrigues. 

 
Tan sols hi trobem l’hàbitat 82c.  
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Figura 13. Distribució dels hàbitats de Catalunya. Font: Hipermapa de la Generalitat.  
 

 

 
1.1.2.2. Hàbitats d’interès comunitari. 
 

No es localitza a la zona cap hàbitat qualificat com a prioritari inclòs a l’Annex 1 de la Directiva 

92/43/CEE. 

 

L’espai en qüestió no figura en el catàleg d’espècies de la flora estrictament protegides de l’annex 

3 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i 

també el Decret 213/1997, de 30 de juliol.  

 

A l’entorn de l'àmbit hi trobem els següents HIC: 

 

• 9340. Alzinars i carrascars. No prioritari. 

• 9540. Pinedes mediterrànies. No prioritari 
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Figura 14. Distribució dels Hàbitats d’interès comunitari. Font: Hipermapa de la Generalitat. 

 
Cap dels hàbitats descrits apareix a l’interior de l’àmbit d’estudi. 
 
 
 

 

1.1.2.3. Espais naturals protegits. 
 

El terme municipal de Bàscara inclou només un espai protegit, que es troba dins de la Xarxa 

Natura 2000, amb el codi ES5120021. Es tracta del “Riu Fluvià” i està considerat com a Lloc 

d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Conservació (ZEC), però no com a Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA). 
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Figura 15.Espais naturals protegits. 

 

 

Aquest espai es troba molt allunyat de l’àmbit d’estudi, tal i com es pot comprovar en la figura 

anterior. Tot i que en el municipi s’han establert sectors amb major importància ecològica, 

anomenats àmbits de protecció paisatgística (POUM Bàscara), tots ells queden fora també de 

l’àmbit d’estudi; aquests serien: 

 

• Espai que acull la franja boscosa central, tot enllaçant-la amb els corredors fluvials de 

Cassinyola, rec d’en Llorenç i torrent de Palet.  

• Riera de Llampaies al SE i riera de Joncar al SW. 

• Espai del Fluvià al N. 

• Turó de Can Granollers, a l’entorn de Calabuig a l’E. 
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1.1.2.4. La fauna 
 

1.1.2.4.1. La fauna 
 

La fauna que es descriu està associada sobretot a l’ambient agrícola, tot i que la proximitat dels 

boscos del sector N, fa que també s’hagi inventariat la fauna forestal. 

 

Hàbitat agrícola: 
 

Rèptils, com el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), 

la sargantana de paret (Podarcis muralis) i la cua-llarga (Psammodromus algirus), el vidriol 

(Anguis fragilis), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris). 

 

Mamífers, que en part són els propis dels ambients boscosos i que fan aparicions als conreus, 

com són el senglar (Sus scrofa), la geneta (Genetta genetta), el conill (Oryctolagus cuniculus), la 

llebre (Lepus europaeus), el teixó (Meles meles), la mustela (Mustela nivalis), i la guilla (Vulpes 

vulpes), que de dia es refugien als ambients menys accessibles i de nit són més actius. Els petits 

mamífers més comuns són la rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus), 

aquesta última més lligada a ambients humans, el ratolí domèstic (Mus musculus), el talpó comú 

(Microtus duodecimcostatus) i l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus). 

 

Ocells : hi trobem les espècies més comunes i típiques d’ambients oberts com la garsa 

(Pica pica), el pardal comú (Passer domesticus),el pardal xarrec (Passer montanus) l’oreneta 

vulgar (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), el verdum (Carduelis chloris), l’estornell vulgar 

(Sturnus vulgaris),la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla(Coturnix coturnix), el puput (Upupa epops), 

el gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), el passarell (Carduelus 

cannabina) i altres passeiformes. També hi trobem la cogullada vulgar (Galerida cristata), el 

cotoliu (Lullula arborea), el pinsà (Fringilla coelebs) i pel que fa a rapinyaires hi trobem l’esparver 

vulgar (Accipiter nisus), el xoriguer (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo buteo), l’àguila marcenca 

(Circaetus gallicus), el mussol (Athene noctua), el Xot (Otus scops) i l’òliva (Tyto alba), entre els 

més representatius. 

 
Hàbitat forestal: 
 
Es troba molt ben representat pels retalls forestals situats dins l’àmbit de la plana agrícola tant 

en els turons com entorn de les diferents torrenteres. Tenen una gran importància doncs 

ofereixen refugi a moltes de les espècies que es poden alimentar als espais agrícoles i que es 

refugien durant el dia a les zones forestades. També són importants per a molts ocells doncs la 

presència de vegetació és un requisit imprescindible per a poder nidificar. 
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Les espècies més característiques són: 

 

Mamífers: entre els macromamífers destacar el senglar (Sus scrofa), la guilla (Vulpes vulpes), el 

teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina), que hi fan aparicions 

espontànies. Altres espècies més petites també busquen refugi al bosc, com són l’esquirol 

(Sciurus vulgaris), la mussaranya vulgar (Crocidura russula), el ratolí boscà (Apodemus 

sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus) i també el ratolí de camp (Mus spretus). 

 

Rèptils i amfibis: els boscos solen ser pobres en aquests dos grups animals, ja que es concentren 

en descampats oberts o bé cursos fluvials, tot i que hi poden fer estada el gripau corredor (Bufo 

calamita), el gripau comú (Bufo bufo), el dragó (Tarentola mauritanica), la sargantana ibèrica 

(Podarcis hispànica), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la serp verda (Malpolon 

monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris). 

 

Aus; el grup de les aus que hi cerquen recer i lloc per niar són variades: des de les més 

característiques com el el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), la tòrtora 

(Streptopelia turtur), el cucut (Cuculus canorus), el pit roig (Erithacus rubecula), el tord (Turdus 

philomelos), la merla (Turdus merula),el picot verd (Picus viridis),el picot garser (Picoides major), 

el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) i el tallarol de casquet (S. atricapilla), el raspinell 

(Certhia brachydactyla), el cargolet (Troglodytes troglodytes), diferents mallarengues com la 

blava (Parus caeruleus), la carbonera (Parus major) i la cuallarga (Aegithalos caudatus), el 

mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el gamarus 

(Strix aluco), l’esparver (Accipiter nisus) i l’astor (Accipiter gentilis) com al conjunt d’espècies més 

representatives. 

 

 

De les diferents espècies que trobem al municipi n’hi ha algunes que són catalogades com 

espècies d’interès comunitari (annex II de la Directiva 92/43 CEE, annex II de la Directiva 

97/62/CEE i annex I de la Directiva 79/409 CEE, com seria el cas de : 

 

- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 

- Blauet (Alcedo athis) 

- Diferents espècies de Quiròpters totes elles protegides tant a nivell de les directives europees, 

com pel Real Decret 439/1990, de 30 de març, dins l’Estat Espanyol i per la llei de protecció dels 

animals (Llei 3/1988, de 4 de març), i l’Ordre de 23 de novembre de 1994 per la qual s’amplia la 

llista d’animals protegits.  
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Espècies considerades amenaçades a Catalunya (en perill, rares o vulnerables) o amb algun 

tipus de protecció especial i no incloses a les directives europees. 

 

- Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida). 

- Teixò (Meles meles) 

- Rat-buf (Arvicola sapidus) 

- Anguila (Anguilla anguilla) 

- Bagra (Leuciscus cephalus) 

- Picot garser petit (Picoides minor) 

 

 

1.1.2.4.2. Connectivitat funcional i paisatgística 
 
1.1.2.4.2.1. Generalitats 
 

La connectivitat és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos ecosistemes, espais 

naturals, comunitats, espècies o poblacions. En el cas de les poblacions i de les espècies, 

comprèn tant els moviments per a satisfer les seves necessitats diàries o estacions com els que 

es fan per facilitar la dispersió d’elements juvenils, per escapar les pertorbacions o per facilitar el 

flux genètic. La fragmentació dels espais naturals pot anat creixent sense que hi hagi resultats 

gaire apreciables per a la conservació, fins assolir un cert llindar, passat el qual la integritat de 

certs sistemes naturals s’enfonsa i els problemes s’agreugen de cop i volta. Aquest llindar depèn 

d’una multitud de factors biòtics i abiòtics molt diversos que no són fàcils de determinar. 

 

Segons l’escala, les connexions terrestres més importants per a la conservació del patrimoni 

natural es poden agrupar en dos conjunts: els corredors biològics, i els enllaços paisatgístics. 

Dins del primer grup es poden distingir els corredors ambientals, els corredors faunístics, les vies 

migratòries, els passadissos d’hàbitat i els corredors riberencs. Dins el segon grup, que s’entén 

a àmbits més extensos, es diferencies els cinyells verds, les vies verdes i passadissos 

paisatgístics. 

 

En el terme de Bàscara, són les masses forestals les que permeten millorar la connectivitat entre 

els espais separats. D’una banda, cal destacar la vegetació que es disposa en forma de galeria 

a l’entorn dels cursos fluvials; i d’altra banda, la zona forestal que ocupa les àrees elevades entre 

Orriols i Bàscara, tot travessant el terme municipal d’est a oest. Així podem destacar per una 

banda la vegetació que hi ha seguint els cursos del rec de Cassinyola i del rec de Sant Miquel; i 

per altra banda, l’abundant vegetació que colonitza els marges entre conreus, i que en molts 

casos tenen força continuïtat, són importants per a la connectivitat dins de l’àmbit local, doncs 
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aquests espais connecten amb l’àmbit fluvial del Fluvià, i és a partir d’aquí on hi ha una major 

connectivitat entre espais. 

 
 
1.1.2.4.2.2. Àrees d’interès connector per a garantir la continuïtat natural dins del municipi. 
 

L’àmbit d’influència del Fluvià és un dels espais de major significació ambiental dins de l’àmbit 

municipal, doncs té una important funció connectora entre espais naturals situats a grans 

distàncies com són: Aiguamolls de l’Empordà i l’Alta Garrotxa. 

 

L’altre espai d’interès és el que té major continuïtat forestal situat a mig camí de Bàscara i Orriols; 

en aquest cas el seu encaix entre dues grans infrastructures viàries com: l’AP-7 i la N-II fan que 

perdi pràcticament tota funció connectora entre espais naturals, quedant relegada la seva funció 

a una mera connectivitat local que permetria accedir des del Fluvià a les zones agrícoles planeres 

situades a l’entorn de la plana del municipi i arribar fins a les zones forestals situades entre Orriols 

i Bàscara. La importància d’aquest connector rau en els elements que el conformen, d’una banda, 

les masses forestals i d’altra banda, els conreus cerealístics de secà que s’hi intercalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 16. Mapa d’espais connectors dins del terme de Bàscara. (Taller Ambiental, 2005). 
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En el mapa anterior es mostra quines són les possibles vies circulatòries de la fauna dins del 

terme: 

 

• Espai del Fluvià. 

• Faixa forestal central, tot i que infranquejable per la xarxa viària primària. 

• Altres cursos fluvials locals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Mapa de sectorització d’espais connectors al TM de Bàscara. (Taller Ambiental, 2005). 

 

En el cas que ens ocupa, ens trobem en el sector 5, delimitat per les dues carreteres, incloent 

les “Terres Blanques” al sector d’Orriols, puig Oriol i el Pla de Bàscara. Aquest sector es 

caracteritza pel fet que hi ha poques edificacions disperses, de manera que tot i el seu aïllament 

manté un paisatge agrícola ben conservat. 
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Figura 18. Mapa de grau de connectivitat territorial per sectors al TM de Bàscara. (Taller Ambiental, 2005). 

 

D’aquest mapa es desprèn que l’àmbit d’estudi presenta un grau de connectivitat molt baix. 
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El PTPCG descriu com a principals espais connectors al terme de Bàscara: 

 

• Eix 3. Aspres de la Garrotxa d’Empordà-Serres de Valldevià i Ventalló-Gavarres-

Cadiretes. Orientat de NW a SE, posa en contacte les terres altes d’interior a la Garrotxa 

amb els estreps més septentrionals de la Serralada Litoral. Ofereix la possibilitat de 

connectar ceològicament les zones principalment forestals del nord amb els mosaics de 

boscos i camps de conreu de la serra de Valldevià, el massís de Cadiretes i el de les 

Gavarres. 

 

D’altra banda, el PDTE fa una proposta de xarxa d’espais connectors: 

 

• A-16. Serra de Valldevià-Ventalló. Darrera gran massa forestal de la plana empordanesa, 

d’orografia suau i lleugerament ondulada, amb les parts més altes arbrades i les més 

baixes conreades, donant lloc a un risc mosaic agroforestal. Als boscos dominen els pins 

i les alzines i als conreus els cereals de secà. Travessat per cursos d’aigua amb 

vegetació de ribera ben estructurada. 

 

En els dos casos, els connectors agafen com a límit l’autopista AP-7, per la qual cosa, l’àmbit 

d’estudi queda fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Principals corredors ecològics. PTDE 
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Figura 20. Estructura del sistema d'espais oberts. Àmbits d'especial valor connector. PTPCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot apreciar, l'àmbit del Pla, queda fora dels espais d'especial valor connector.  
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1.1.2.4.2.3. Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona. 
 

És un document de la Diputació de Girona que té com a objectiu detectar quins espais de les 

comarques gironines tenen una clara funció connectora, i amb quina urgència cal prioritzar la 

seva gestió. 

 

En funció de la seva morfologia i funcionalitat distingeix tres categories: 

 

• Connectors fluvials, que corresponen a rius, amb lo que l’espai a gestionar són la llera i 

les ribes, amb una certa amplada al seu voltant. 

• Espais d’interès connectors, que tenen una certa amplada, però el flux de connectivitat 

al seu interior té una direcció marcada. Normalment connecten dos espais naturals. 

• Unitats paisatgístiques, que són més complexes. Tenen una clara identitat pròpia, i els 

fluxos al seu interior són de tipus xarxa, malgrat n’hi pugui haver un de principal. Enlloc 

d’intentar definir uns espais caldrà gestionar tota l’àrea. 

 

Quant a les prioritats d’actuació s’han definit també tres categories: 

 

• Prioritat crítica, quan poden veure perillar la seva exis`tencia en pocs anys, per les fortes 

dinàmiques al seu interior. 

• Prioritat urgent, també es troben amenaçats, tot i que a més llarg termini. Si no s’intervé 

en poc temps poden passar a tenir categoria crítica. 

• Prioritat secundària, tenen un grau d’amenaça molt menor, o bé no són tan importants 

per a l’estructuració del territori de la demarcació. Es tenen en compte per a actuacions 

futures. 

 

L’àmbit d’estudi s’inclou en l’espai nº 37 “Entorns de Vilademuls”. Se’l classifica com a unitat 

paisatgística amb una prioritat d’actuació secundària. Descriu la fitxa com un espai amb paisatge 

propi de la comarca de l’Alt Empordà, dominat per una plana agrícola que ha mantingut molt bé 

una fesomia tradicional, amb masos, petits nuclis habitats i una extensa xarxa de camins. El 

principal impacte vindrà donat pel TGV que fragmentarà completament el paisatge, creant una 

barrera permanent entre les dues bandes de Vilademuls i amb la comarca veïna de l’Alt Empordà. 
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Amb això, es pot dir que l’impacte del Pla sobre la funcionalitat connectora no tindrà cap efecte 

doncs l’espai no es considera destacat per la seva funció de fluxos sinó pel seu interès com a 

unitat paisatgística. Contempla com a principal impacte la futura infraestructura ferroviària i no el 

desenvolupament del sector “Orriols”, i li assigna una prioritat secundària, això és, amb un grau 

d’amenaça molt menor. 

 
 

Figura 21. Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona (Diputació de Girona, 2005) 
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1.1.2.5. Sòl de valor agrícola. 
 
 

A partir de les dades del PTPCG s’ha extret el mapa de sòls d’alt valor agrícola, del qual n’en 

presentem un extracte sota mateix: 

 
 
 
Figura 22. Extracte del 

mapa de sòls amb valor 

agrícola del PTPCG.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’aquest mapa se n’extreu que tan sols el sòl de l’extrem N del terme, a l‘entorn del Fluvià, té un 

cert valor pel seu caràcter de conreus de regadiu (plantes ornamentals), no així la resta del 

municipi que es considera sense valor agrícola. 

  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 

Per a refermar el que s’acaba d’explicar, es presenta el mapa de la Declaració Única Agrària 

(DUN 2019) on es fa un recull gràfic dels conreus a totes les parcel.les productives del municipi, 

i on es veu que dominen les tonalitats grogues i ocres que es corresponen amb parcel.les 

conreades de secà. 

 

 
 
Figura 23. Distribució dels conreus en l’àmbit municipal. 
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Figura 24. Distribució dels conreus (DUN 2019) a l’àmbit d’estudi. 
 

En aquest mapa de detall que abasta l’àmbit d’estudi, es pot veure una clara dominància dels 

conreus extensius de secà, que ocupen un 89% total del sector: 

 

OR. Ordi 

AF. Alfals 

GS. Gira-sol 
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1.1.3. RISCOS NATURALS naturals. 
 

1.1.3.1. Risc d’inundabilitat. 

El risc d’inundabilitat queda limitat a la llera del riu Fluvià així com als terrenys del seu marge 

dret; tots ells situats al N del terme i molt allunyats de l’àmbit d’estudi que no disposa de cap curs 

d’aigua. L'informe de l'ACA ja destaca que no existeix risc d'inundabilitat dins del sector. 

 

 

1.1.3.2. Risc d’incendis. 

Segons l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures per a la prevenció del risc d’incendi 

forestal, el municipi de Bàscara no està considerat d’alt risc d’incendi forestal.  

 

 
Figura 25. Risc bàsic d’incendi forestal. 
 

 

1.1.3.3. Risc d’esllavissaments i esfondraments. 

 

Atès que es tracta de terrenys planers, no es preveu cap esllavisament ni de caiguda de blocs. 

Tampoc es preveu risc d'esfondrament dels terrenys atès que el subsòl està conformat per 

materials molt homogenis, això és, paquets d'argiles de fins a 100m de potència. 
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1.1.4. MEDI SOCIOECONÒMIC. 
 
1.1.4.1. Dades de població.  
1.1.4.1.1. Evolució de la població. 
 
En el següent quadre es presenta l’evolució de la població als darrers anys: 

 

ANY PADRÓ INCREMENT 
2019 1004 0,40 
2018 1000 1,10 
2017 989 0,91 
2016 980 3,78 
2015 943 -0,64 
2014 949 -2,63 
2013 974 0,62 
2012 968 -1,76 
2011 985 2,23 
2010 963 1,77 
2009 946 3,28 
2008 915 0,00 
2007 915 1,64 
2006 900 2,56 
2005 877 0,80 
2004 870 2,99 
2003 844 -0,12 
2002 845 1,54 
2001 832 1,20 
2000 822 2,31 
1999 803 3,11 
1998 778   

Creixement mitjà 1,19 
  *Font: Idescat (1998-2019) 

 

La població de Báscara, en els darrers 22 anys manté una alternança entre el creixement i el 

decreixement demogràfic molt irregular; en tot cas, el creixement mitjà és positiu amb un 1,19%. 

 

L’estructura poblacional de Báscara l’any 2019 presenta una població principalment, de mitjana 

edat. Actualment, la població menor de 15 anys representa un 15,74% i la compresa entre 16 i 

64 anys equival a un 62,45%, mentre que la superior a 65 anys és un 21,81% del total.  

 
 
1.1.4.1.2. Densitat de població. 
 

Atenent a les darreres dades sobre població (1.004 habitants al 2019) i a la superfície municipal 

(17,5 km2), a Báscara li correspon una densitat de població de 57,4 habitants per km2. 
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1.1.4.1.3. Capacitat d’acollida municipal. 
 

En el següent quadre resum es presenten les dades anteriors a les quals s’han afegit les 

d’allotjament existents (2011), les places hoteleres corresponents als 10 hotels, i les segones 

residències, per tal d’extreure’n la capacitat d’acollida: 

 
 

Places 
hoteleres 

Segones 
residències + 

habtatges buïts 

Població 
resident 

Suma de places Cens 
d’habitatges 

%segona 
residència 

72 441 985 
 (362 habitatges) 

1.498 509 16% (83) 

*Font: Idescat 2011 
 
Nombre de residents per habitatge és de 2,72 

 
 
1.1.4.2. Estructura socioeconòmica de la població. 
 

Tot seguit exposem com es reparteixen els treballadors per grans sectors: 

 
Any Agricultura indústria construcció serveis 
09/2019 42 (9,25%) 46 (10,13%) 32 (7,05%) 334 (73,57%) 

 
 * Font: Idescat (2019) 

 

Del total de població ocupada (454 treballadors), domina el sector serveis (74%), seguit de la 

indústria (10%), l'agricultura (9%) i la construcció (7%).  

 

 
1.1.4.3. Activitats productives. 
 
1.1.4.3.1.- Agricultura 
 
La distribució de la superfície agrícola utilitzada a través del darrer cens agrari: 

 

Cens 2009 Bàscara (ha) 

Terres llaurades 921 

Pastures permanents 39 

Total 960 
Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). 

 

  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 

Dins de les terres llaurades diferenciem les dedicades al cultiu d’herbàcies, llenyoses i pastures 

permanents: 

 

Terres llaurades secà regadiu Total 

 Ha Ha ha 

Herbàcies 795 34 830 

Oliverar 24 - 24 

Altres 15 52 67 

TOTAL 834 86 921 

*Aprofitament de la superfície agrícola utilitzada (SAU) . Idescat 2009. 
 

D’aquest quadre es desprèn que destaca l’ús de la superfície agrícola llaurada pel culitu 

d’herbàcies (90%), el conreu de llenyoses ocupa un 2,6% del territori, i finalment, els altres 

ocupen un 7,3%. El conreu de secà domina al territori amb una representació del 91%. 

 

Herbàcies 

Finalment es presenta un quadre resum de la distribució del cultiu de les herbàcies: 
 

Conreus herbacis Secà (ha) Regadiu (ha) Total (ha) 

Cereals 
Blat tou 129 24 153 

Blat dur 38 - 38 

Ordi 241 4 245 

Civada 60 - 60 

Blat moro - 3 3 

Altres 42 1 43 

TOTAL CEREALS 510 32 543 

Farratges 
Blat de moro farratger 24 - 24 

Tubercles 3 - 3 

Farratges plurianuals 98 - 98 

Lleguminoses farratgeres 50 - 50 

Altres farratges verds anuals 36 - 36 

TOTAL 212 - 212 

Flors i plantes ornamentals 

A l’aire lliure - 1 1 

TOTAL - 1 1 

Industrials 

Gira-sol 57 - 57 

Colza 9 - 9 
TOTAL 66 - 66 

Guarets 

Guarets 8 - 8 

TOTAL HERBÀCEES 796 34 830 

 
*Distribució del conreu d’herbàcies. Idescat (2009). 
 

 

Del quadre es desprèn que un 96% de les herbàcies són de secà i la resta de regadiu. Dins del 

secà destaca el cultiu de cereals (65%), el de farratges (26%) i l’industrial amb un 8%. Quant al 

conreu de regadiu en herbàcies està dominat pel cereal de gra en un 100%, sobretot pel blat tou.  
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Quant als cereals, el 94% és de secà. Les espècies de secà dominants són ordi, blat tou i la 

civada. 

 

Pel que fa als farratges de secà al 100%, destacant els farratges plurianuals i les lleguminoses 

farratgeres. D’igual manera els conreus industrials són de secà al 100% i dominats pel gira-sol. 

 

Finalment es presenta un quadre resum de la distribució del cultiu de les llenyoses: 
 
Llenyoses 

 
Conreus llenyoses Secà (ha) Regadiu (ha) Total (ha) 

Planters 
En hivernacle 15 52 67 

Fruiters de secà 
Oliverar 24 - 24 

TOTAL LLENYOSES 39 52 91 

 

El cultiu de llenyoses representa el 10% de tota la superfície conreada municipal. Està dominat 

pel conreu de plantes de viver (74%), seguit per l’olivera (25,6%).  

 
 

 

La superfície agrària utilitzada del municipi (960 ha) representa un 55% de la superfície 
municipal total (1.750 ha). Si tenim en compte que la superfície agrícola afectada en l’àmbit 

d’estudi és d’unes 26,2ha; això representarà un 2,7% del total de superfície agrària 
utilitzada al municipi. 
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1.1.4.3.2.- Ramaderia. 
 

Bàscara disposa d'una àmplia repersentació en el sector ramader amb un total de 34 

explotacions ramaderes, que es distribuexien com segueix: 

 

Cens 2009 Explotacions Caps bestiar 

Bovi 8 2.201 

Ovins 3 622 

Cabrum 2 33 

Porcí 11 23.157 

Aviram 9 68.626 

Cuní 1 500 

Total 34 95.139 
Distribució del bestiar al municipi. 

 

 

1.1.4.4. Índex de motorització. 
 

Es presenta una relació del nombre de vehicles existents al municipi: 

 

Any Turismes Motocicletes Camions furg 
Autobus i 

altres Total 
2019 686 139 284 100 1.209 

% 56,7 11,5 23,5 8,3 100 
*Parc de vehicles per tipus (Idescat). 
 

Per tipus de vehicles destaquem els turismes que representen un 57%, seguits dels camions i 

furgonetes amb un 23% i les motocicletes amb un 11%. 
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1.1.5. INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS. 
 
1.1.5.1. Infrastructures hidràuliques. 
 
1.1.5.1.1. Sanejament. 
 

Báscara disposa d'EDAR inaugurada l'any 1997, amb un cabal de disseny de 250 m3/dia, amb 

una capacitat per a una població equivalent de 625 persones. Actualment funciona al 90% de la 

seva capacitat. La població assistida és Bàscara. 

 

Les aigües, un cop tractades, són abocades al riu Fluvià.  

 

Orriols no disposa de sistema de depuració d'aigües residuals, per la qual cosa són abocades a 

llera directament. 

 

 
1.1.5.1.2. Aigua potable. 
 

Al sector S s'emplacen els dipòsits municipals d’Orriols, als que hi arriben bombejades les aigües 

del pou d’Orriols, i des d’on se subministra per gravetat al poble a través d’una canonada 

soterrada pel camí principal d’accés a la finca. 

 

 

 

1.1.5.2. Infrastructures aèries. 
1.1.5.2.1. Energètiques. 
 

El sector està travessat per una línia de mitja tensió procedent de la GI-623 i que entra al sector pel 

S per a donar servei a les edificacions allí presents. 
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1.1.5.2.2. Infrastructures de telecomunicacions 
 
A la part central del sector hi ha una antena de telecomunicacions.  

 

S’ha inventariat una línia de telefonia que prové de la GI-623 al S del sector i que subministra als 

habitatges. 

 

 

1.1.5.3. Infraestructura viària 
 

La finca està limitada al S per la carretera d’Orriols a Camallera (GI-623), a l’W per l’antiga N-II 

(avui abandonada) en primer terme, i la N-II un xic més a ponent; a l’E per l’autopista de peatge 

AP-7, a l’altura de la sortida nº 5; finalment, i al N està limitada per un camí forestal que abans 

recorrerà tot el sector de S a N, i que és utilitzat com a senda excursionista per a arribar a Bàscara 

(3,5 km) i Viladasens (5,5 km). A partir d’aquest camí conegut com a carretera de la Coma, surten 

camins agrícoles que donen accés a les diferents parcel.les conreades. 

 
 

 

1.1.5.4. Edificacions. 
 

Dins de l’àrea d’estudi totes les edificacions es troben al S: 

 

• Can Juanola. Agrupació de naus dedicades al bestiar porcí i habitatge unifamiliar amb 

PB+PP. 

 

Fora de l’àmbit d’estudi, però engantxades al seu límit hi ha tres edificacions més: 

 

• Casanova d’en Garriga; finals de s. XX: un habitatges 

• Can Germán; s. XX, dos habitatges i un taller 

• Tibadori de Ca la Lluïsa; s. XIX-XX. Habitatge i magatzem 

 

Cap d’elles es troba inclosa dins del Catàleg de masies. 
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1.1.5.5. Equipaments per residus. 
 
La taxa de generació de residus municipals per habitant a Báscara se situa lleugerament per 

sobre de la mitjana catalana (1,43kg/hab/dia), a l’entorn dels 1,46 kg/hab/dia (any 2018). 

 

Tot i haver-se mantingut la població, s'ha incrementat la generació total de residus, reduint-se la 

fracció resta (74%), i augmentant la selectiva a l’entorn del 26%, encara molt per sota dels 

objectius del PROGREMIC (42%).  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Padró 949 943 980 989 1000 

Vidre 24 24 23 23 31 
Paper i cartró 24 28 26 27 32 
Envasos 20 19 20 21 27 
Matèria orgànica   6 3,6 5 5 
Voluminosos 5 16   31 36 
Altres 1 4 3 1 7 
Total recollida selectiva 74 97 75,6 108 138 
% recollida selectiva 17,87 20,77 15,32 20,61 25,84 

Fracció resta 340 370 418 416 396 
% fracció resta 82,13 79,23 84,68 79,39 74,16 

Generació total 414 467 493,6 524 534 
Ràtio residus (kg/hab/dia) 1,20 1,36 1,38 1,45 1,46 

Dades de generació de residus extretes de la pàgina web de l’ARC 

 

 
1.1.6. MEDI ATMOSFÈRIC. 
 
1.1.6.1. Nivells d’immissió de partícules. 
 

A través dels mapes de capactitat i vulnerabilitat del territori (MVCT) editats per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, es permet avaluar la incidència 

dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada. Permeten conèixer els valors 

d’immisió a través de la Xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire a Catalunya (XVPCA). 

 

La capacitat és la mesura de la concentració “extra” que pot asimilar el medi ambient sense 

arribar a la superació dels límits d’immissió legals. En el cas de Báscara, la capacitat del territori 

per les PST i l’SO2 és molt alta. 

 

La vulnerabilitat és l’indicador del perill a l’exposició a un contaminant. En el cas de Báscara, els 

mapes de vulnerabilitat indiquen valors nuls l’exposició de les PST, SO2 i CO. 
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La normativa sectorial és: la Llei 22/83, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, 

modificada per la Llei 7/89, en la qual es defineixen els mapes i les zones especials. L’altra 

normativa és el Decret 322/87, de 23 de setembre, del procediment per a determinar la 

vulnerabilitat. 

 

Al municipi no hi ha cap industria inclosa en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants 

de l’Atmosfera (CAPCA). 

 

La principal font emisora de compostos gasosos a l’atmosfera pot ser degut al sector de transport, 

tant de carácter urbà com interurbà. 

 

 
1.1.6.2. Soroll. 
 

En data 4 de setembre de 2018, mitjanaçant Edicte de l’Ajuntament de Bàscara, es va aprovar 

definitivament el Mapa de capacitat acústica municipal, que es va publicar al BOP nº 177 en data 

13 de setembre de 2018. A partir dels annexes 1 i 3 s’estableixen la qualitat acústica del territori 

i el mapa de capacitat acústica, que tot seguit es presenten. 

 

 
Figura 26. Mapa de capacitat acústica i de sensibilitat acústica i usos del sòl  al sector d'Orriols (DGQA, 2017).  
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D'aquest mapa es desprén que el sector més proper a la carretera de l'Escala (GI-623) i al nucli 

d'Orriols, està classificat com a B1, per la coexistència de sòl d'ús residencial d'algunes masies 

amb el d'activitats o infraestructures de transport, mentre que la resta de sector es classifica com 

a nova zona urbanitzable tipus C. Tot i que està qualificat com de tendència industrial, hi ha un 

predomini de sòl d'ús terciari, per la qual cosa és mes adient la seva classificació com a B2. 
 

Per a zones industrials i d’ús terciari, caldrà preveure els següents valors limits: 
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1.1.6.3. Ambient lumínic. 
 

A tenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn, desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el 

territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

 

• Zona E1. Protecció màxima. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

• Zona E2. Protecció alta. Tota la resta de sòl no urbanitzable. 

• Zona E3. Protecció moderada. El sòl urbà i urbanitzable.  

 

 
Figura 27. Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a l’entorn de l’àmbit d’estudi. DGQA. 
 

 

 

 

 

L'àmbit d'estudi s'emmarca en zona E3, de protecció 

moderada. 
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1.1.7. EL CANVI CLIMÀTIC. 
 
1.1.7.1. Introducció. 
 
D’acord amb la circular 1/2012 per la qual es determinen els continguts mínims de l’anàlisi 

quantitativa d’emissions GEH (gasos d’efecte hivernacle) que han de contenir determinats 

POUM, el present apartat incorpora una anàlisi quantitativa de les emissions equivalents de CO2 

originades per les previsions d’actuacions de transformació urbanística i de sòl urbanitzable no 

delimitat de l’alternativa d’ordenació que es desenvolupi. 

 

La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), març 2014, 

–en endavant, Guia- està pensada per facilitar l’estimació d’emissions de GEH. Amb el suport de 

la Guia es poden estimar les emissions associades a les seves activitats, o bé la reducció 

d’emissions que pot esperar-se quan s’implanta una acció de mitigació.  

 

Aquesta Guia introdueix també el marc dels inventaris o petjades de carboni de les 

organitzacions. En general, el concepte ‘petjada de carboni’ d’una organització és un terme que 

vol descriure l’impacte total que una organització té sobre el clima arran de l’emissió de GEH a 

l’atmosfera. El terme ‘organització’ engloba empreses, institucions, entitats de l’administració 

pública i organitzacions sense ànim de lucre, associacions, entre d’altres. Amb l’objectiu de 

quantificar aquesta petjada, cal aplicar un determinat protocol d’estimació i comptabilitat 

d’emissions de GEH. 

 

D’altra banda, és important notar que quan es parla de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ens 

referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que recull 

el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), 

hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).  

 

1.1.7.2. Càlcul generació CO2. 
 

Atenent a la Instrucció DGPAMN-DGQACC/1/2018, per la qual s’estableixen criteris comuns per 

a l’elaboració dels documents d’abast dels estudis ambientals estratègics de determinats plans 

urbanístics en relació amb l’anàlisi quantitativa d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, s’ha 

emprat el “Manual d’ús per a l’eina de càlcul d’emissions de CO2 generades pel planejament 

urbanístic municipal derivat (ENT, nov 2017)”. En aquest manual es fa un càlcul de les emissons 

per: la mobilitat generada, usos residencials, equipaments, usos terciaris, usos industrials, cicle 

de l’aigua, generació de residus, enllumentat públic i xarxa de calor.  
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En l'annex 4 es presenten els fulls de càlcul on s'han introduït les dades de les quatre alternatives 

avaluades, tenint en compte la generació de CO2 derivada de la mobilitat generada pel sector, 

el cicle de l'aigua, la gestió dels residus i el consum energètic. 

 

L'avaluació conclou que l'alternativa 4 (la proposada en aquest document), és la que té menor 

petjada ecològica, amb una generació de 13.675 tones/CO2/any, que s'ha repartit de la següent 

manera: 

 

• Mobilitat generada 57,2% 

• Consum energètic 26,7% 

• Produccio de residus 15,66% 

• Cicle de l'aigua  0,42% 

 
D'igual manera, el document exposa una sèrie de mesures, algunes ja contemplades en aquest 

document, que ajudaran a reduir dites emissions, entre les quals hi destaquen: 

 

• Anella verda perimetral 

• Potenciació de recorreguts en bici i a peu, transport públic i vehicles elèctrics 

• Foment de les energies renovables 

• Reaprofitament aigua plujana i efluent EDAR. 
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1.2. Determinació dels objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla. 
 

Tot seguit es plantegen els principals objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla 

ordenats jeràrquicament segons la seva importància relativa: 

 

1.2.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació. 
 

1. Compatibilitat amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) que 

en el seu plànols normatius (05 i 06) ja inclou la present proposta (veure annex 2). 

 
2. Compatibilitat amb el planejament vigent de Báscara, que ja preveu els terrenys de 

l’àmbit com a sòl urbanitzable amb la denominació del sector SUND-02 industrial i 

logístic. 

 

3. Desenvolupament d’una part del sector SUND-02, en concret el que s’havia previst com 

a fase 1 en la proposta d’octubre de 2018, i manteniment de la resta com a sòl 

urbanitzable no delimitat. 

 
4. Reducció del consum de sòl, que en el nostre cas es tradueix en una minva en la pèrdua 

de sòl agrícola, i per tant s’atén a les conisderacions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, 

dels espais agraris. 

 
5. Definició d'una anella verda perimetral a partir dels espais lliures públics, fet que 

refermarà la seva condició de zona tampó amb el sòl urbanitzable delimitat que no es 

desenvoluparà i que mantindrà el seu ús agrícola. 

 

6. Inserció integradora de la vialitat en el territori, dissenyant els carrers adaptats a 

l'orografia i minimitzant així els moviments de terres. 

 
7. Incorporació d'equipaments dels que se'n beneficiaran els veïns del nucli d'Orriols, com 

ara EDAR i minideixalleria. 

 

 
1.2.2. El cicle de l’aigua. 
 

1. Compatibilitzar els recursos existents al sector amb la demanda d'aigua potable, tot 

aprofitant els dos pous existents a la finca. 

 

2. Tractament de les aigües residuals generades al sector, a més de les del nucli d'Orriols, 

amb la instal.lació d'una EDAR. Tractament de les plujanes recollides en l'àmbit industrial 

en un separador d'hidrocarburs abans de passar per la bassa de laminació. 
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3. Fomentar la xarxa separativa d'aigües plujanes i residuals per a no col.lapsar el 

funcionament de la xarxa i garantir el seu tractament a l'EDAR. 

 

4. Establiment de mesures per a l'estalvi d'aigua; reaprofitament d'efluents per a aigua de 

reg. 

 

5. Disseny de basses de laminació per tal de controlar el volum d'aigües plujanes i no 

col.lapsar la xarxa hidrològica existent. 

 

 

1.2.3. Gea. 
 

1. Minimització dels moviments de terres amb l'adaptació orogràfica de vials i edificacions. 

 

2. Correcta gestió dels excedents derivats de l’excavació que seran separats de les terres 

amb valor agrològic i traslladats a abocador controlat. 

 

 
1.2.4. Biodiversitat. 
 

1. Preservació de la vegetació autòctona durant el desenvolupament del pla. Integració dels 

peus de roure, alzina i olivera a l’interior de les parcel.les.  

 

2. Integració i/o transplantament a les zones d’espais lliures d’aquella vegetació que resulti 

afectada pel desenvolupament del sector. 

 

3. Utilització d'espècies autòctones i xeròfites, resistents a l'estrès hidric per a la zona 

d'espais lliures i l'enjardinament. 

 

4. Prendre les mesures de prevenció d’incendis forestals necessàries per a adaptar-se a la 

legislació vigent i al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, si s'escau. 
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1.2.5. Protecció del paisatge. 
 

1. Preservació de la unitat paisatgística agrícola en la resta de terrenys del sector 

urbanitzable no delimitat SUND-02, que no es desenvoluparan. 

 

2. Adaptació topogràfica de la vialitat i l'edificabilitat per tal de minimitzar els moviments de 

terres, i integrar-les en el paisatge (veure mapa 5). 

 
3. Millora de la qualitat paisatgística amb el disseny d'una àmplia anella perimetral 

revegetada que ocultarà parcialment les visuals de les noves volumetries. 

 

4. Soterrament de línies aèries energètiques i de telecomunicacions. 

 

5. Regulació de materials i tonalitats a emprar com a nota integradora de les edificacions 

en l'entorn. 

 

6. Restauració i/o revegetació de les àrees denudades, siguin espais planers o talussos 

derivats de les obres d'urbanització. 

 

 
 
1.2.6. Gestió dels residus. 
 

1. La gestió dels residus s’adaptarà al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus. 

 

2. Definició de parcs de maquinària durant la fase d'execució de les obres, que faran les 

funcions de magatzem de materials i maquinaria i, zones de gestió dels residus generats. 

 

3. Correcte gestió de les terres excedents per tal que siguin reaprofitades en obra, o bé 

portades a abocador controlat. 

 

4. Disseny d'una minideixalleria al sector S de la que se n'aprofitarà el veïnat d'Orriols. 

 

5. Reserva d'espai en cadascuna de les naus per a la gestió pròpia dels residus que generi. 

 

  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 
1.2.7. Protecció del medi atmosfèric. 
 

1.2.7.1. Eficiència energètica de les edificacions. 

 

1. Adaptació al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 

2. Implementar mesures d’estalvi energètic a l’exterior. Com ara: màxima captació de la 

llum natural, ventilació natural, sistemes d’encesa que optimitzin el consum, làmpades 

de baix consum,... 

 

3. Impulsar les energies renovables. Atès que hi ha una excessiva dependència energètica 

dels combustibles líquids, cal impulsar aquestes energies netes mitjançant en 

compliment del CTE: previsió d’instal.lacions fotovoltàiques en nous edificis. 

 

 

1.2.6.2. Prevenció i correcció d’immissions i, de fonts contaminants. 

 

1. Acompliment dels límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de 

febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de 

juny. 

 

2. Els sorolls i vibracions estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de 

sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 

30 d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). 

 

3. Adequació a les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats (PCAA). 
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1.2.6.3. Contaminació acústica 

 

1. Adaptació de les edificacions als nivells d’immissió establerts al mapa de capacitat 

acústica municipal de Bàscara, segons estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. 

 

1.2.6.4. Contaminació lumínica 

 

1. S’adoptarà un enllumenat exterior més eficaç i que causi menys contaminació lumínica. 

Adaptació al Decret 82/2005, de 3 de maig, que aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. 

 
 
 
1.2.7. Canvi climàtic. 
 

1. Reducció de la petjada ecològica, derivada de la mobilitat generada, el consum elèctric, 

la producció de residus i el cicle de l'aigua (veure annex 4). 

 

2. Recomanació que les obres de drenatge es dissenyin sobredimensionades seguint el 

criteri que els escenaris d'episodis meterològics extrems a Catalunya, a curt i mitjà termini 

va en augment. 
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1.2.8. Jerarquització dels objectius ambientals. 
 
 
Els principals objectius ambientals a assolir són: 

 

1. Preservació del paisatge original del sector urbanitzable no delimitat SUND-02 en aquells 

terrenys que no es desenvoluparan (veure mapa 4). 

 

2. Adaptació topogràfica del pla, tant pel que fa a la vialitat com a les edificacions, evitant 

moviments de terres excessius (veure mapa 5). 

 

3. Establiment d'una anella verda a l'entorn del perímetre del sector, tot aprofitant la distribució 

dels espais lliures públics. Cadascun d'ells disposarà d'un pla o projecte d'enjardinament amb 

espècies autòctones en tots els estrats (herbaci, arbustiu i arbori). 

 

4. Compatibilitat dels recursos hídrics existents amb la seva demanda. Presa de mesures 

eficients per a l'estalvi d'aigua. 

 

5. Depuració de les aigües residuals negres a la nova EDAR de la que participarà també el 

veïnat d'Orriols, i plujanes procedents de les parcel.les industrials al separador 

d'hidrocarburs. 

 

6. Control i reaprofitament de les aigües plujanes en basses de laminació prèvies a l'EDAR per 

tal d'evitar greuges a la xarxa hidrogràfica natural. 

 

7. Instal.lació d'una minideixalleria, de la que serà partícep el veïnat d'Orriols, per tal de 

gestionar els residus, tant industrials en petites quantitats, com a domèstics. 

 

8. Correcta gestió dels residus generats durant les obres, que seran emmagatzemats, separats 

i disposats adequadament. 
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2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 
 

2.1. Introducció. 
 

Atès que es tracta de desenvolupar un sector de sòl urbanitzable no delimitat previst al 

planejament vigent, aprovat definitivament l’1 d’abril de 2009, les alternatives es plantegen dins 

de l’àmbit establert en el POUM de Bàscara, concretant-se en una comparativa de les superfícies 

destinades a les zones i sistemes de quatre alternatives:  

 

• Alternativa 1 (pla parcial aprovat l’any 1990) 

• Alternativa 2 (pla parcial dissenyat l’agost de 2009) 

• Alternativa 3 (pla parcial dissenyat l’octubre de 2018) 

• Alternativa 4 (pla parcial dissenyat l’octubre de 2020). 

 

 

2.2. Descripció de les alternatives. 
 

Alternativa 1.  

 

És l’alternativa del pla parcial aprovat l’any 1990. La seva superfície és de 742.052 m2 i presenta 

un 46,94% de la superfície destinada a sistemes, i un 53,06% destinada a sòl privat. 

 

Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció que engloba tant les 

zones forestals com les de protecció de les infrastructures. Disposa també d’una franja central 

N-S i d’un espai també al sector centre. 

 

Els equipaments es reparteixen al N i oest del sector. 

 

La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb 

la franja de protecció verda. 

 

 

Alternativa 2 

 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data agost 2009. La seva superfície és de 692.917,58 

m2 i presenta un 44,24% de la superfície destinada a sistemes, i un 55,76% destinada a sòl 

privat. 
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Les zones verdes es defineixen perimetralment en una franja de protecció, encara que d’ample 

irregular, que engloba part de les zones forestals del sector N així com les de protecció de les 

infraestructures. Disposa també d’una franja central N-S. 

 

Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen al sector N. 

 

La resta del sector està ocupat per la vialitat, que es desenvolupa fins la perifèria fent límit amb 

la franja de protecció verda. 

 
 
Alternativa 3 

 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2018. La seva superfície és de 

693.020,50 m2 i presenta un 45,55% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,45% 

destinada a sòl privat. 

 

Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força 

uniforme, que engloba totes les zones forestals del sector N, així com les de protecció de les 

infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II i la carretera d'Orriols.  

 

Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament al sector N, encara que també n'hi 

ha al S. 

 

La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els 

seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat i 

en la illa del vial estructurador central. 

 

S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per què 

suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides. 

 
 
Alternativa 4 

 
És l’alternativa del pla parcial dissenyat en data octubre 2020. La seva superfície és de 

295.530,35 m2 i presenta un 45,5% de la superfície destinada a sistemes, i un 54,5% destinada 

a sòl privat. 

 

Les zones verdes es defineixen perimetralment en una ampla franja de protecció, d’ample força 

uniforme, que engloba les zones de protecció de les infrastructures, especialment l’AP-7, la N-II 

i la carretera d'Orriols.  
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Els equipaments i serveis tècnics s’agrupen majoritàriament a l’extrem SE. 

 

La resta del sector està ocupat per la vialitat, que s’ha millorat en el sector de ponent reduint els 

seus pendents i els moviments de terres derivats. Els aparcaments resten dins del sector privat i 

en la illa del vial estructurador central. 

 

S’han eliminat les illes privades que quedaven limítrofs amb el sector de ponent sobretot per què 

suposaven grans moviments de terres en quedar en zones deprimides. 

 
 
2.3. Comparativa de les quatre alternatives. 

 

El quadre resum següent posa en relleu la comparativa dels quadres de superfícies de les quatre 

alternatives, contrastant la darrera alternativa amb la resta:  

 

Quadre comparatiu de les alternatives analitzades. 
 

 

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

 

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

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

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

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

• Disminueix la superfície de l’àmbit un 57,36%. 
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Figura 28. Comparació d'alternatives  
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2.4. Alternativa escollida. 
 

Amb aquests resultats s’escull l’alternativa 4 com la més viable doncs: 

 

• És la fase 1 de l’alternativa 3, fet que suposa la reducció de l’àmbit a un 42% del total. 

La resta de les fases previstes quedaran com a sòl urbanitzable no delimitat. 

• Tot i que es manté la distribució dels espais lliures, hi ha una reducció de la seva 

superfície respecte la fase 1 de l’alternativa 3, en favor de la zona d’equipaments on es 

preveu instal.lar la nova EDAR, les basses de laminació i els sistemes de reaprofitament 

de les aigües plujanes i residuals. 

• Tot i que es manté l’estructura de la vialitat prevista a la fase 1 de l’alternativa 3, la 

superfície total per a la vialitat es redueix un 45,5%. 

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

• Tot i que es manté l’estructura dels serveis tècnics prevista a la fase 1 de l’alternativa 3, 

la superfície total per als serveis tècnics es redueix un 23,4%. 

• Tot i que es manté l’estructura pel sòl privat  prevista a la fase 1 de l’alternativa 3, la 

superfície total per a les zones es redueix un 57,3%. 

• La reducció de la superfície de l’àmbit i per tant de les dimensions del sòl destinat a ús 

industrial i/o logístic, comportarà una reducció de les necessitats d’aigua d’abastament 

(els pous existents cobriran amb escreix la demanda del nou sector), de la generació 

d’agües residuals, del volum de residus generat, de la mobilitat, del consum d’energia, i 

una menor incidència en la petjada ecològica. 
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3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE 
L’ORDENACIÓ PROPOSADA I PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES. 
 

Anem a analitzar els efectes que provocarà el desenvolupament del planejament sobre cadascun 

dels paràmetres ambientals del sector objecte de transformació, així com les mesures que 

s’estableixen per a atenuar-los i/o eradicar-los: 

 

3.1. Aigües. 
 

Impacte 1.  

El desenvolupament del sector comportarà una demanda d’aigua potable, estimada en uns 140 
m3/dia que s’hauran de cobrir amb els recursos existents.  

Qualificació de l’impacte: moderat 

 

Mesura 1 

L’estudi hidrogeològic (Lithos, desembre 2021) sobre dos pous existents a l’àmbit compatibilitza 

els recursos existents amb la nova demanda. L’ACA informa favorablement sobre la suficiència 

dels recursos disponibles. Impacte final: compatible. 

 

Mesura 2 

Es fomentarà l’estalvi d’aigua a travès de: 

 

1. Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels 

edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una 

pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any. 

2. Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors 

de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per a 

aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres 

mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua. 

3. Captadors d’aigua de pluja, en aquells edificis que incloguin el manteniment d’espais 

susceptibles de ser regats o rentats; l’aigua de pluja es pot captar amb una instal.lació 

que les emmagatzemarà després de recollir-les en teulades i terrats; disposarà d’un 

sistema de decantació o filtratge d’impureses. El volum del dipòsit serà mínim de 15 m3. 

Es plantejaran en aquelles parcel.les amb superfície >5.000m2. 

4. Reutilització d’aigües grises, en els edificis amb un consum d’aigua de banyeres i dutxes 

superior a 400 m3/any. S’haurà de fer la separació de les baixant d’aigües residuals i 

grises, sent aquestes últimes conduïdes fins a una depuradora físico-química i/o 

biològica compacta que garanteixi la depuració de l’aigua; una vegada depurada es 

bombejarà a les cisternes dels vàters. 



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

5. Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran 

de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.   

6. El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes com la micro-irrigació, rec per 

degoteig o xarxa d’aspersors regulats per programador horari, o detectors d’humitat. 

7. Als espais lliures, s'empraran espècies autòctones i xeròfites, resistents a l'estrés hídric, 

tot fugint de la plantació de gespes que tenen un gran consum d'aigua. 

8. Reaprofitament, si s’escau, de l’efluent de sortida de la nova EDAR que es construirà a 

l’extrem SE del sector en el cas que es decideixi la viabilitat tècnica d’un sistema terciari; 

en aquest cas, l’efluent s’emmagatzemarà en un dipòsit per al seu posterior 

reaprofitament. 

 

Totes aquestes aigües reaprofitades i/o depurades es faran servir per a reg d’enjardinament, neteja 

de carrers, o d’altres superfícies pavimentades en cada parcel.la. Impacte final: compatible. 

 

 

Impacte 2.  

Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic es generarà un nou volum d’aigües 

residuals que se sumaran a les que actualment el nucli d’Orriols aboca a la riera de Cinyana. 

Qualificació de l’impacte: sever 

 

Mesura 1.  

Es fomentarà una xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran abocades 

directament a llera pública, concretament al curs de la riera de Llampaies, situada al SE del 

sector, amb l’excepció de les aigües plujanes que hagin caigut damunt les superfícies amb un ús 

industrial, les quals hauran de passar prèviament per un separador d’olis i hidrocarburs situat al 

sector SE. Pel que fa a les aigües residuals, seran conduïdes fins a la nova estació depuradora 

que el promotor construirà a l’entorn de l’extrem SE (zona d’equipaments); una vegada 

depurades, les aigües seran en part abocades a la riera de Cinyana, i en part reaprofitades pel 

reg i neteja viària, si finalment es decideix la instal.lació d’un sistema terciari. 

Impacte final: compatible. 
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Impacte 3.  

Durant la fase d’explotació del nou sòl industrial i logístic s’incrementarà el volum d’aigües plujanes 

per l’efecte de l’impermeabilització del sòl. Qualificació de l’impacte: moderat-sever 

 

Mesura 1.  

Caldrà prendre mesures per a reduir el cabal punta final per tal de gestionar les aigües de pluja 

abans no generin un flux, com la construcció d’una o vàries basses de laminació en la proximitat del 

punt d’entrega, evitant la modificació de les característiques de les lleres naturals existents fora de 

l'àmbit del sector. Prèviament a l’entrada a les basses, l’aigua plujana es dirigirà a un dipòsit on 

passaran per un separador d’olis i hidrocarburs. Des d’aqui passaran a les basses, que disposaran 

de sobreeixidors. Finalment, i en la fase de redacció del projecte, es comprovarà la capacitat de les 

lleres per periódes de retorn elevats, assegurant la no modificació de les lleres actuals de fora l’àmbit 

d’estudi. Impacte final: moderat. 

Mesura 2.  

Es preveu la construcció de les basses de laminació, així com del dipòsit del separador 

d'hidrocarburs per on passaran prèviament, en alguna de les parcel.les de l’extrem S, que tot i que 

coincideixin amb espais lliures, l'OTAA admet doncs no té un caràcter tan estratègic des del punt de 

vista ambiental per la seva posició entre el sòl industrial i el vial d'accés a l'AP-7. Impacte final: 

positiu. 

 

3.2. Gea. 
 

Impacte 1.  

L’encaix de la vialitat i les naus suposarà un volum d’excavació força destacat, però no tant com es 

pretenia en l'alternativa de 2009 (avaluada per l'OTAA el 2012), on els moviments de terres en el 

sector de ponent eren molt superiors (veure mapa 5).  

Qualificació de l’impacte: moderat-sever 

 

Mesura 1.  

Els excedents de terres derivats de l’excavació de la vialitat i l’encaix de les naus, que no puguin 

ser reaprofitats en l’obra, seran gestionats a través d’un dipòsit de terres homologat. Impacte final: 

moderat. 
 

Mesura 2.  

El disseny de l'actual proposta millora quant a la reducció dels moviments de terres per la 

minoració dels pendents de la mobilitat i la supressió de vàries illes privades al sector de ponent 

que quedaven en zones deprimides. Impacte final: compatible. 
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Mesura 3.  

Les terres d’aportació, necessàries per a coronar la vialitat provindran de préstecs i/o explotacions 

a cel obert degudament legalitzades, o bé dels excedents d’altres obres municipals. Impacte final: 

compatible. 
 

Mesura 4.  

La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de reaprofitar-la en 

les zones verdes; la resta s’hauran de portar a abocador controlat de terres i runes. Impacte final: 

compatible-moderat. 

 

 

3.3. Biodiversitat. 
 

Impacte 1.  

Durant la fase d’urbanització es tallarà un nombre determinat de peus de roure, alzina, pi i olivera 

que s’arrengleren als marges de les parcel.les conreades, amb l’objecte d’encabir la vialitat i els 

serveis. Qualificació de l’impacte: moderat. 

 

Mesura 1.  

Sempre que es pugui, es preservaran els peus a l’interior de les illes. Els peus que no es puguin 

respectar d’alzina, roure o olivera seran trasplantats a les zones verdes. Impacte final: 

compatible-moderat. 
 

Mesura 2.  

Es preveu la plantació del verd públic introduint criteris de biodiversitat amb peus d’arbres i 

arbusts autòctons mediterranis i de règim xeròfit, és a dir, que suportin fàcilment l’estrès hídric 

(alzina, roure, olivera, aladern, espígol, estepa, romaní, llentiscle i garric), amb l’objecte d’assolir 

la línia estratègica sostenible de l’estalvi d’aigua. Juntament amb el projecte d’urbanització es 

presentarà un projecte d’ajardinament del verd públic. Impacte final: compatible. 
 

Mesura 3.  

Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten tot 

seguit: 

 
Arbres 
acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
morera del paper (Broussonetia papyrifera) 



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 
 
Arbusts 
Amorpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
 
Plantes entapissants i reptants 
Campanetes (Ipomoea cf. indica) 
miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 
 
Plantes crasses i assimilables 
aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 
Einadia nutans 
 
Plantes aquàtiques 
Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  
Myriophyllum aquaticum 
Salvinia natans 
 
Gramínies per a hidrosembra i gespes 
Eragrostis curvula 
Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 
 
Altres espècies (ornamentals, etc.)  
acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  
canya (Arundo donax)                                                                                                   
Erigeron karvinskianus 
gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 
 
Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat invasora / 
de dispersió 
Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum   
 
Impacte final: positiu. 
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Impacte 2.  

El nou àmbit queda allunyat de la zona forestal situada a uns 400m al nord del límit de la vialitat, per 

la qual cosa no es preveu risc d’incendi forestal, en un municipi que ja està classificat amb un risc 

baix (Decret 64/1995, de 7 de març). Qualificació de l’impacte: compatible. 

 

Mesura 1.  

Tot i això, serà d’aplicació el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana, que regula els 

requeriments que s'hi preveuen, com ara la franja exterior de protecció de 25m, les condicions 

de manteniment de les parcel·les no edificades i dels vials, la definició i el contingut del Pla 

d'autoprotecció i les característiques de la xarxa d'hidrants. Altres mesures generals consistiran 

en la redacció d’un Pla d’Autoprotecció de la urbanització, i la prohibició de fer foc entre el 15 de 

març i el 15 d’octubre. Distribució efectiva de la xarxa d’hidrants, separades 100 m entre elles, 

que permetrà arribar a qualsevol punt del bosc amb llances atenent a les prescripcions del Decret 

241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra indencis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. Els vials, tant interns com els d’accés, i les cunetes 

s’han de mantenir nets de vegetacio seca; han de tenir una zona de 1m comptada a partir del 

seu extrem exterior, lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. 

Impacte final: compatible. 

 
 
3.4. Fauna. 
 

Impacte 1.  

Durant la fase de construcció es produiran majors índexs de soroll derivats dels moviments de la 

maquinària i la utilització d’eines, que provocaran molèsties sobretot a la fauna que es pogués 

desplaçar pel sector objecte d’estudi. Qualificació de l’impacte: moderat 

 

Mesura 1. 

Tot i que els terrenys de la finca no estan considerats com a espai connector, es recomana que 

les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria de les aus (febrer-juliol). 

Impacte final: compatible-moderat. 
 

Mesura 2. 

Les basses de laminació tindran un tractament d’integració natural per tal que puguin funcionar 

com a zona humida temporània quan l’acumulació d’aigües ho permeti. Impacte final: 

compatible. 
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3.4. Paisatge. 
 

Impacte 1.  

El desenvolupament d’una part del pla parcial, comportarà el manteniment de l’ús agrícola en la 

resta del sector urbanitzable no delimitat. Qualificació de l’impacte: moderat. 

 

Mesura 1.  

S’ha tingut en compte les consideracions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, en el 

sentit que es redueix la pèrdua del sòl agrícola, considerat com a recurs no renovable. Tot i això, 

s’ha de tenir en compte el que s’expressa a l’apartat 1.1.2.5 “sòl de valor agrícola”, en el sentit que 

l’àmbit d’estudi es troba sobre terrenys sense valor agrícola, amb conreus predominantment de secà 

amb una afectació d’unes 26ha de superfície que sobre el total de la superfície agrària municipal 

(960ha), representa el 2,7%, per tant poc significativa. Impacte final: compatible-moderat. 
 

Mesura 2.  

El desenvolupament del sector en la part sud, més propera a les infrastructures viàries de primer 

ordre, mantindrà intacte el 60% de la superfície agrícola del sector, cosa que implicarà una millora 

de la qualitat paisatgística. Impacte final: compatible-moderat. 
 

 

Impacte 2.  

El subministrament d'energia elèctrica comportarà impacte per la nova subestació de 132/40kV i la 

nova línia d'AT (132kV) per a connectar amb la xarxa existent, el que suposarà un nou traçat en sòl 

no urbanitzable amb una longitud no inferior a dos km tenint en compte el traçat de les línies de 

transport existents a la zona. Qualificació de l’impacte: moderat. 

 

Mesura 1.  

La nova subestació es construirà en la zona de serveis tècnics programats a l'extrem S adjacents a 

la carretera d'Orriols, per la qual cosa no hi haurà impacte sobre el SNU; d'igual manera, el 

soterrament de les línies elèctriques presents a la finca, així com les de nova instal.lació, suposarà 

una millora en el tractament paisatgístic del nou sector. Impacte final: positiu. 
 

 

Impacte 3.  

El desenvolupament del Pla parcial al costat mateix de la xarxa viària principal i la carretera de 

Camallera a Orriols, comportarà la creació de visuals dels nous volums. Qualificació de l’impacte: 

moderat-sever. 

 

Mesura 1.  
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El Pla tindrà el compte l’orografia natural del terreny alhora de dissenyar l’ordenació i les 

parcel.lacions per tal d’integrar-les al màxim en el paisatge, per la qual cosa es minimitzaran els 

moviments de terres amb un seguit d’actuacions ja exposades en l’apartat de la gea. Impacte final: 

moderat. 
 

Mesura 2.  

Tal i com es pot veure en el mapa comparatiu dels talussos generats per la vialitat en les 

alternatives de 2009 i 2020 (mapa 5), la darrera alternativa millora molt la proposta avaluada per 

l'OTAA al 2012 en el sentit que la seva rasant respecte de la rasant natural només supera els 3m 

en un determinat punt (just a la sortida de la rotonda dels bombers), mentre que a la resta del 

sector la vialitat segueix la topografia amb dominància de l'encaix entre 0 i 1m, seguit per talussos 

de 1 a 2m d'altura. Pel que fa a l'alternativa de 2009 hi ha una dominància de talussos entre 3 i 

5m sobretot en la part de ponent. El mateix succeeix amb l'edificabilitat, atès que s'han suprimit 

vàries illes privades al sector de ponent que quedaven en zones deprimides, i això fa millorar la 

qualitat paisatgística d'un espai en un entorn rural al bell mig d'un paisatge obert de gran 

percepció visual. Impacte final: moderat. 
 

Mesura 3.  

La definició d’una àmplia franja perimetral d'espais verds a l’entorn del sector reduirà 

substancialment l’impacte paisatgístic extrínsec de les noves volumetries, doncs la seva revegetació 

filtrarà les visuals. Impacte final: moderat. 
 

Mesura 4.  

S'aprofitaran els peus d'arbres existents de manera que restin a l'interior de les parcel.les; cas de 

quedar afectats, els peus de roure, alzina i olivera es poden transplantar als espais lliures. Impacte 

final: moderat. 
 

Mesura 5.  

La definició d’aquesta franja perimetral també suposarà una millora de la qualitat paisatgística doncs 

s’haurà d’entendre com una zona de transició a l’E, W i S entre la xarxa viària existent i el nou sòl 

industrial amb el sòl urbanitzable no delimitat no desenvolupat. Impacte final: moderat. 
 

Mesura 6.  

Ordenació de les tonalitats de les naus i altres edificacions previstes, utilitzant materials i colors 

que s’integrin en l’entorn. Quant a les tonalitats, caldrà evitar contrastos cromàtics fent-se servir 

gammes de colors terrossos (marrons, rogenques, grises, ocres foscos,...), i defugint colors clars 

i brillants (blancs, grocs, taronges i ocres clars). Impacte final: compatible-moderat. 
 

 

Mesura 7.  
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Els talussos de desmunt que poguessin sortir com a resultat de la urbanització del sector tindran 

un tractament especial, si s'escau, sent revegetats mitjançant la construcció de murs verds fets 

amb gabions de terres, o altres mesures de bioenginyeria, que posteriorment s'hidrosembraran. 

Impacte final: compatible. 

 
 
3.5. Medi atmosfèric. 
 

Impacte 1. 

El desenvolupament del nou sector suposarà l’increment del consum energètic municipal, i 

atenent a les seves dimensions, comarcal. Qualificació de l’impacte: moderat.  

 

Mesura 1.  

El Pla farà una previsió de les infraestructures elèctriques que requerirà el desenvolupament 

d’aquest sector industrial. A hores d’ara s’ha previst la construcció d’una subestació elèctrica en 

la zona de serveis tècnics ubicada a l’extrem S del sector. Qualificació final: compatible-
moderat. 
 

Mesura 2.  

Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 

com ara:  

• Orientació dels edificis preferiblement cap al S, de manera que hi hagi la màxima 

eficiència en la captació de llum natural. 

• Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre. 

• Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris. 

• Foment de les energies renovables tot aprofitant el nou sostre per a instal.lar plaques 

solars i/o fotovoltaiques; instal.lació de sistemes mixtes per a subministrament d’aigua 

calenta sanitària. 

• Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions: 

disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de 

captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...) 

• Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i 

cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor. 

 

Qualificació final: compatible-moderat. 
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Impacte 2. 

El desenvolupament del nou sector suposarà un increment en la generació d’immisions, que 

s’afegiran a les ja generades per la xarxa viària principal. Qualificació de l’impacte: moderat.  

 

Mesura 1. 

S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de 

protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. Qualificació de 

l’impacte final: compatible. 

 

Mesura 2. 

S’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès 

d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, 

d’intervenció integral de l’administració ambiental. Qualificació de l’impacte final: compatible. 

 

Impacte 3. 

Durant la fase d’explotació, hi haurà un increment de la lluminositat nocturna que ja està 

contemplada en el mapa de contaminació lluminosa, classificant la zona com E3 (protecció 

moderada). Qualificació de l’impacte: compatible-moderat.  

 

Mesura 1. 

Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa el Decret 

190/2015, de 25 d’agost, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 

de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. S’introduiran 

làmpades de vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en l’horitzontal. Qualificació 

final: compatible-moderat. 
 

Mesura 2. 

La distribució dels espais verds afavorirà la creació de pantalles vegetals perimetrals que 

atenuaran en part el nou ambient lumínic. Qualificació final: compatible-moderat. 
 

Impacte 4. 

Deixant de banda les molèsties que ocasionaran les obres, es preveu que en la fase d’explotació 

es generin determinats índexs de sorolls diferents als que hi ha actualment, ja siguin derivats de 

les instal·lacions industrials, les zones d’equipaments i el trànsit de vehicles. Qualificació: 

compatible-moderat. 

 

Mesura 1 
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Adequació al mapa de capacitat acústica municipal que passarà de la qualificació A3 a B2 

(predomini de sòl d'ús terciari). Els edificis es dissenyaran tenint en compte uns valors límt 

d’immissió de 65 dBA diürns i 55 dBA nocturns. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 2 

Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 3 

Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de 

sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 30 

d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 4 

Adequació de l’ordenació del sector al mapa de capacitat acústica municipal, i en tot cas, 

localitzar al voltant de les fonts principals de contaminació acústica (infraestructures de 

transport,..) els usos i activitats menys sensibles al soroll. Qualificació final: compatible. 

 

 

3.6. Residus. 
 

Impacte 1. 

Durant la fase de construcció es generaran residus de tot tipus: rebuig, valoritzables i especials, 

prenent especial atenció a les runes que es generaran després de l’enderroc de les instal.lacions 

com: antena de telecomunicacions, dipòsits d’aigua i alguna barraca. Qualificació de l’impacte: 

moderat.  

 

Mesura 1. 

Durant la fase d’urbanització es definirà un espai, com a parc de maquinària, on “dormirà” la 

maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es disposaran dels corresponents 

dipòsits de residus: 1 contenidor metàl·lic on aniran els valoritzables, 1 contenidor metàl·lic on es 

rentaran les cubes de formigó, i varis contenidors estancs i homologats on s’acopiaran els residus 

especials. Aquests residus seran gestionats pels corresponents gestors homologats. 

L’adjudicatari de les obres s’haurà de constituir com a productor de residus i formalitzar el seu 

codi davant l’Agència de Residus de Catalunya. Qualificació final: compatible. 

 



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

Mesura 2. 

Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes, edificis i paviments es cenyiran a lo disposat en el Decret 

161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs 

i altres residus de la construcció. Així com a la Decisió de la Comissió del 16 de gener de 2001 

que modifica la Decisió Comunitària 2000/532/CE. Els residus de la construcció es portaran al 

dipòsit controlat més proper. Qualificació de l’impacte final: compatible. 

 

Mesura 3. 

S’adoptaran els criteris establerts en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el 

text refos de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Qualificació de l’impacte final: 

compatible. 

 

Mesura 4. 

Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 

6/1983, de residus industrials. Qualificació de l’impacte final: compatible. 

 

Mesura 5. 

En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus industrials 

atenent l’Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el procediment de presentació 

telemàtica per a la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya. També 

presentarà la declaració anual de residus a través de l’Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre. 

Qualificació de l’impacte final: compatible. 

 

 

Impacte 2. 

Una vegada desenvolupat el nou sector es generarà un nou volum de residus. Qualificació de 

l’impacte: moderat.  

 

Mesura 1. 

Es farà una reserva d’espai a la zona de serveis tècnics sita a l'extrem S, on s’instal·larà una 

minideixalleria que donarà cabuda als residus en petites quantitats que es generin al polígon, així 

com al nucli d’Orriols. Aquest equipament farà de centre de transferència dels residus recollits, 

que s’hauran de portar a les plantes de tractament específiques. Qualificació final: compatible. 

 
Mesura 2. 

Es farà una reserva d’espai dins de cada nau on s’emmagatzemaran els diferents residus 

sotacobert. Serà cadascuna de les empreses qui faci la gestió particular dels residus. Amb tot, 
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no caldrà fer reserva d’espai al carrer per deixar-hi contenidors, cosa que millorarà la qualitat 

paisatgística del sector. Qualificació final: compatible. 

 

 
3.7. Mobilitat. 
 

Impacte 1. 

Atenent a l'estudi de mobilitat, el desenvolupament del Pla generarà un elevat nombre de 

desplaçaments (18.548) derivats dels diferents usos (logístic-industrial 5.803, comercial 10.240 i 

equipaments 2.505). Qualificació de l’impacte: moderat. 

 

Mesura 1. 

Per a reduir la mobilitat amb vehicles particulars i així contribuir a la disminució de la petjada de 

carboni al municipi, es proposa la creació d'una parada de bus dins de l'àmbit d'estudi que es 

col.locarà a la rotonda de la carretera GI-513; aquesta parada comporta l'ampliació del traçat actual 

de la línia interurbana d'aproximadament 1km i la seva freqüència de pas amb 6 parades en cada 

sentit per tal de garantir l'accés al transport públic dins del sector. Impacte final: compatible-
moderat. 
 

Mesura 2. 

Aquesta parada comportarà que els usuaris puguin carregar la bicicleta i per tant utilitzar els carrils 

bicis que es dissenyaran des de l'estació fins el carrer 3 i tot al llarg. Seran carrils bici protegits i 

unidireccionals. Impacte final: compatible-moderat. 
 

Mesura 3. 

Aquesta parada també comportarà que es disseny un tram de camí peatonal al llarg de la zona 

verda V3 que permetrà connectar amb el camí de Sant Jaume. Impacte final: compatible-moderat. 
 

 

Impacte 2. 

El desenvolupament del sector industrial comportarà la supressió d’un tram important del camí de 

Sant Jaume que travessa el sector de N a S i que fa la funció de sender excursionista connectant 

Girona amb Bàscara. Qualificació de l’impacte: moderat. 
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Mesura 1. 

L'estudi de mobilitat planteja la restitució del camí amb: la creació d'un pas de vianants o pas inferior 

a la carretera GI-623 (atès que el camí de Sant Jaume prové d'Orriols), i la creació de dos trams de 

camí des de la GI-623 fins el carrer principal travessant la zona verda v6, i l'altre des de la zona 

d'equipaments tot travessant la zona verda v5, amb un ample de 3m. A banda d'aquests, es crearà 

un altre camí peatonal entre la parada de bus i el carrer principal al llarg de la zona verda v4. Impacte 

final: compatible-moderat. 
 

 
3.8. Medi socioeconòmic. 
 

Impacte 1. 

El desenvolupament del nou sòl industrial comportarà un creixement considerable de l’oferta 

industrial, logística i comercial de la comarca, compensant així la demanda avui dia existent. 

Qualificació de l’impacte: positiu.  

 

 

3.9. Ocupació del sòl. 
 

Impacte 1. 

El desenvolupament d’una part del pla parcial (anterior proposta de fase 1 del sector SUND-02), 

concretament la més propera de les infrastrucutres de primer ordre, suposarà la reducció de 

l’ocupació del sòl en un 57%. Qualificació de l’impacte: moderat. 

 

Mesura 1.  

El desenvolupament del nou sector comportarà la continuïtat de la resta del sector amb un ús 

agrícola, tot i que amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat. Impacte final: compatible-
moderat. 
 

 

3.10. Canvi climàtic. 
 

Impacte 1. 

De l'anàlisi de les quatre alterantives, es desprén que l'alternativa triada és la que generarà una 

menor petjada ecològica, amb una generació de 13.675 tones CO2/any repartides en el 57% per la 

mobilitat, el 27% derivat del consum energètic i el 16% per la generació de residus (veure annex 4). 

Qualificació de l’impacte: moderat. 
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Mesura 1.  

La principal mesura és el disseny d'una franja perimetral arbrada que absorbirà bona part de les 

emissions de CO2. Impacte final: moderat. 

 
Mesura 2.  

Recuperació i emmagatzematge de les aigües d'escorrentiu (basses de laminació) i reaprofitament 

de l'efluent de l'EDAR, per a ser utilitzades en el manteniment de zones verdes, cosa que suposarà 

una minoració de les emissions derivades del cicle de l'aigua. Impacte final: compatible-moderat. 
 

Mesura 3.  

Potenciar els recorreguts a peu i en bicicleta tant a l'interior com a l'exterior per a minimitzar l'ús del 

vehicle privat. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Instal.lació d'una parada de bus dins 

del sector per a fomentar l'ús del transport públic. Impacte final: moderat. 
 

Mesura 4.  

Aprofitant la dilatada experiència del promotor Bionatur Biotechnologies en el tractament i eliminació 

de gasos contaminants, així com en la utilització d'energies renovables en sòls d'ús logístic, 

s'aprofitarà al màxim el sostre de les naus per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques, i així reduir 

les emissions de CO2 derivades del consum energètic (veure annex 6). Impacte final: moderat. 

 
Mesura 5.  

Pel que fa al risc d'inundabilitat cal tenir en compte els darrers estudis elaborats per l'IPCC i les 

conclusions del Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a escala 

regional, entre l'increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les onades 

de calor i els episodis de precipitació extrema i, el canvi climàtic. D'altra banda, el projecte ESCAT 

2011-2012 de generació d'escenaris amb alta resolució a Catalunya (SMC), diu que per a escenaris 

a curt i mig termini, es projecta un agument de la probabilitat d'ocurrència d'episodis de precipitació 

extrema (superior a 200mm en 24h), fet que comportaria un augment de fenòmens meteorològics 

extrems amb riscos puntuals derivats de pluges torrencials. Així doncs, caldrà preveure un 

dimensionament adequat de la xarxa de drenatge de l'interior del sector, que tindrà en compte 

aquests fenòmens meteorològics extrems puntuals. Impacte final: moderat. 
 

Mesura 6.  

7. El risc raonable d'un major dèficit de recursos hídrics fa necessari preveure elements d'estalvi i 

d'eficiència de l'aigua i, que per aquells usos que no requereixin qualitat d'aigua potable, s'abasteixin 

de la xarxa d'aigua regenerada. En l'apartat de les aigües, s'ha tractat amb suficiència les mesures 

d'estalvi d'aigua. Impacte final: moderat. 
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4. AVALUACIÓ GLOBAL DE PLA. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT 
PREVISTES. 
 
4.1. Avaluació global del pla. Compliment dels objectius i criteris mediambientals. 
 

Per a definir el perfil ambiental del municipi en relació al planejament, i sobretot comparar algunes 

de les repercusions ambientals del nou planejament en relació a la situació prèvia, es fan servir 

una sèrie d’indicadors ambientals. Cal entendre els indicadors com a instrument complementari 

en la caracterització ambiental del pla, la seva avaluació i el seu seguiment. Alguns d’aquests 

indicadors són: 

 

• Superfície de sostre industrial i logístic. 
 

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

 
• Superfície d’espais verds. 

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

• Superfície destinada a equipaments públics. 
 

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

• Superfície destinada a vialitat. 
 

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

• Superfície destinada a serveis tècnics. 
 

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

 
• Balanç hídric del pla i consum urbà d’aigua diari. 

 
Segons estimacions pròpies, el consum d’aigua previst al sector serà de 140m3/dia.  
 

• Quota de generació de residus per habitant que van a parar a l’abocador. 
 

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

La quota de generació de residus selectius a les zones habitades del municipi de Bàscara 
és de 0,38 kg/hab/dia. 

 
• Proporció de recollida selectiva respecte el volum total de residus recollits. 

 
La proporció és del 26 %. 

 
 

 

4.2. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
 

Atenent a l’article 10 de la Directiva 2001/41/CE, l’administració supervisarà els efectes de 

l’aplicació dels plans i programes amb l’objecte de detectar els efectes no previstos i permetre 

dur a terme mesures de reparació adients. 

 

El mecanisme que l’admisnistració competent, en el nostre cas, el Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a dur a terme el seguiment de l’aplicació de les 

mesures correctores és el Programa de Vigilància Ambiental (PVA). 

 

El programa de vigilància mediambiental serà dut a terme per un tècnic superior amb experiència 

mediambiental contrastada. 

 

La funció del mateix serà la supervisió ambiental de les actuacions previstes en el projecte, i 

l’adaptació d’aquelles als criteris ambientals establerts en el present document. La direcció 

ambiental farà un seguiment de les obres per tal que no s’impacti sobre els paràmetres 

ambientals abans descrits i detectarà impactes no previstos. Finalment, vetllarà pel compliment 

de les mesures correctores descrites en la memòria mediambiental. 

 

El PVA constarà de dues fases:  

 

Fase logística  

 

On es dissenyarà l’estratègia a seguir durant la fase de les obres, es mantindran reunions amb 

el promotor amb l’objecte d’explicar-los les principals incidències mediambientals previstes i les 

mesures que s’aplicaran. 

 

Durant aquesta fase es farà una tria dels camins d’accés menys impactants, se seleccionaran 

els indrets més indicats per als parcs de maquinària i els abassegaments provisionals de terres. 
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Una vegada es disposi d’una distribució racional de camins d’accés a l’obra, així com de les 

superfícies que seran utilitzades com abocadors i acopis, podrem tenir un control dels impactes 

que es donaran fora de les obres, que de vegades són més importants que els derivats de les 

mateixes obres. 

 
 

Fase execució de les obres  

 

Especial importància rep el seguiment i control de totes les actuacions durant la fase d’execució 

de l’obra, ja que d’elles se’n derivarà una sèrie d’impactes que es poden agreujar sense la 

presència d’un tècnic ambiental. 

 

Així per la vegetació, es controlaran els límits de desbrossada previstos i durant els moviments 

de terres, supervisarà les tasques de protecció de l’arbrat adult. 

 

La DAO supervisarà els possibles treballs de trasplantament de peus d’arbres, replantejant 

cadascun d’ells i coordinant el seu nou emplaçament en el sector. Totes aquestes actuacions 

forestals s’efectuaran durant el seu repòs vegetatiu, i tenint en compte els diferents projectes de 

restauració de totes les zones verdes. 

 

Altres mesures complementàries seran la instal·lació de petits contenidors per a que els 

treballadors puguin dipositar les escombraries, i d’altres contenidors per a la recollida de residus 

especials (llaunes d’oli, filtres,...). 

 

Quant a la gea, L’ATM s’assegurarà de disposar d’un diagrama de masses actualitzat per a 

conèixer el volum de terres d’excavació i el de terraplé, i així saber el volum de terres que es 

poden reaprofitar dins de l’obra, i el que ha de sortir per ser disposat en abocador controlat de 

terres i runes. 

 

El tècnic gestionarà les terres vegetals que s’arribin a extreure per tal de reaprofitar-les quan 

s’hagin de restaurar les superfícies denudades (zones verdes). 

 

En les zones on s’ha previst terraplenar, es controlarà que el disseny dels talussos sigui apropiat 

i prou estable pel tipus de material que el conformi. En aquest sentit es procurarà que 

s’acompleixin els criteris d’adaptació topogràfica previstos en la nova llei d’Urbanisme. 

 

S’evitarà el vessament d’olis i d’altres desguassos de maquinària fora de les zones que l’ATM 

hagi indicat amb aquesta finalitat; amb aquesta mesura es pretén prevenir la contaminació dels 

sòls. 
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Per a les aigües, l’assessor ambiental prendrà les precaucions necessàries per a que els residus, 

les terres i les estructures generades durant l’obra quedin suficientment allunyats de qualsevol 

punt d’aigua superficial, ja sigui; cursos d’aigua, estanyols o bé basses. 

 

L’ATM s’assegurarà que les cubes de formigó no renten el camió dins l’obra després d’haver 

abocat el formigó en les fonamentacions.  

 

D’igual manera exercirà un control sobre les superfícies destinades a parc de maquinària siguin 

impermeables i no derivin els lixiviats a cap curs d’aigua. 

 

 

Pel que fa al paisatge, l’ATM atendrà als projectes d'enjardinament dissenyats per a cada zona 

d'enjardinament, així com d'altres espais que quedaran denudats després de les obres, tot 

preveient l’estesa d’una capa de terra vegetal, la plantació d’arbusts i arbres autòctons, xeròfits i 

amb baixa inflamabilitat, i la sembra de les seves superfícies. Hi haurà una feina de disseny 

paisatgístic amb l’objecte que el replanteig creï una barrera vegetal adequada per a filtrar al 

màxim les visuals generades pels nous volums edificatoris en tot el perímetre del sector.  

 

S'estudiarà el tractament de restauració dels talussos de terraplé i desmunt, dissenyant quins 

han d'ésser els pendents dels talussos més idonis per a la seva completa integració (restauració 

amb plantació i hidrosembres en talussos fins a 3H:2V i mesures de bioenginyeria per a desmunts 

amb majors pendents). 

 

El tècnic mediambiental supervisarà l’obra amb visites periòdiques adequades segons cada cas; 

després de cada visita s’aixecarà l’acta mediambiental que serà tramesa a la promotora i 

l’administració competent, és a dir, el Departament de Medi Ambient. També periòdicament es 

faran reunions per a cobrir les incidències mediambientals no previstes. 
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5. DOCUMENT DE SÍNTESI. 
 

El pla parcial de delimitació del sector industrial “Orriols” pretén desenvolupar lo previst al POUM 

de Bàscara, aprovat definitivament l’1 d’abril de 2009. El planejament vigent classifica l’espai com 

a sòl urbanitzable no delimitat sota la nomenclatura SUND-02. 

 

La proposta d’ordenació consisteix en el desenvolupament industrial, logístic i comercial, d’una 

part de la finca delimitada en la proposta d’octubre 2018 com a fase 1, de 29,55 hectàrees 

encaixonada entre l’AP-7 a l’est, la N-II a l’oest, la carretera de Camallera a Orriols GI-623 pel 

sud; i limitada al nord per la resta de sòl urbanitzable no delimitat del sector SUND-02. La 

qualificació de sòl industrial i logístic és la que també preveu el Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines. 

 

L’ordenació preveu un sistema viari (22,77%) consistent en un eix principal que recorre de N a S 

tot el sector (carrer 3), des d'on surt tota la vialitat secundària, paral.lela a l'eix principal (carrers 

0, 1, 2, 3 i 4) i perpendicular (carrers A, B, C i D). L'accessibilitat al sector es farà sobretot a través 

d'una rotonda de nova construcció a la GI-623, tot i que també s'aprofitarà el giratori existent a la 

GI-514. A partir de l'articulació de la vialitat quedaran definides una sèrie d’illes edificatòries a 

l’interior de les quals es distribuiran les naus amb usos comercials, logístics i industrials (54,51% 

del total del sector). En l’extrem S-SE es concentraran els equipaments (5%) i els serveis tècnics 

(2,07%). Pel que fa a les zones verdes (15,66%), s’han dissenyat perimetralment en tot el sector 

(E, W i S), mentre que pel nord es mantindrà l’ús agrícola en la resta del sòl urbanitzable no 

delimitat del SUND-02. Es dissenyen també tots els serveis relacionats amb la urbanització del 

sector: aigua potable, aigües residuals i plujanes, xarxa elèctrica i telefònica, i enllumenat. 

 

L’àmbit d’estudi se situa al sector centre-sud del terme municipal sotmès a una forta pressió 

antròpica per les infraestructures viàries que la circumval·len. Els usos actuals són agrícoles en 

un 89% de la superfície, destacant el conreu d’ordi i alfals, corresponent el 11% restant a 

l’ocupació de camins agrícoles i forestals, marges i talussos i, equipaments com una antena de 

telecomunicacions, els dipòsits d’aigua d’Orriols, una barraca i una granja porcina amb el seu 

habitatge associat (Can Juanola).  

 

L’àmbit d’estudi no està inclòs en cap espai d’interès natural, ni a la xarxa natura 2000, ni cap 

geòtop, ni tan sols en cap element natural d’àmbit local. Tampoc forma part de cap corredor 

biològic degut a que la distribució de la xarxa viària principal condiciona el moviment de la fauna.   
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Atenent al PTPCG, el sòl conreat no té interés agrícola atès que majoritàriament està per damunt 

de formacions neògenes molt argiloses, el que li confereix una menor productivitat. El nou àmbit 

definit representa un 2,7% del total de la SAU municipal, el que es considera poc significatiu. 

 

El subsòl del sector està conformat per una formació terciària del neògen d’edat pliocena, que és 

la més estesa en el terme; els materials són bàsicament lutites o argiles vermelloses a verdoses 

que intercalen trams de gresos i conglomerats. Quant a les aigües superficials, no existeix cap 

curs dins del sector, sí però la curiositat que l’extrem NW pertany a la conca del Fluvià, mentre 

que la resta de terrenys vessen a la conca del Ter. De fet, és l’orografia la responsable d’aquest 

fet, doncs tot i ser camps de conreu, els terrenys presenten ondulacions pronunciades destacant 

el puig de Grúfol (170 m) al sector de ponent, el puig Oriol (168 m) al sector NE i el puig de la 

Maçaneda (168 m) al sector N; això dóna com a resultat pendents de fins el 7% en les vessants 

del puig Grúfol, i del 3% en la resta. Pel que fa a l’escorrentiu, la part de ponent vessa al rec de 

Sant Llorenç; per la conca del Ter, un petit sector del SW vessa a la riera de Cinyana, mentre 

que la major part del sector aboca les aigües a la riera de Llampaies en direcció S i SE. 

 

Pel que fa les dades socioeconòmiques, la major part de la població ocupada treballa en el sector 

serveis (74%), seguit de la indústria (10%), l’agricultura (9%), i en darrer lloc la construcció (7%). 

La població segons el padró de 2019 va ser de 1.004 habitants. De la totalitat de residents al 

terme, un 59% treballen dins del terme i un 41% venen de fora; el 53% de la població ocupada 

resident va a treballar fora del terme. Aquestes dades evidencien la necessitat de facilitar la nova 

localització d’activitat econòmica i de llocs de treball, per tal d’equilibrar residència i activitat i, 

reduir la necessitat de desplaçaments fora del municipi (veure annex 2). 

 

Pel que fa als impactes i mesures (mapa 6) sobre els vectors mediambientals implicats 

desstaquen: 

 

L'impacte sobre la gestió de l’aigua es preveu compatible-moderat per tres factors: en primer lloc 

l'impermeabilització del sector afavorirà un major volum d'aigua d'escorrentiu que pot col.lapsar 

la xarxa hidrogràfica aigües avall; en segon lloc, la demanda d'aigua serà abastida amb 

suficiència mitjançant captacions pròpies preexistents; i finalment, es generarà un volum d'aigües 

residuals també molt destacat que se sumarà a les que genera el veïnat d'Orriols sense cap 

mena de tractament. En aquest sentit es proposen com a mesures: accions per a l’estalvi d’aigua 

com: reguladors de pressió, airejadors d’aixetes i dutxes, captadors i acumuladors d’aigua de 

pluja, reutilització d’aigües grises, i reaprofitament de l’efluent de sortida de l’EDAR; totes 

aquestes aigües s’utilitzaran per al reg o neteja viària i interior de les naus; la xarxa de plujanes 

serà separativa de la de residuals; mentre les primeres s’abocaran a llera (riera de Llampaies) 

després de passar pel separador de greixos i olis, les aigües residuals seran tractades a la nova 

EDAR que el promotor construirà dins del mateix sector, a l’extrem SE. Per tal de donar resposta 
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al nou volum de plujanes derivades de l'impermeabilització del sector, es construiran unes basses 

de laminació que controlaran el cabal i que a més, es reaprofitaran per als usos de reg i neteja 

del sector; també se'ls afegirà les aigües provinents del separador d'hidrocarburs. L'impacte final 

serà moderat. 

 

Pel que fa a la vegetació, l’impacte es considera compatible a moderat degut a que només 

s’afectaran alguns peus d’arbre arrenglerats als marges de tot el sector; les mesures consistiran 

en: trasplantar els peus autòctons d’olivera, alzina i roure a les zones verdes previstes, i en la 

introducció de criteris de biodiversitat alhora de plantar en aquests espais lliures evitant la 

introducció de plantes al.lòctones i invasores. L'impacte final serà compatible. 

 

Pel que fa a la gea, davant la possibilitat que predominin els excedents de terres, es farà un 

projecte que contemplarà les terres a reaprofitar per terraplenar i les que hauran d’anar a 

abocador de terres, de manera que quedi prohibida l’acopiament en terrenys avui dia amb ús 

agrícola; s’aprofitarà la terra vegetal per a la restauració de les àrees denudades. L'impacte final 

es preveu compatible-moderat. 

 

Pel que fa al paisatge, l’impacte es preveu moderat pel desenvolupament del sector en la meitat 

sud i oest de l’actual SUND-02 (antiga fase 1 de la proposta d’octubre de 2018); també es 

generaran visuals dels nous volums edificatoris i de la vialitat sobretot al sector de ponent. Les 

mesures consistiran en: preservar la unitat paisatgística agrícola al N i E del sector a 

desenvolupar atenent a les consideracions de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, 

en quant el sòl agrari s’ha de considerar com a recurs no renovable; adaptació de la vialitat i 

volumetries a la topografia existent de manera que es minimitzaran els moviments de terres i les 

visuals en un entorn rural obert de gran percepció visual (mapa 5); disseny d'una franja de verd 

perimetral que filtrarà les visuals des de qualsevol direcció; aquesta feixa farà de zona tampó 

entre el sòl industrial i el sòl urbanitzable no delimitat, tot millorant la seva qualitat paisatgística; 

soterrament de les línies aèries actuals així com les previstes; ordenació de les tonalitats i 

materials a emprar en les volumetries; restauració dels talussos de desmunt i terraplé amb estesa 

de terra vegetal, plantació d'arbusts, hidrosembres i mesures de bioenginyeria pel talussos amb 

majors pendents; finalment, es faran projectes d'enjardinament particularitzats per a cadascuna 

de les zones verdes. L'impacte final es considera compatible a moderat. 
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Pel que fa al medi atmosfèric, l’impacte serà moderat, i principalment provindrà de la forta 

despesa energètica, i dels nous ambients lumínic i acústic. Les mesures proposades: ordenació 

de l’edificació per a afavorir la màxima captació de llum natural, la il.luminació de baix consum i 

el foment de les energies renovables amb la instal.lació de plaques aprofitant el sostre industrial 

i l'àmplia experiència del promotor (Bionatur Technologies) en vers la utilització de l'energia solar 

i eòlica en terrenys amb usos logístics; les lluminàries seran de projecció horitzontal i les 

làmpades de VSAP; ordenació del sector atenent al mapa de capacitat acústica del municipi, 

localitzant els usos menys sensibles al soroll a l’entorn de les fonts principals de contaminació. 

L'impacte final es preveu compatible-moderat. 

 

Pel que fa als residus, l’impacte és moderat en tant que es generarà un important volum de 

residus tant en la fase de construcció (enderrocs) com durant la fase d'explotació per la gran 

quantitat d'empreses que s'hi domiciliaran. Durant la fase constructiva es definiran els parcs de 

maquinària impermeabilitzats on domiran les màquines, s'emmagatzemaran els materials d'obra 

i es gestionaran els reidus generats. Pel que fa als residus generats durant l'explotació del 

polígon, es preveu la construcció d’una minideixalleria dins del polígon al que podran accedir les 

empreses que generin poca quantitat de residus a més a més dels veïns d'Orriols; cada nau 

disposarà d’un espai sotacobert on emmagatzemarà i separarà els residus que particularment 

gestionarà. L'impacte final serà compatible a moderat. 

 

Pel que fa al medi socioeconòmic, l'impacte és positiu, doncs el desenvolupament del sector 

industrial cobrirà parcialment la demanda de sòl industrial i ajudarà a revitalitzar un sector en clar 

retrocés al terme.  

 

En referència a la mobilitat, l'impacte és moderat per la gran quantitat de desplaçaments que es 

generaran; l'estudi de mobilitat indica com a mesures: la potenciació del transport públic amb la 

creació d'una nova parada de bus dins del sector derivada de la línia avui dia existent; la creació 

de carrils bici, i el disseny de camins peatonals a tavés de les zones verdes tot recuperant el 

camí de Sant Jaume. L'impacte final es preveu compatible a moderat. 

 

Pel que fa a l'ocupació del sòl, l'impacte és moderat doncs s’ha reduït l’ocupació del sòl en un 

42% en desenvoupar-se el que s’havia definit com a fase 1 de l’alternativa d’octubre de 2018. 

D’aquesta manera es podran mantenir els usos agrícoles en la resta del sector que restarà com 

a sòl urbanitzable no delimitat. L'impacte final es preveu compatible-moderat.  
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Pel que fa al canvi climàtic, després d'avaluar totes les alternatives (annex 4), l'alternativa 4 és 

la que tindrà una menor petjada ecològica; el 57% de les emissions de CO2 provindran de la 

mobilitat, un 27% del consum energètic i el 16% de les emissions dels residus. La principal 

mesura provindrà de la creació de la franja arbrada perimetral que absorbirà bon part de les 

emissions generades, al que sumaran mesures per a reduir la mobilitat com ara itineraris a peu i 

en bici, ús del transport col.lectiu i ús de vehicles elèctrics que disposaran de punts de recàrrega; 

la instal.lació de plaques fotovoltaiques en les cobertes del sostre industrial; finalment, es 

dissenyaran les obres de drenatge sobredimensionades atesa la tendència de l'augment de 

fenòmens meteorològics extrems a curt i mitjà termini a Catalunya. L'impacte final es preveu 

moderat.  

 

Pel que fa a l’anàlisi d’alternatives (mapa 2), s’han barallat quatre opcions: l’alternativa 1 que és 

la del PPU de l’any 1990, l’alternativa 2 que és la del pla parcial proposat l’agost de 2009, 

l'alternativa 3 d’octubre de 2018 i l’alternativa 4, proposada a l'octubre de 2020. S’ha triat 

l’alternativa 4 per: una reducció d’entre el 45-60% en els sistemes viari, equipaments i serveis 

tècnics, així com una reducció del 57,3% en la superfície destinada a sòl industrial i/o logístic, 

l'eliminació de part de les illes edificatòries i de la vialitat del sector de ponent i la seva millor 

adaptació topogràfica, l'eliminació dels accessos directes dins de les masses arbrades del sector 

N; i la disminució en el consum de sòl, l’abastament d’aigua potable, la generació d’aigües 

residuals, la generació de residus, i per l’estalvi energètic. 

 

Una vegada ateses les consideracions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural del DTeS (annex 1), concloem que l'aplicació de les mesures proposades faran que el 

desenvolupament del pla parcial tingui un impacte global MODERAT sobre el medi ambient. 

 
 
 

 

 

Roses, a 8 de març de 2023 

 

 

 

L’Autor de l’estudi 

 

 

 

Miquel Fort i Costa 

Consultor Mediambiental i Geòleg, col.legiat 1.685 
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Annex 1. Ubicació dels requeriments de l'OTAA.  
  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
2023 

 

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

 

 

 

Requeriments Inclusió apartats 
Ampliació Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)  
c.1. Annex 4 
c.2 3.7 

c.3 
3.4. Impacte 3-Mesura 2 

Mapa 05 
c.4  Informe sobre planejament urbanístic  
1a 3.4. Impacte 1-Mesura 1 
1b 3.2. Impacte 1-Mesura 1 
1c 3.1. Impacte 1-Mesura 1 
1d 3.1. Impacte 3-Mesures 1 i 2 
1e Plànols ordenació PPU 
1f Article 25 de la normativa  PPU 
2a 3.4. Impacte 1-Mesura 1 
2b idem 
2c 3.2. Impacte 1-Mesura 1  
2d 3.1. Impacte 1-Mesura 1 
2e 3.1. Impacte 3-Mesura 2 
2f 3.1. Impacte 1-Mesura 2 
3a i 3b 3.9 
3c 3.1. Impacte 1-Mesura 1 
3d 3.4. Impacte 2-Mesura 1 

3e 
3.2. Impacte 1-Mesura 2 
3.4. Impacte 3-Mesura 2 

3f 3.9. Impacte 1-Mesura 2 
4 3.9. Impacte 1-Mesura 2 

 

Requeriments Inclusió apartats 
Resolució sobre Memòria Ambiental  (8/9/20)  

Reducció consum del sòl 

Apartat 0.5 
Apartat 1.2.1 

Apartat 3.9. Impacte 1 i mesura 1 

Valoració agrícola del sòl 

Apartat 1.1.2.5  
Apartat 1.1.4.3.1 

Apartat 2.3 
Apartat 3.4. Impacte 1 i mesures 1 i 2 

Disponibilitat de recursos hídrics 

Apartat 3.1. Impacte 1-Mesura 1 
Apartat 0.5.2.8 

Annex5  
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Annex 2. Justificació de la proposta amb el creixement previst  
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Annex 2. Justificació de l’adequació de la proposta d’acord amb el creixement previst. 
 
Atenent a les previsions del POUM de Bàscara, amb un escenari pel 2015 (dades de l’Idescat), 
es limita el creixement a 839 nous habitatges, la qual cosa suposa un creixement de població de 
1.670 persones, que sumades a les 870 de 2004, fan un total de 2.540 habitants (nombre que es 
manté dins de les previsions de creixement mitjà establertes per l’Idescat). 
 
Aquests números están justificats pel fet que Bàscara disposa d’una bona localització dins 
l’estructura comarcal, al peu de la N-II, amb accés directe amb l’AP-7, bon accés als nuclis 
interiors del Pla de l’Estany i, proximitat a Figueres i a la costa. A aquest fet se suma el que 
Bàscara sigui centre de l’àrea básica de salut i educació del seu entorn. 
 
L’evolució demográfica dels darrers anys confirma que existeix un creixement poblacional ben 
consolidat, després de 30 anys de davallada, que ha vingut reforçat per l’augment del nombre 
d’immigrants en 7 punts en els darrers 10 anys, majoritàriament provinents de la resta de païssos 
comunitaris. 
  
Pel que fa a l’activitat económica local, als darrers anys ha hagut un creixement imparable del 
sector serveis que s’ha incrementat un 24% des del 2001, en detriment de la indústria, que amb 
un 7,5% del total de població ocupada, se situa molt per sota de la mitjana regional (17,9%) i 
catalana (17,7%). 
 
Tanmateix, pel que fa al nombre d’establiments, la tendència també és a l’alça, i així, en el 
període (96/02) hi ha hagut un increment del 35%, destacant el comerç a l’engrós amb un 45%, 
que ha anat en detriment del sector industrial, que es queda amb la taxa empresarial més baixa, 
un 12%, per sota de la construcció i el comerç al detall. 
 
Dins del comerç a l’engrós, destaquen les empreses dedicades als transports i comunicacions 
(33%) seguides de l’hostaleria (21%) i els serveis personals (35%). 
 
 
Pel que fa a la localització de l’ocupació, tan sols un 47% de la població resident treballa dins del 
municipi, mentre que el 53% restant se’n va fora a treballar. Un 63% (tant dels que es queden 
dins com dels que van a fora) utilitzen el vehicle particular, i un 42% dels ocupats inverteixen més 
de 10 minuts per a arribar al seu lloc de treball. 
 
De la població resident que va fora a treballar, un 60% es dediquen a indústries manufactureres, 
construcció i transports, un 80% a l’administració pública i un 90% a la sanitat i educació (dades 
2001). 
 
 
Atenent a les directrius del PTPCG, les àrees econòmiques, han de fomentar l’autocontenció de 
la mobilitat laboral tot tractant d’equilibrar els llocs de treball i la població ocupada resident al 
municipi. 
 
Tot i que és l’objectiu del Pla Territorial, el lligam entre les àrees urbanes i els teixits industrials, 
el clar carácter supramunicipal d’aquest polígon pels seus efectes sobre l’economia i la població 
dels municipis de l’entorn, justifica la seva localització menys lligada a les árees urbanes més 
consolidades. 
 
El PTPCG ha agrupat Bàscara en un àmbit anomenat “Fluvià” que inclou els municipis de: 
Bàscara, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, 
Siurana i Vilaür. Amb un total de 25 assentaments urbans suma 3.404 habitants (2,65%) del total 
comarcal (2007). 
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S’ha de tenir en compte, però que d’aquest total, la població activa ocupa la franja d’edat dels 
15-64 anys, i que aquesta és de l’odre del 67% de mitjana, amb la qual cosa la població en edat 
de treballar en tot l’àmbit del Fluvià será de 2.315 habitants. 
 
Anem a calcular els llocs de treballs que es desprendran del desenvolupament del polígon a 
Orriols: 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) assigna una mitjana de 100m2 
de sostre per a cada lloc de treball industrial, i una mitjana de 200m2 de sostre per a cada lloc 
de treball logístic.  
 
El sostre total previst al SUND-02 és de 312.945m2, del qual un 16% (50.071m2) correspon a un 
ús industrial i un 84% (262.874m2) a un ús logístic. 
 
Aplicant els coeficients del PTPCG tindrem que el desenvolupament del nou polígon industrial 
“Orriols” crearà els següents llocs de treball: 
 

• 50.071m2/100m2 = 501 llocs de treball industrial 
• 262.874m2/200m2= 1.314 llocs de treball logístic 
• Total llocs de treball generats = 1.815. 

 
 
Si fem un creuament amb les dades de població previstes per l’escenari del POUM de Bàscara 
per a l’any 2015 (1.670 persones, de les quals un 68% están en edat de treballar, això és 1.136), 
i si li afegim el 53% de les persones que resideixen i treballen actualment fora del terme, això és 
191, tindrem que en l’escenari del POUM el total de la població en edat de treballar que resideixi 
a Bàscara (1.327 persones) podrá treballar dins del municipi gràcies al desenvolupament del 
polígon d’Orriols. 
 
Degut al carácter supramunicipal del nou parc d’activitats, la resta de llocs de treball generats: 
(1815-1.327), això és 488 LT es podrán distribuir entre els municipis que conformen l’àmbit del 
“Fluvià” definit pel PTPCG. 
 
L’increment dels llocs de treball farà que hi hagi doncs, un increment de la població de la segona 
franja d’edat (15-64 anys), amb la qual cosa disminuirà l’índex d’envelliment, que s’equilibrarà 
amb el de la comarca i Catalunya, ambdues, 7 punts per damunt del municipi de Bàscara). D’altra 
banda, hi haurà un reajustament de les principals branques d’activitat, en especial del sector 
industrial que, amb el desenvolupament del polígon, assolirà els percentatges de les mitjanes 
comarcal i catalana. 
 
Amb tot concloem que el desenvolupament del sector industrial-logístic “Orriols” no només 
s’adequa als indicadors de creixement previstos del POUM de Bàscara, sinó també als criteris i 
objectius del planejament supramunicipal, en el nostre cas, el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 
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Annex 3. Reportatge fotogràfic  
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Foto 4. 
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Foto 6. 
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Annex 4. Avaluació ambiental del canvi climàtic  
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Annex 4. Avaluació ambiental del canvi climàtic  
 
L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat i es diu: 
  

“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 

consideración el cambio climático.” 

 

En aquest cas la possible afectació de la proposta feta sobre el canvi climàtic es valora com a MITJANA 
ja que: 
 
 1/ Hi ha un increment significatiu de sòl no urbanitzable no delimitat, que es preveu passar-lo a 
sòl industrial. En concret la superfície global del sector és de 295.530 m2 , dels quals el 45,5% de la 
superfície correspon a Sistemes (viari, equipaments públics, espasi lliures i serveis tècnics), mentre que 
es preveu passar a sòl industrial el 54,5% del total del sector, concretament 161.082 m2. 
 2/ Per tot el sector s'han previst uns usos logístic i industrial. No és preveu un ús residencial 
 3/ Per facilitar l'accés al sector es preveu una modificació puntual de l'accés des de la carretera 
GI-623 amb la construcció d’un giratori i el conseqüent accés al sector. Es crearà una nova vialitat a 
l’interior del sector, per tant això comportarà una major circulació de vehicles per tot el sector i 

especialment en el seu accés des de la carretera N-2 i més indirectament també des de l'autopista AP-
7. 

4/ El sector tindrà un percentatge important de zones verdes o espais lliures que s'han situat 
de manera perimetral envoltat tot el sector i actuat com a zona tampó o de transició entre l'entorn i la 
futura zona industrial. La superfície total d'espais lliures és de 46.272 m2 el que representa el 15,66% 
de la superfície total del mateix. 
 
 - Afectació al canvi climàtic  
 
La proposta de desenvolupament del sector es planteja, entre altres raons, amb l'objectiu de  és proveir 
d’un nucli de serveis logístics a una zona deficitària, rodejada d’un important nucli de comunicacions ja 
que es troba a tocar de la carretera A-2 en un tram que a dia d'avui s'està desdoblant i molt propera a 
una sortida de l'autopista AP-7 a on hi trobem la carretera GI-623 que connecta les dues grans vies de 
comunicació. 
 
És un sector que queda encaixat entre les dues grans vies de comunicació esmentades (autopista AP-
7 de límit est i A-2 de límit oest) , mentre que pel sud queda delimitat per la carretera GI-623 que uneix 
aquestes dues grans infraestructures viaries. 
 
Tot aquest entorn correspon a camps de conreu de secà sense presència de vegetació interessant i 
s'ha deixat fora dels límits del mateix les petites àrees forestals de l'entorn (Puig Oriol, Puig 
Maçanedes... Tot i així és un ampli sector que no ha patit grans canvis ni transformacions per la ma de 
l'home, tot i que el seu interès o valor ambiental o paisatgístic no és especialment remarcable. 
 
No hi ha cap zona habitada a l'interior del mateix, sinó que totes les properes han quedat excloses del 
seu límit. 
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1/ Extensió de l’impacte: correspon a tot el sector ocupant una superfície de 29,53 ha. Pel fet 
de quedar tant encerclat per les infraestructures es preveu que l'impacte quedi delimitat en aquesta 
superfície. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte seria de magnitud mitjana ja que és un sector 
que no presenta uns valors ambientals especialment remarcables, ni d’alta complexitat de manera que 

la seva reconversió serà palpable i més o menys valorable. Tot i així la superfície de sòl agrícola que 
passarà a sòl industrial és significativa. Un impacte significatiu que és preveu és l'elevat consum de 
recursos naturals sobre tot pel que fa referència al consum d'aigua  
 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin una certa afectació o que pugui 
potenciar el canvi climàtic és evident i probable; de bon segur que es produirà i anirà vinculada tant al 
tipus d'activitat a implantar-hi com també a l'increment de circulació de vehicles, sobre tot camions i 
vehicles de gran tonatge. 
 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas no serà un efecte sobre el canvi climàtic 
imminent sinó que es donarà de manera lenta, però progressiva ja que el desenvolupament urbanístic 
del sector serà progressiu tot i en general, per la tipologia d’activitats que s’hi vol implantar sigui de 
magnitud podria ser prou significativa en funció dels tipus d'activitat industrial que s'hi pugui implantar. 
L'afectació sobre el canvi climàtic es donarà tant en fase de construcció (pas de maquinaria, circulació 
de vehicles pesats, generació de pols....) com també es fase d'explotació. Serà un impacte general, 
extensiu ja que a llarg termini afectarà a tot el sector, no recuperable, irreversible i que es donarà de 
manera directa i indirecta, permanent i proper a l’origen i que es produirà a sobre tot a mig i a llarg 
termini. 
 

5/ Mesures correctores: una de les mesures correctores més importants a incorporar serà la 
creació d’àmplies zones verdes i espais oberts amb vegetació arbrada que ajudarà a millorar les 

emissions de CO2 a l’atmosfera en tot el perímetre del sector. Com que a hores d’ara hi ha mínima 

presència arbrada, les plantacions futures en les zones enjardinades aportarà millores a favor del canvi 
climàtic i compensar l’efecte negatiu que pot comportar la urbanització futura del sector, i a més si tenim 
en compte la pràctica absència de peus arboris dins els límits previstos del sector. 
 
Una altra mesura correctora efectiva que serà convenient incorporar i que ve condicionat per la 
presència de grans superfícies impermeables (vials, edificacions...) és la recuperació i 
emmagatzematge de les aigües de pluja (escorrentia) per ser utilitzades en el manteniment de les zones 
verdes i enjardinades. També caldria preveure zones de laminació i pous d'infiltració per ajudar a la 
recàrrega de l'aqüífer sobre el que es troba el sector 
 
També la construcció d'una EDAR pròpia dins el sector podria permetre l'aprofitament de les aigües 
depurades en usos que puguin significar la disminució del consum de les aigües subterrànies. 
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Altres propostes de mesures correctores o preventives a aplicar per a la reducció de les emissions de 
CO2  poden ser: 
 

1/ Fase de d'obra: 
 
- Mantenir la maquinària i les plantes de treball en bones condicions. Vigilar el reglatge dels 
motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les emissions de fum siguin correctes. 

Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra haurà d’haver passar la corresponent ITV i disposar 

del certificat conforme compleix la normativa CE vigent. 
 
- Per minimitzar les emissions de pols que poden contribuir a incrementar la contaminació 
atmosfèrica cal mantenir permanentment humits els camins de pas i accessos utilitzats. Aquesta 
tipologia de mesura correctora està definida per la protecció de la qualitat de l’aire de tot l’entorn de 
l’obra i consisteix en el reg de tota la superfície no pavimentada que és transitada per la maquinària 

d’obra i que produeix una important emissió de pols a l’atmosfera. Es tindrà especial cura en controlar 

i minimitzar la generació de pols en les zones adjacents a habitatges i altres edificacions. Abans d’iniciar 

les obres és necessari preveure, establir i adequar els punts de subministrament de l’aigua per regar. 
 
Per evitar la dispersió de la pols cal el recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin 
materials i terres que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han de fer 

desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la pròpia zona de 
l’obra 
 
 
2/ Fase explotació: 
 
- Potenciar dins tot el sector els recorreguts a peu o en bicicleta i no només a l’interior del sector, 

sinó també d’aquest cap a l’exterior, per a reduir l’ús del vehicle privat, sobre tot pels desplaçaments 

des d'Orriols i fins hi tot també des de Bàscara, facilitant l'accés a la gent que anirà a treballar en el 
futur sector industrial. 
i  
- Dins el sector crear punts de recàrrega per vehicles elèctrics de manera que es doni facilitat 
per a la utilització d’aquest tipus de vehicles sobre tot a l’entorn de les futures zones industrials, 
comercials i de logística. 
 
Caldrà incloure, en la normativa del sector quan es porti a terme el desplegament del planejament 
derivat prescripcions orientades a la millora dels aïllaments i aprofitament de recursos naturals de 
l’entorn, sobre tot pel que fa a les edificacions  com seria: 
 
-  Caldrà preveure utilitzar les cobertes del sostre industrial per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a generar energia elèctrica d'origen renovable, d'acord amb la proposta del Pla 
d'Energia de Catalunya, en el que es manifesta la necessitat de que l'impuls a les energies renovables 
se centri en l'energia solar. 
 
- Limitar la tipologia d’indústries que es podran implantar dins el sector  
 
- Establir criteris en les edificacions en quan als aïllaments de parets i sostres, orientació de 
façanes... 
  



Informe de Sostenibilitat Ambiental del SUND-02 “sector industrial Orriols” de Bàscara Març 
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Miquel Fort i Costa. Consultor mediambiental i Geòleg, col.legiat nº 1.685 
 

RESUM DEL CALCUL D'EMISSIONS DE  CO2 ASSOCIADES AL PLA. 
 
 

De l'estudi i càlcul comparatiu de les emissions de CO2 que s'ha portat a terme per les 4 alternatives 
plantejades en el projecte, però com que la fulla Excel de càlcul només accepta l'alternativa 0 i tres 
opcions més, les que s'han incorporat a la fulla de càlcul són: 
 

Full de càlcul Projecte Superfície total sector 
Alternativa 0 Alternativa 1 742.052,0 m2 
Alternativa 1 Alternativa 2 692.917,6 m2 
Alternativa 2 Alternativa 3 693.020,5m2 
Alternativa 3 Alternativa 4 295.530,5 m2 

 
Els resultats obtinguts del full de càlcul en quan a les estimació de les emissions de CO2 associades al 
Pla Parcial de Delimitació del sector industrial Orriols (SUND-02) a Bàscara, són: 
 
 

  
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

 
Alternativa 4 

Emissions mobilitat 
generada 9.020 18.691 18.258 7.790 

Emissions consums 
energètics 11.506 8.720 8.531 3.641 

Emissions cicle de 
l'aigua 144 137 134 57 

 
Emissions residus 4.973 5.112 4.995 2.132 

 
TOTAL (t CO2/any) 25.642 32.660 31.917 13.621 

 
La conclusió que podem treure dels resultats anteriors és que l'alternativa 4 és la que generarà un 
volum total inferior d'emissions a l'atmosfera de les diverses alternatives analitzades en l'estudi, per tant 
confirma que, ambientalment i analitzant el previsible efecte sobre el canvi climàtic i en concret sobre 
l'estimació de les emissions de CO2 associades al Pla Parcial és l'alternativa més favorable. 
 

 
 



Pla
Municipi Bàscara
Comarca Alt Empordà
Zona climàtica ZC2
Emissions GEH segons el PAES (tCO2/any)

Any Base 6.472,00
Obejctiu any 2020 5.153,00

Turismes Motocicletes
Parc de vehicles municipal 667 127

Distància mitjana dels desplaçaments interns a l'àmbit/al sector (Km) 2,2
Distància mitjana de tots els desplaçaments a l'àmbit/al sector (Km) 16,50

Repartiment modal
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

% vehicle privat 80 80 80 80
% transport públic 10 10 10 10
% a peu / bicicleta 10 10 10 10
TOTAL % 100 100 100 100

Població total (habitants) ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3
1.004 1.004 1.004 1.004

Ús Residencial

Tipologia

Superfície de 
sostre (m2) Habitatges Superfície de sostre 

(m2) Habitatges Categoria 
emissions CO2

Superfície de 
sostre (m2) Habitatges Categoria 

emissions CO2
Superfície de 
sostre (m2) Habitatges Categoria 

emissions CO2
Habitatge plurifamiliar

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Habitatge unifamiliar

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ús equipaments
Tipologia

Esportiu Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat 
Bruta (m2 sostre / 

m2 sòl)

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 sostre 
/ m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

No Esportiu Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat 
Bruta (m2 sostre / 

m2 sòl)

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 sostre 
/ m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

6,99 0,46 3,47 0,46 Sense definir 3,52 0,46 Sense definir 1,48 0,46 Sense definir

Total 6,99 3,47 3,52 1,48

TOTAL 6,99 3,47 3,52 1,48

Ús terciari
Tipologia

Oficines Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat 
Bruta (m2 sostre / 

m2 sòl)

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 sostre 
/ m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Comerç i serveis Superfície
(ha)

Índex Edificabilitat 
Bruta (m2 sostre / 

m2 sòl)

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 sostre 
/ m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

Superfície
(ha)

Índex 
Edificabilitat 

Bruta (m2 
sostre / m2 sòl)

Categoria 
emissions CO2

4,72 4,64 0,46 Sense definir 4,53 0,46 Sense definir 1,93 0,46 Sense definir

Total 4,72 4,64 4,53 1,93

TOTAL 4,72 4,64 4,53 1,93

Ús industrial
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Tipologia

Superfície
(ha)

Superfície
(ha)

Superfície
(ha)

Superfície
(ha)

Logístic 28,35 27,81 27,17 11,60
Productiu 6,30 6,18 6,04 2,58

TOTAL 34,65 33,99 33,21 14,18

Enllumenat
ALTERNATIVA 0

Tipologia
Superfície (m2) Superfície (m2) Categoria 

emissions CO2 Superfície (m2) Categoria 
emissions CO2 Superfície (m2) Categoria 

emissions CO2
Vial funcional 194.224,00 170.914,00 Sense definir 123.414,00 Sense definir 67.283,00 Sense definir

Total 194.224,00 170.914,00 123.414,00 67.283,00
Vial ambiental

Total 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 194.224,00 170.914,00 123.414,00 67.283,00

Superfície d'usos total (ha)
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

Residencial
Industrial 34,65 33,99 33,21 14,18
Terciari 4,72 4,64 4,53 1,93
Mixt residencial-terciari
Equipaments 6,99 3,47 3,52 1,48
Mixt residencial-equipaments
TOTAL 46,36 42,10 41,26 17,59

Índex d'edificabilitat bruta Mitjana (m2 sostre / m2 sòl)
ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

Industrial 0,46 0,46 0,46 0,46
Terciari 0,00 0,46 0,46 0,46
Mixt residencial-terciari
Equipaments 0,46 0,46 0,46 0,46
Mixt residencial-equipaments

   DADES BÀSIQUES

Pla Parcial de Delimitació i Urbanístic. Sector SUND-02. Bàscara

Font: IDESCAT
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ALTERNATIVA 0

Superfície (Ha)
Equipaments 

(%)
(LUC: 5%)

Equipaments (Ha)
Espais lliures 

(%)
(LUC: 10%)

Espais lliures 
(Ha)

Residencial 0,00 5 0,00 10 0,00
Industrial 34,65 5 1,73 10 3,47

Terciari 4,72 5 0,24 10 0,47
Mixt residencial-terciari 0,00 5 0,00 10 0,00

Mixt residencial-equipaments 0,00 5 0,00 10 0,00
TOTAL 46,36 1,97 3,94

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatg
e

Sup. sectors 
(Ha)

Densitat mitjana
(Hab/Ha) Habitatges Viatges/dia

Ús habitatge 7 0,00 0,00 0 0

viatges/m2st
Superfície sòl 

(m2)

Índex 
edificabilitat

bruta 
(m2st/m2s) Sostre (m2)

Ús industrial 0 346.500 0,5 159.390 0 4,25 4,7 677 749
Ús terciari 0,5 47.200 0,0 0 0 2,5 0,5 0 0

Ús mixt residencial-terciari 0 0 0,0 0 0 0,5 0,0 0 0
Ús mixt residencial-

equipaments 0 0 0,5 0 0 0,0 0,0 0 0
Equipaments 0,2 19.685 1,0 19.685 3.937 0,0 0,0 0 0

viatges/m2
Superfície sòl 

(m2)
Zones verdes 0,05 39.370 1.969

TOTAL 5.906 677 749

2. Repartiment viatges segons modalitat
% vehicle 

privat
% transport 

públic % a peu/bici TOTAL
80 10 10

Número de viatges segons modalitat 4.724 591 591
Ocupants per vehicle 1,4 20 -

3.375 30 - 3.404

3. Número de vehicles produïts

Parc de vehicles municipal Turismes Motocicletes Total
Números absoluts vehicle privat 667 127 794

84% 16% 100%

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES 2.835 540 677 749 30

Distància mitjana (km) 19,2 2,20 38,54 38,54 16,50
Distància Interurbana (km) 17,0 0,0 36,3 36,3 14,3

Distància Urbana (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km 
segons vehicles/dia 172,09 109,27 321,19 505,07 775,09

Distància Total (km/dia) 54.493 1.187 26.107 28.872 487 111.147
Dist. total Interurbana (km/dia) 48.256 0 24.617 27.223 422

Dist. total Urbana (km/dia) 6.237 1.187 1.490 1.648 65
Emissions Totals 
gCO2/dia 9.377.624 129.754 8.385.507 14.582.075 377.627

Emissions Interurbana 8.304.378 0 7.906.832 13.749.679 327.277
Emissions Urbana 1.073.246 129.754 478.674 832.397 50.350

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 9.056 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 8.324 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 732 tCO2/any

Hab. 
plurifamiliar

Hab. 
unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 

Serveis Logístic Productiu Funcional Ambiental

0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 28,4 6,3 194.224,0 0,0
Climatització i 

ACS
0,0 0,0

Altres usos

Total

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS 11.552,0 t CO2/any

Demanda aigua
(l/hab/any o 

l/ha/any)
Emissions
(t CO2/any)

Residencial 219.000 0,0
Industrial 9.460.800 129,5
Terciari 3.153.600 5,9
Equipaments 3.153.600 8,7

144,1 t CO2/any

Nre. Habitatges 
o m2

Emissions      
(t CO2/any)

Residencial 0 0,0
Industrial 346.500,0 4.985,8
Terciari 0,0 0,0
Equipaments 32.154,0 7,4

4.993,2 t CO2/any

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Furgonetes/
1000m2st·dia

Camions/
1000m2st·dia Furgonetes/dia Camions/dia

Residencial

0,0

Superfície (m2 /ha)

780,4
0,0

Industrial

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Enllumenat públic

0,5 0,0

0,5

Emissions
 (t CO2/any)

0,0 0,0 2.316,2

0,0 780,4 2.830,9 7.940,2

5.624,0

Equipaments Terciari

29%

0%

26%

44%

1%

Turismes

Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

0%

90%

4%
6%

Residencial

Industrial

Terciari

Equipaments

0%

100%

0%0%

Residencial

Industrial

Terciari

Equipaments

92%

8%

Emissions
Interurbana

Emissions
Urbana

0%

7%

24%

69%

0%

Residencial

Equipaments

Terciari

Industrial

Enllumenat públic



ALTERNATIVA 1

Superfície (Ha)
Equipaments 

(%)
(LUC: 5%)

Equipaments (Ha)
Espais lliures 

(%)
(LUC: 10%)

Espais lliures 
(Ha)

Residencial 0,00 5 0,00 10 0,00
Industrial 33,99 5 1,70 10 3,40

Terciari 4,64 5 0,23 10 0,46
Mixt residencial-terciari 0,00 5 0,00 10 0,00

Mixt residencial-equipaments 0,00 5 0,00 10 0,00
TOTAL 42,10 1,93 3,86

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatge
Sup. sectors 

(Ha)
Densitat mitjana

(Hab/Ha) Habitatges Viatges/dia
Ús habitatge 7 0,00 0,00 0 0

viatges/m2st
Superfície sòl 

(m2)

Índex 
edificabilitat

bruta 
(m2st/m2s) Sostre (m2)

Ús industrial 0,05 339.900 0,5 156.354 7.818 4,25 4,7 665 735
Ús terciari 0,5 46.400 0,5 21.344 10.672 2,5 0,5 53 11

Ús mixt residencial-terciari 0,3 0 0,0 0 0 0,5 0 0 0
Ús mixt residencial-

equipaments 0,15 0 0,5 0 0 0 0 0 0
Equipaments 0,2 19.315 1,0 19.315 3.863 0 0 0 0

viatges/m2
Superfície sòl 

(m2)
Zones verdes 0,05 38630 1932

TOTAL 24284 718 746

2. Repartiment viatges segons modalitat % vehicle privat
% transport 

públic % a peu/bici TOTAL
80 10 10

Número de viatges segons modalitat 19.427 2.428 2.428
Ocupants per vehicle 1,4 20 -

13.877 121 - 13.998

3. Número de vehicles produïts

Parc de vehicles municipal Turismes Motocicletes Total
Números absoluts vehicle privat 667 127 794

84% 16% 100%

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES 11.657 2.220 718 746 121

Distància mitjana (km) 19,2 2,20 38,54 38,54 16,50
Distància Interurbana (km) 17,0 0,0 36,3 36,3 14,3

Distància Urbana (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km 
segons vehicles/dia 172,09 109,27 321,19 505,07 775,09

Distància Total (km/dia) 224.082 4.883 27.666 28.733 2.003 287.368
Dist. total Interurbana (km/dia) 198.437 0 26.087 27.093 1.736

Dist. total Urbana (km/dia) 25.646 4.883 1.579 1.640 267

Emissions Totals 
gCO2/dia

38.562.033 533.565 8.886.317 14.512.055 1.552.851

Emissions Interurbana 34.148.705 0 8.379.054 13.683.655 1.345.805
Emissions Urbana 4.413.328 533.565 507.262 828.400 207.047

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 18.766 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 16.811 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 1.955 tCO2/any

1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any) Categoria Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge 
(t CO2/any) 0,0

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 15.962,0 268,5 268,5

Emissions equipaments (t 
CO2/any) 268,5

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 21.344,0 697,3 697,3

Emissions terciari 
(t CO2/any) 697,3

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

Superfície (ha) Emissions Superfície (ha) Emissions
Emissions industrials 
(tCO2/any) Existent + planificat 27,8 2.272,1 6,2 5.516,9

Emissions industrial 
(t CO2/any) 7.789,0

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Fotovoltaic 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria A 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria B 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria C 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria D 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Sense definir 170.914,0 0,472 0,0 0,000 0,472

Emissions enllumenat 
(tCO2/any) 0,472

6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

Combustible renovable Si

Hab. 
Plurifamiliar

Hab. 
Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 

serveis Logístic Productiu

Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (ha) Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial

Existent 0 0 0 0 0 0 0 0

Consum gairebé nul 0 0 0 0 0 0

Categoria A 0 0 0 0 0 0
Categoria B 0 0 0 0 0 0
Categoria C 0 0 0 0 0 0
Categoria D 0 0 0 0
Sense definir 0 0 0 0 0 0

Emissions reduïdes (t CO2/any)
Hab. 

Plurifamiliar
Hab. 

Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 
serveis Logístic Productiu

Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total

Total reducció d'emissions 
(tCO2/any) 0,000

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Residencial Equipaments Terciari Industrial Enllumenat 
Públic Total

Emissions (t CO2/any) 0,0 268,5 697,3 7.789,0 0,5 8.755,3

Demanda aigua
(l/habitatge/any o 

l/ha/any)
Emissions
(t CO2/any)

Residencial 219.000 0
Industrial 9.460.800 127
Terciari 3.153.600 6
Equipaments 3.153.600 4

137 t CO2/any

Nre. Habitatges o 
m2

Emissions
(t CO2/any)

Residencial 0 0
Industrial 339.900 4.891
Terciari 46.400 234
Equipaments 34.700 8

5.133 t CO2/any

0,0

Residencial Equipaments Terciari Industrial

0,0 0,0 0,0

Residencial Equipaments Terciari Industrial

Vies funcionals Vies ambientals

Emissions enllumenat 
(tCO2/any)

Total

Total

Logístic Productiu

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Hab. Plurifamiliar Hab. Unifamiliar

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Emissions equipaments (t 
CO2/any)

Emissions terciari 
(t CO2/any)

Emissions associades a la 
climatització i ACS

Esportiu No esportiu

Oficines Comerç i serveis

Furgonetes/
1000m2st·dia

Camions/
1000m2st·dia Furgonetes/dia Camions/dia

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA
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ALTERNATIVA 2

Superfície (Ha)
Equipaments 

(%)
(LUC: 5%)

Equipaments (Ha)
Espais lliures 

(%)
(LUC: 10%)

Espais lliures 
(Ha)

Residencial 0,00 5 0,00 10 0,00
Industrial 33,21 5 1,66 10 3,32

Terciari 4,53 5 0,23 10 0,45
Mixt residencial-terciari 0,00 5 0,00 10 0,00

Mixt residencial-equipaments 0,00 5 0,00 10 0,00
TOTAL 41,26 1,89 3,77

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatge
Sup. sectors 

(Ha)
Densitat mitjana

(Hab/Ha) Habitatges Viatges/dia
Ús habitatge 7 0,00 0,00 0 0

viatges/m2st
Superfície sòl 

(m2)

Índex 
edificabilitat

bruta 
(m2st/m2s) Sostre (m2)

Ús industrial 0,05 332.100 0,5 152.766 7.638 4,25 4,7 649 718
Ús terciari 0,5 45.300 0,5 20.838 10.419 2,5 0,5 52 10

Ús mixt residencial-terciari 0,3 0 0,0 0 0 0,5 0 0 0
Ús mixt residencial-

equipaments 0,15 0 0,5 0 0 0 0 0 0
Equipaments 0,2 18.870 1,0 18.870 3.774 0 0 0 0

viatges/m2
Superfície sòl 

(m2)
Zones verdes 0,05 37740 1887

TOTAL 23718 701 728

2. Repartiment viatges segons modalitat % vehicle privat
% transport 

públic % a peu/bici TOTAL
80 10 10

Número de viatges segons modalitat 18.975 2.372 2.372
Ocupants per vehicle 1,4 20 -

13.553 119 - 13.672

3. Número de vehicles produïts

Parc de vehicles municipal Turismes Motocicletes Total
Números absoluts vehicle privat 667 127 794

84% 16% 100%

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES 11.385 2.168 701 728 119

Distància mitjana (km) 19,2 2,20 38,54 38,54 16,50
Distància Interurbana (km) 17,0 0,0 36,3 36,3 14,3

Distància Urbana (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km 
segons vehicles/dia 172,09 109,27 321,19 505,07 775,09

Distància Total (km/dia) 218.860 4.769 27.030 28.073 1.957 280.690
Dist. total Interurbana (km/dia) 193.812 0 25.487 26.471 1.696

Dist. total Urbana (km/dia) 25.048 4.769 1.543 1.603 261

Emissions Totals 
gCO2/dia

37.663.414 521.131 8.681.893 14.178.876 1.516.665

Emissions Interurbana 33.352.931 0 8.186.300 13.369.495 1.314.443
Emissions Urbana 4.310.483 521.131 495.593 809.381 202.222

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 18.331 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 16.421 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 1.910 tCO2/any

1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any) Categoria Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge 
(t CO2/any) 0,0

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 16.192,0 272,4 272,4

Emissions equipaments (t 
CO2/any) 272,4

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 20.838,0 680,8 680,8

Emissions terciari 
(t CO2/any) 680,8

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

Superfície (ha) Emissions Superfície (ha) Emissions
Emissions industrials 
(tCO2/any) Existent + planificat 27,2 2.219,8 6,0 5.391,9

Emissions industrial 
(t CO2/any) 7.611,7

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Fotovoltaic 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria A 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria B 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria C 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria D 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Sense definir 123.414,0 0,341 0,0 0,000 0,341

Emissions enllumenat 
(tCO2/any) 0,341

6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

Combustible renovable Si

Hab. 
Plurifamiliar

Hab. 
Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 

serveis Logístic Productiu

Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (ha) Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial

Existent 0 0 0 0 0 0 0 0

Consum gairebé nul 0 0 0 0 0 0

Categoria A 0 0 0 0 0 0
Categoria B 0 0 0 0 0 0
Categoria C 0 0 0 0 0 0
Categoria D 0 0 0 0
Sense definir 0 0 0 0 0 0

Emissions reduïdes (t CO2/any)
Hab. 

Plurifamiliar
Hab. 

Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 
serveis Logístic Productiu

Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total

Total reducció d'emissions 
(tCO2/any) 0,000

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Residencial Equipaments Terciari Industrial Enllumenat 
Públic Total

Emissions (t CO2/any) 0,0 272,4 680,8 7.611,7 0,3 8.565,2

Demanda aigua
(l/habitatge/any o 

l/ha/any)
Emissions
(t CO2/any)

Residencial 219.000 0
Industrial 9.460.800 124
Terciari 3.153.600 6
Equipaments 3.153.600 4

134 t CO2/any

Nre. Habitatges o 
m2

Emissions
(t CO2/any)

Residencial 0 0
Industrial 332.100 4.779
Terciari 45.300 228
Equipaments 35.200 8

5.015 t CO2/any

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Furgonetes/
1000m2st·dia

Camions/
1000m2st·dia Furgonetes/dia Camions/dia

Hab. Plurifamiliar Hab. Unifamiliar

Emissions associades a la 
climatització i ACS

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

Emissions enllumenat 
(tCO2/any)

Total

Emissions equipaments (t 
CO2/any)

Oficines Comerç i serveis Total

Emissions terciari 
(t CO2/any)

Esportiu No esportiu

Residencial Equipaments Terciari Industrial

Logístic Productiu

Vies funcionals Vies ambientals

Residencial Equipaments Terciari Industrial

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

0,0 0,0 0,0 0,0

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA
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ALTERNATIVA 3

Superfície (Ha)
Equipaments 

(%)
(LUC: 5%)

Equipaments (Ha)
Espais lliures 

(%)
(LUC: 10%)

Espais lliures 
(Ha)

Residencial 0,00 5 0,00 10 0,00
Industrial 14,18 5 0,71 10 1,42

Terciari 1,93 5 0,10 10 0,19
Mixt residencial-terciari 0,00 5 0,00 10 0,00

Mixt residencial-equipaments 0,00 5 0,00 10 0,00
TOTAL 17,59 0,81 1,61

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatge
Sup. sectors 

(Ha)
Densitat mitjana

(Hab/Ha) Habitatges Viatges/dia
Ús habitatge 0 0,00 0,00 0 0

viatges/m2st
Superfície sòl 

(m2)

Índex 
edificabilitat

bruta 
(m2st/m2s) Sostre (m2)

Ús industrial 0,05 141.800 0,5 65.228 3.261 4,25 4,7 277 307
Ús terciari 0,5 19.300 0,5 8.878 4.439 2,5 0,5 22 4

Ús mixt residencial-terciari 0,3 0 0,0 0 0 0,5 0 0 0
Ús mixt residencial-

equipaments 0,15 0 0,5 0 0 0 0 0 0
Equipaments 0,2 8.055 1,0 8.055 1.611 0 0 0 0

viatges/m2
Superfície sòl 

(m2)
Zones verdes 0,05 16110 806

TOTAL 10117 299 311

2. Repartiment viatges segons modalitat % vehicle privat
% transport 

públic % a peu/bici TOTAL
80 10 10

Número de viatges segons modalitat 8.094 1.012 1.012
Ocupants per vehicle 1,4 20 -

5.781 51 - 5.832

3. Número de vehicles produïts

Parc de vehicles municipal Turismes Motocicletes Total
Números absoluts vehicle privat 667 127 794

84% 16% 100%

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles

MOBILITAT MOTORITZADA
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos

TOTAL VEHICLES 4.856 925 299 311 51

Distància mitjana (km) 19,2 2,20 38,54 38,54 16,50
Distància Interurbana (km) 17,0 0,0 36,3 36,3 14,3

Distància Urbana (km) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes Motocicletes Furgonetes Camions Autobusos Total

Emissions gCO2 / Km 
segons vehicles/dia 172,09 109,27 321,19 505,07 775,09

Distància Total (km/dia) 93.354 2.034 11.539 11.986 835 119.748
Dist. total Interurbana (km/dia) 82.670 0 10.881 11.302 723

Dist. total Urbana (km/dia) 10.684 2.034 659 684 111

Emissions Totals 
gCO2/dia

16.065.106 222.285 3.706.393 6.053.905 646.924

Emissions Interurbana 14.226.494 0 3.494.818 5.708.327 560.668
Emissions Urbana 1.838.611 222.285 211.574 345.578 86.257

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA 7.821 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana 7.006 tCO2/any
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana 815 tCO2/any

1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any) Categoria Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0

Emissions habitatge 
(t CO2/any) 0,0

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 6.808,0 114,5 114,5

Emissions equipaments (t 
CO2/any) 114,5

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions
Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 8.878,0 290,0 290,0

Emissions terciari 
(t CO2/any) 290,0

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL

Superfície (ha) Emissions Superfície (ha) Emissions
Emissions industrials 
(tCO2/any) Existent + planificat 11,6 947,7 2,6 2.303,2

Emissions industrial 
(t CO2/any) 3.250,9

5. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ENLLUMENAT

Superfície (m2) Emissions Superfície (m2) Emissions Total
Existent 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Fotovoltaic 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria A 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria B 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria C 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Categoria D 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000
Sense definir 67.283,0 0,186 0,0 0,000 0,186

Emissions enllumenat 
(tCO2/any) 0,186

6. ESTALVI EMISSIONS PER XARXA DE CALOR

Combustible renovable Si

Hab. 
Plurifamiliar

Hab. 
Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 

serveis Logístic Productiu

Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (m2) Superfície (ha) Superfície (ha) Superfície de sostre construit excepte Ús industrial

Existent 0 0 0 0 0 0 0 0

Consum gairebé nul 0 0 0 0 0 0

Categoria A 0 0 0 0 0 0
Categoria B 0 0 0 0 0 0
Categoria C 0 0 0 0 0 0
Categoria D 0 0 0 0
Sense definir 0 0 0 0 0 0

Emissions reduïdes (t CO2/any)
Hab. 

Plurifamiliar
Hab. 

Unifamiliar Esportiu No esportiu Oficines Comerç i 
serveis Logístic Productiu

Existent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Consum gairebé nul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Categoria D 0,0 0,0 0,0 0,0
Sense definir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total

Total reducció d'emissions 
(tCO2/any) 0,000

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

Residencial Equipaments Terciari Industrial Enllumenat 
Públic Total

Emissions (t CO2/any) 0,0 114,5 290,0 3.250,9 0,2 3.655,6

Demanda aigua
(l/habitatge/any o 

l/ha/any)
Emissions
(t CO2/any)

Residencial 219.000 0
Industrial 9.460.800 53
Terciari 3.153.600 2
Equipaments 3.153.600 2

57 t CO2/any

Nre. Habitatges o 
m2

Emissions
(t CO2/any)

Residencial 0 0
Industrial 141.800 2.040
Terciari 19.300 97
Equipaments 14.800 3

2.141 t CO2/any

II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA

Furgonetes/
1000m2st·dia

Camions/
1000m2st·dia Furgonetes/dia Camions/dia

Hab. Plurifamiliar Hab. Unifamiliar

Emissions associades a la 
climatització i ACS

Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos

Emissions enllumenat 
(tCO2/any)

Total

Emissions equipaments (t 
CO2/any)

Oficines Comerç i serveis Total

Emissions terciari 
(t CO2/any)

Esportiu No esportiu

Residencial Equipaments Terciari Industrial

Logístic Productiu

Vies funcionals Vies ambientals

Residencial Equipaments Terciari Industrial

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

0,0 0,0 0,0 0,0

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA
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   RESUM EMISSIONS DE CO 2  ASSOCIADES AL PLA

Pla
Municipi Bàscara

Comarca Alt Empordà
Zona climàtica ZC2

Emissions totals

Emissions mobilitat generada 9.056 35,2% 18.766 57,2% 18.331 57,2% 7.821 57,2%
Emissions consums energètics 11.552 44,9% 8.755 26,7% 8.565 26,7% 3.656 26,7%
Emissions cicle de l'aigua 144 0,56% 137 0,42% 134 0,42% 57 0,42%
Emissions residus 4.993 19,39% 5.133 15,65% 5.015 15,65% 2.141 15,66%
TOTAL (t CO2/any) 25.745 100,0% 32.791 100,0% 32.045 100,0% 13.675 100,0%

Emissions sense mobilitat externa

Emissions mobilitat interna 732 4,2% 1.955 12,2% 1.910 12,2% 815 12,2%
Emissions consums energètics 11.552 66,3% 8.755 54,8% 8.565 54,8% 3.656 54,8%
Emissions cicle de l'aigua 144 0,83% 137 0,86% 134 0,86% 57 0,86%
Emissions residus 4.993 28,66% 5.133 32,12% 5.015 32,10% 2.141 32,11%
TOTAL (t CO2/any) 17.421 100,0% 15.980 100,0% 15.624 100,0% 6.669 100,0%

Emissions per càpita

Mobilitat generada 9.020 35,2% 18.691 57,2% 18.258 57,2% 7.790 57,2%
Consums energètics 11.506 44,9% 8.720 26,7% 8.531 26,7% 3.641 26,7%
Cicle de l'aigua 144 0,56% 137 0,42% 134 0,42% 57 0,4%
Residus 4.973 19,39% 5.112 15,65% 4.995 15,65% 2.132 15,7%
TOTAL (KgCO2/habitant/any) 25.642 100,0% 32.660 100,0% 31.917 100,0% 13.621 100,0%
TOTAL (t CO2/habitant/any) 25,64 100,0% 32,66 100,0% 31,92 100,0% 13,62 100,0%

Comparació amb el PAES

 (t CO2/any) Any Base PAES 2020 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Emissions totals 6.472,00 5.153,00 25.744,96 32.790,85 32.044,82 13.675,07
Variació respecte any base (%)  - -20% 298% 407% 395% 111%
Variació respecte 2020 PAES (%)  -  - 400% 536% 522% 165%

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Pla Parcial de Delimitació i Urbanístic. Sector SUND-02. Bàscara

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

57%27%

0% 16%

Alternativa 1

Emissions mobilitat generada

Emissions consums energètics

Emissions cicle de l'aigua

Emissions residus

57%27%

0% 16%

Alternativa 2

57%27%

0% 16%

Alternativa 3
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Emissions consums energètics

Emissions cicle de l'aigua

Emissions residus

12%

55%1%

32%

Alternativa 2

12%

55%1%

32%

Alternativa 3

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Mobilitat generada Consums energètics Cicle de l'aigua Residus

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Any Base PAES 2020 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Emissions totals



Habitatges

Emissions associades a 
altres usos (kg 

CO2/habitatge*any)
Emissions associades a la 
climatització i ACS (kg 
CO2/m2*any)

Habitatge 
plurifamiliar

Habitatge 
unifamiliar

Habitatge 
plurifamiliar

Habitatge 
unifamiliar

Habitatge 
plurifamiliar Habitatge unifamiliar

Habitatge 
plurifamiliar

Habitatge 
unifamiliar

plurifamiliar unifamiliar

Alternativa 0 10,50 8,95 16,39 12,75 16,91 13,73 36,54 52,95 A 2,12 1,80
Emissions associades a 
altres usos (kg 
CO2/habitatge*any) B 3,16 2,69

C 4,71 4,02
D 7,03 6,00
Consum gairebé nul 0,00 0,00

Equipaments A 3,30 2,57
Emissions associades (kg 
CO2/m2*any) Esportiu Altres Esportiu Altres Esportiu Altres Esportiu Altres B 4,93 3,83
Alternativa 0 28,52 21,27 33,05 24,27 33,05 24,27 40,65 27,24 C 7,36 5,72
Consum gairebé nul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 10,98 8,54
Etiqueta A 11,68 4,91 13,54 5,60 13,54 5,60 16,65 6,29 Consum gairebé nul 0,00 0,00
Etiqueta B 14,60 7,08 16,92 8,08 16,92 8,08 20,81 9,07 A 3,41 2,77
Etiqueta C 18,25 10,22 21,15 11,66 21,15 11,66 26,01 13,09 B 5,09 4,13
Etiqueta D 22,81 14,74 26,44 16,82 26,44 16,82 32,52 18,88 C 7,59 6,16
sense definir 22,81 14,74 26,44 16,82 26,44 16,82 32,52 18,88 D 11,33 9,20

Consum gairebé nul 0,00 0,00
TERCIARI A 7,36 10,67
Emissions associades (kg 
CO2/m2*any) Oficines

Comerç i 
serveis Oficines

Comerç i 
serveis Oficines Comerç i serveis Oficines

Comerç i 
serveis B 10,99 15,93

Alternativa 0 49,79 45,06 51,58 45,06 53,64 45,06 59,65 45,06 C 16,40 23,77
Consum gairebé nul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 24,48 35,48
Etiqueta A 13,34 23,69 13,82 23,69 14,38 23,69 15,99 23,69 Consum gairebé nul 0,00 0,00
Etiqueta B 18,54 27,82 19,21 27,82 19,98 27,82 22,22 27,82
Etiqueta C 25,77 32,67 26,70 32,67 27,77 32,67 30,88 32,67
Sense definir 25,77 32,67 26,70 32,67 27,77 32,67 30,88 32,67
No Subjecte a etiqueta 11,38

Industrial Logístic Productiu
Emissions associades (kg 
CO2/m2*any) 8,17 89,27

Potència
Enllumenat (kgCO2/m2*any) Vies funcionalsVies ambientals
Fotovoltaic 0,00000 0,00000
Etiqueta A 0,00138 0,00279
Etiqueta B 0,00179 0,00309
Etiqueta C 0,00207 0,00353
Etiqueta D 0,00276 0,00552

Factor d'emissió aigua
(g CO2 / l)

0,395
0,395
0,395
0,395

Factor emissió residus
(kg CO2/ habitatge o m2)

Residencial 148,626
Industrial 14,389
Comercial-serveis 5,039
Equipaments 0,229

Kg CO2eq/kWh
OCC. Oficina Canvi Climàtic (2015). GUIA PRÀCTICA PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE (GEH). Versió de març de 2015 

Carbó Fusta Butà Gasoil Fuel Propà Gas natural Energia elèctricaEnergia solar
0,358 0,000 0,238 0,263 0,273 0,229 0,201 0,277 0,000

Millora eficiència Calefacció 
Districte 0,100

ZC4 737,49

916,98 929,35 806,84 737,49
916,98

ZC2 929,35

ZC3 806,84

ZC1 ZC2 ZC3 ZC4
ZC1

Emissions associades a la 
climatització i ACS (kg CO2/m2*any)ZC1 ZC2 ZC3 ZC4

ZC 1 ZC 2 ZC 3 ZC 4

ZC 1 ZC 2 ZC 3 ZC 4
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INFORME TÈCNIC 

 
 
Expedient : FUE-2022-02679440 
Peticionari:  Ajuntament de Bàscara 
Objecte :      Informe sobre la suficiència d’aigua de dos pous per abastir el sector 

SUND-02 
Curs : Cap curs 
Municipi :  Bàscara (Alt Empòrdà) 
 
Coordenades UTM:  X=492.533 ;  Y= 4.664.585 
 
L’Ajuntament de Bàscara amb data d’entrada al registre de l’Agència Catalana de l'Aigua 30 
de juny de 2022 sol·licita informe sobre  la suficiència d’aigua de dos pous per abastir el 
sector SUND-02 del nucli d’Orriols al T.M de Bàscara (Alt Empordà). 
 
Aporta els següents documents: 
 

- En data 30 de juny de 2022, el “Projecte: informe de les característiques tècniques de 
dos pous a Orriols  (SUND-2)” subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló  en data 24 
de desembre de 2021. 
 

- En data 16 de desembre de 2022,  el “Projecte : Informe addicional sobre la 
modificació de la demanda d’aigua per al desenvolupament el sector SUND-02 a 
Orriols subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló en data 10 de desembre de 2022 i  
l’informe de “Revisió de la demanda d’aigua potable pel desenvolupament del sector 
SUND-02 “Oriols a Bàscara subscrit pel geòleg Miquel Fort i Costa en data 1 de 
desembre de 2022 

 
ANTECEDENTS 
 
 L’Agència Catalana de l'Aigua, en data 12 d’abril de 2007, va emetre informe sobre el 
document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bàscara, aprovat inicialment per 
l’ajuntament en sessió 11 de novembre de 2005 , amb les següents condicions particulars, 
entre d’altres:  
 
[...]  
 
5. La documentació del POUM s’hauria de completar amb un estudi sobre el sistema 
municipal d’abastament d’aigua, incloent l’avaluació de la suficiència i qualitat dels recursos 
disponibles per a atendre la futura nova demanda planificada (que es justificarà adientment), 
amb indicació del títol concessional que faculta a l’ajuntament per l’ús de l’aigua, la diagnosi 
sobre la xarxa en alta actual i la xarxa de distribució i la justificació, descripció i valoració de 
les actuacions necessàries, si s’escauen, per a la seva ampliació, millora o adaptació a la 

Expedient: FUE-2022-02679440 
Procediment: TE_Informes relacionats amb el vector aigua 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 7689078 
*7689078* 
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nova demanda que es planifica, tot en concordança amb les previsions del Pla Sectorial 
d’Abastament d’Aigua a Catalunya ( PSAAC).  
 
La documentació del POUM també s’haurà de completar amb un estudi sobre el sistema de 
sanejament d’aigües residuals, tant de procedència urbana com industrial, amb una diagnosi 
de la situació actual i una descripció i justificació de les actuacions necessàries per a 
consolidar el creixement previst en el POUM.  
 
Els dos documents inclouran una previsió sobre el sistema contractual que s’adoptarà per 
l’execució de totes les obres i el seu regim econòmic–financer, que, en tot cas, haurà de 
vincular-se al desenvolupament dels sectors de sòl urbà i urbanitzable planificats.  
En particular, pel que fa als col·lectors en alta i les EDAR’s s’estarà al que estableixen les 
determinacions del PSARU –2005 i les clàusules dels convenis que es puguin formalitzar 
entre els promotors, l’ajuntament, l’entitat responsable de la gestió del sistema de 
sanejament i l’Agencia Catalana de l’Aigua.  
 
Posteriorment, en data 2 d’octubre de 2012, emet informe sobre el següent sobre 
l’avantprojecte d’accessos al Pla Parcial Industrial d’Orriols al TM de Bàscara:  
 
1. Caldrà avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües de la 
xarxa de pluvials del sector i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal 
d’adaptar-los al increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la 
conca, o, alternativament, s’optarà per la construcció d’una bassa de laminació dels cabals 
d’escorrentiu als valors actuals.  
 
2. La xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel cabal de la pluja 
de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió dels dispositius per la retenció dels 
productes contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentiu.  
 
3. Ateses les previsions del PSARU 2005 i els acords de data 28 de desembre de 2011 en 
relació amb el conveni de data 6 d’octubre de 2010, signats per la Direcció General 
d’Urbanisme , l’Agència Catalana de l’Aigua, i la Federació Catalana de Promotors 
constructors d’edificis, el pla urbanístic inclourà la “[...] previsió de reserva tan econòmica 
com d’espai, per a preveure un sanejament autònom del sector[...]”  
 
4. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de recursos d’aigua i/o 
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi es resoldran 
en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la 
llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.  
 
Posteriorment, en data 27 de gener de 2016, informa el que segueix sobre el Pla parcial de 
delimitació i urbanístic del sector SUND-02, subscrit per l’arquitecte Anna Font i Viñals en 
data de setembre de 2015:  
 
1. En el planejament derivat s’avaluarà la capacitat de la llera receptora de les aigües de la 
xarxa de pluvials del sector i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal 
d’adaptar-la al increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la 
conca, i es definiran les basses de laminació dels cabals d’escorrentiu proposades al 
document.  
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2. La xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel cabal de la pluja 
de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió dels dispositius per la retenció dels 
productes contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar 
l’aigua d’escorrentiu.  
 
3. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de recursos d’aigua i/o 
l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi es resoldran 
en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la 
llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.  
 
4. L’inici de les obres resta condicionat a l’autorització expressa de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua.  
 
Posteriorment, en data 11 de desembre de 2019, l’Agència Catalana de l'Aigua informa el 
següent sobre el Text refós del Pla Parcial de Delimitació i Urbanístic del Sector SUND-02 a 
Bàscara, subscrit per Anna Font Viñals, en data juny de 2019, i els documents adjunts a la 
sol·licitud:  
 
1. Reiterar que, la xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i dimensionarà pel 
cabal de la pluja de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió del dipòsit d’acumulació al 
que es fa referència en el Pla parcial i els dispositius per la retenció dels productes 
contaminants, com a carburants i olis, principalment, que hi pugui arrossegar l’aigua 
d’escorrentiu. L’estudi determinarà, si cal , addicionalment realitzar les obres necessàries 
per adaptar la capacitat de les lleres receptores a la capacitat de xarxa de drenatge 
dissenyada.  
 
2. En referència a l’abastament d’aigua, s’informa desfavorablement condicionat a justificar i 
establir detalladament la procedència del recursos d’aigua explotables destintades a 
l’abastament per tot el sector així com les infraestructures necessàries pel seu transport, 
amb la justificació de no afecció sobre la massa d’aigua subterrània ni als pous amb 
concessió administrativa vigent, d’acord amb la normativa del PGCFC. L’atorgament de 
l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús d’aquest recursos d’aigua es resoldrà en 
un expedient independent, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril,  
 
Així mateix, caldrà descriure i justificar les actuacions necessàries a la xarxa d’abastament 
municipal del nucli d’Orriols que puguin resultar afectades amb el desenvolupament del 
sector, per tal de garantir el manteniment de les condicions tècniques de servei de la xarxa. 
El document farà referència a la formula i garanties financeres per a l’execució d’aquestes 
obres complementàries de les d’urbanització d’acord amb l’article 44.1d) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
3. Respecte el sanejament, el sector delimita una reserva de sòl i pressupost necessaris per 
a la instal·lació del sistema de depuració. La solució definitiva per la construcció del sistema 
de sanejament de l’efluent de les aigües residuals s’establirà a partir de les determinacions 
del Pla de Gestió i el seu Programa de Mesures, aprovats per Acord de govern 1/2017 de 3 
de gener d’acord amb allò informat en l’apartat de consideracions.  
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DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
L’àmbit del Pla Parcial està situat al nord del nucli d’Orriols. Limita al sud per la carretera de 
l’Escala GI-623, a l’est per l’autopista AP-7 i a l’oest per la carretera N-II i al nord amb 
terrenys de sòl no urbanitzable. 
 
L’objectiu dels documents aportats és descriure les característiques constructives de dues 
captacions i la presentació dels resultats de dos assaigs de bombament de llarga durada, 
que han de justificar la suficiència dels recursos d’aigua existents per abastir les necessitats 
derivades del desenvolupament del sector.  
 
La situació i les característiques geomètriques dels pous previstos al sector són les 
següents: 
 

Captació UTMX UTMY COTA Z Profunditat (m) 
POU 1 492.533 4.664.585 162 118 
POU 2 492.630 4.664.649 163 160 

 
Des del punt de vista geològic, l’àmbit de les perforacions es situat a la unitat 
morfoestructural de la Depressió neògena de l’Empordà, formada per sediments al·luvials 
terciaris del neogen, recoberts per sediments quaternaris, procedents del desmantellament 
dels relleus terciàris, conformant glacis d’acumulació o bé de l’encaix del riu Fluvià.  
 
En l’àmbit d’estudi aflora una única formació que,segons el mapa geològic de Catalunya 
(Escala 1:25.000),és la següent: 
 
NPFa: Lutites ocres i vermelles entre les que s’intercalen trams mètrics de gresos fins 
argilosos de color marró. Localment contenen trams de conglomerats i de roques 
carbonàtiques de continuïtat decamètrica i gruixos decimètrics. El sentit dels paelocorrents 
és cap al E-SE. S’interpreta com a sediments de plana d’inundació del sistema al·luvial del 
Fluvià, amb predomini de sediments fins amb esporàdics canals conglomeràtics de tipus 
trenat. El seu gruix és de 50 a 75 m. Edat: Pliocè superior. 
 
Per sota s’hi troba la unitat: 
 
MN1: Gresos fins i grollers de color marró alternats amb trams lutítics vermells i ocres. 
S’intercalen amb nivells conglomeràtics canalitzats. Els trams de gresos i lutites tenen 
gruixos decamètrics i els de conglomerats mètrics. La potència total és de 75-100m i l’edat 
és del Miocè superior. 
 
Segons la caracterització hidrogeològica, l’àmbit del sector ocupa l’espai superficial de 
l’Aqüífer dels neògens de l’Empordà (Codi 201I02), que limita amb falles regionals 
d’orientació nord-oest a sud-est, originades a partir dels moviments tectònics distensius 
ocorreguts en la mediterrània occidental des de l’Oligocè fins a l’actualitat. Està format per 
argiles, llims i llims arenosos corresponents a les fàcies distal del ventall al·luvial i de plana 
d’inundació i per sorres, sorres llimosos i graves corresponents a les fàcies distal del ventall 
al·luvial i de plana d’inundació. 
 
L’aqüífer està situat a la massa d’aigua subterrània ES100MSBT06_01 Detrític Neogen de 
l’Empordà. Té una fàcies bicarbonatada càlcica i l’estat de la massa d’aigua és dolent,  
degut a la concentració de nitrats des del 2007, amb un 68,7% de massa d’aigua en bon 
estat. La litologia dels dos pous està constituïda per capes de llims i argiles decimètriques i 
capes mètriques de gresos.   
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Els trams productors constituïts per graves estan a les següents profunditats: 
 
POU 1: a 52 m, 75 m i 105 m, que corresponen a les cotes 110, 87 i 57 m.s.n.m 
POU  2: a 43 m, 108 m i 154 m, que corresponen a les cotes 120, 55 i 9 m.s.n.m 
 
Les característiques constructives son les següents  
 
POU 1 Profunditat (m) Diàmetre 
Perforació 118 155 
Canonada de ferro 0-118 180 
Trams ranurats 20-115 180 
Trams secs 115-118 180 
 
POU 2 Profunditat (m) Diàmetre 
Perforació 160 255 
Canonada de ferro 160 140 
Trams ranurats 105-157 140 
Trams secs 157-160 140 
 
Els resultats de l anàlisi dels següents paràmetres químics s’inclouen en la taula següent:  
 

 
 
Es modifica la previsió inicial del consum d’aigua, atès el sector es destinarà a usos 
industrials terciaris, d’acord amb les justificació inclosa en l’informe de “Revisió de la 
demanda d’aigua potable pel desenvolupament del sector SUND-02 “Oriols a Bàscara 
subscrit pel geòleg Miquel Fort i Costa en data 1 de desembre de 2022, on s’estima que la 
dotació, passarà de la considerada inicialment, 358 m³/dia,  a 140 m³/ dia. 
 
Per altre banda, segons les determinacions del document aportat en data 16 de desembre 
de 2022 “Projecte : Informe addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua per al 
desenvolupament el sector SUND-02 a Orriols”,  subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló 
en data 10 de desembre de 2022, els resultat de l’assaig del Pou 1 i 2  realitzat  durant el 
bombeig continuat al llarg de 48 hores de 8000 l/h, mostren que el nivell d’aigua s’estabilitza 
a la cota 87,75 msnm, i 87,40 msnm, respectivament. Amb aquest cabals, que permetrien la 
obtenció de la dotació considerada inicialment, de 348 m³/dia,  es pot observar que la 
recuperació mesurada és molt lenta. En concret, el nivell d’aigua en el Pou 1, al cap de 5 
dies després d’haver finalitzat el bombament,  està situat a uns 6,86 m per sota el nivell 
inicial i el POU 2, al cap de 20 dies d’haver cessat el bombament, està situat a uns 0,21 m 
respecte el nivell inicial.  
 
Es comprova, durant l’assaig del Pou 1, que no hi ha afecció als nivells del pou municipal. 
Per altre banda s’observa, al Pou 1, un descens d’uns 0,49 m durant el bombeig en el Pou 2. 
Es dedueix que degut a la distancia d’aquest pou respecte el municipal, uns 850 m, no hi 
haurà, tampoc, una incidència significativa en el funcionament del pou municipal.  
 
A més a més, tenint en compte els valors de transmissivitat de l’aqüífer, d’entre 2,50 m³/dia i 
5 m³/dia pel pou 1 i de l’ordre de 20 m³/dia pel pou 2, les dades de les columnes litològiques, 
que mostrarien que el pou 2 explota l’aqüífer fisurat dels gresos situat per sota l’aqüífer 
multicapa del neògen, i la diferència de cota de la fondària dels pous, es pot concloure que 
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la construcció dels pous no provocarà cap afecció ni els nivells ni el cabals d’explotació del 
pou municipal. 
 
A partir d’aquestes dades i les de l’aqüífer, es calcula, a partir de la fórmula de Galofré, quin 
seria el descens teòric dels pous amb un bombament teòric d’un cabal d’uns 5800 l/hora, 
amb el supòsit d’una dotació de 140 m³/ dia. 
 

Captació Descens(m) Transmissivitat(m³/dia) 
POU 1 36,25 3,20 
POU 2 9,05 17,80 

 
Considerant que s’utilitzessin els dos pous i que el volum d’extracció fos la meitat per cada 
un, d’uns 2900 l/ hora per cada pou,  els descensos teòrics resultants són: 
 

Captació Descens(m) Transmissivitat(m³/dia) 
POU 1 25,15 3,20 
POU 2 4,52 17,80 

 
Les conclusions de l’estudi determinen: 
 

1. El bombament de l’assaig no han afectat els nivells ni el cabals d’explotació del pou 
d’abastament municipal  
 

2. El nivell d’aigua dels pous després de les 48 hores s’estabilitza, però la recuperació 
es produeix lentament 
 

3. Amb al modificació dels usos del sector, destinats a industrial terciari, i amb un 
demanda d’aigua de 140 m³/dia, es considera que el cabal d’explotació de 5800l/ 
hora és suficient.  
 

4. El descens teòric que es produiria amb l’extracció d’aquest volum seria d’uns 36,25 
m del pou 1 i d’uns 9,05 m pel pou 2. 
 

5. En el futur caldrà ajustar el cabal òptim d’explotació en cadascun dels pous, amb una 
major extracció d’aigua del pou 2, atès que té un valor més elevat de transmissivitat i 
els descensos que es produeixen son menors així com també per la menor 
concentració de nitrats en l’aigua.  

 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
La metodologia emprada per determinar la disponibilitat de recursos d’aigua subterrània, tant 
d’obtenció de dades reals dels paràmetres hidrogeològics a partir dels assajos de 
bombament realitzats, com de dades teòriques a partir de les fórmula de Galofré, és 
correcte. En conseqüència les conclusions són coherents amb els resultats obtinguts. 
 
En aquest sentit, ajustant els cabals d’extracció global entre els dos pous a les demandes 
reals del sector, estimades en 140 m3/dia, previsiblement no es produiran afeccions a la 
captació d’aigua municipal. Això no obstant, ateses les característiques hidrogeològiques 
diferents dels pous 1 i 2, en què els valors de transmissivitat dels nivells productius del pou 2 
són força més alts que els del pou 1, la qual cosa s’evidencia tant en els descensos que es 
produeixen com en la recuperació del nivell estàtic, és aconsellable ajustar el règim 
d’explotació dels dos pous de manera que la major part del cabal s’extregui del pou 2. 
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CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb les consideracions efectuades, procedeix a informar el que segueix sobre la 
suficiència d’aigua de dos pous per abastir el sector SUND-02 del nucli d’Orriols al T.M de 
Bàscara (Alt Empordà), d’acord amb les determinacions tècniques del document “Projecte : 
Informe addicional sobre la modificació de la demanda d’aigua per al desenvolupament el 
sector SUND-02 a Orriols”  subscrit per la geòloga Marta Picó Micaló en data 10 de 
desembre de 2022: 
 
 

- La metodologia emprada per determinar la disponibilitat de recursos d’aigua 
subterrània és correcte. 

- La suma dels cabals d’extracció dels pous 1 i 2 serà com a màxim de 5.800 l/h, a 
partir dels quals previsiblement no es produiran afeccions a les captacions 
municipals. Això no obstant, en el cas que es produïssin afeccions caldrà ajustar a la 
baixa els cabals d’extracció. 
 

- Caldrà ajustar el cabal òptim d’explotació de cada un dels pous, amb una major 
extracció del pou 2. 
 

- L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua es 
resoldrà en un expedient independent, d’acord amb els procediments administratius 
establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849 / 
1986, d’11 d’abril, i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control 
Ambiental d’activitats de Catalunya, respectivament. 

 
 
 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19) 
el Cap de la Demarcació Territorial 
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Annex 6. Compromís mediambiental de Bionatur Biotechnologies. 
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COMPROMIS MEDIAMBIENTAL DEL PROMOTOR DEL POLIGON 
 
El promotor del Pla, BIONATUR BIOTECHNOLOGIES, és una empresa que es dedica 100% a 
temàtiques relacionades amb la sostenibilitat mediambiental. 
(www.bionaturbiotechnologies.com). 
 
L’empresa investiga i desenvolupa solucions tecnològiques per a eliminar la contaminació del 
medi ambient; amb els seus catalitzadors, absorbents i filtres ha solucionat, entre altres, els dos 
problemes mediambientals més importants a l’Estat Espanyol: descontaminació del riu Ebre a 
Flix, i les emissions de l’empresa mes important del món de coure,  la multinacional USA 
Atlàntic Copper de Huelva. Ho expliquem tot seguit: 
 

1) Descontaminació del riu Ebre a Flix.  

Durant molts anys l’empresa química mes important de l’Estat Espanyol, ERCROS estava a 
Flix. Totes les aigües tòxiques utilitzades per la fabricació dels productes (bàsicament derivats 
del clor) anaven al riu Ebre que anava el Mediterrani. Tot això passava desapercebut fins que 
es va fer el pantà de Flix. Llavors les aigües ja no anaven riu avall i es van començar a veure 
milers de peixos morts flotant a l’aigua.  Fruit d’això es van fer uns estudis científics i es va 
veure que a dins el riu Ebre i havia 1.500.000 tones de residus molt tòxics i radioactius. 
Això va ser definit per la Unió Europea com l’amenaça mediambiental mes important del 
continent (el riu Ebre que desemboca el Mediterrani afecta a Espanya, França, Italià, Grècia, 
Croacia,etc..) i va destinar 220 milions per solucionar el problema. Es va fer un concurs 
internacional que va guanyar FCC per dragar la llera del riu Ebre i fer el tractament de tots els 
residus. Fruit d’aquest tractament s’emetien gasos molt tòxics a l’ambient com dioxines, furans, 
mercuri, tricloroetilè, percloroetilè i molts altres. Finalment van veure que l’única tecnologia a 
nivell mundial que podia depurar el 100% d’aquest gasos era Bionatur i es van posar 15 filtres 
grans de Bionatur que durant 3 anys van depurar tots els gasos del tractament de Flix.  
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2) Solució a les emissions de Atlantic Copper de Huleva. 

BIONATUR ha aconseguit solucionar per primera vegada el problema de les perilloses 
emissions de les plantes de coure. Uns dels problemes mes importants d’aquestes plantes de 
producció de coure és que tenen sempre una gran planta d’àcid sulfúric el costat, per evitar 
explosions incontrolades. Això provoca una sortida massiva de enormes quantitats de SO2 que 
formen un núvol per impedeix els habitants sortir de casa seva. En aquest cas Atlàntic Copper 
esta el costat de la ciutat de Huelva (150.000 habitants) i això feia el problema mes greu, i per 
això la comunitat científica ho considerava com el segon problema mediambiental mes 
important d’Espanya. 
 
Per això BIONATUR va desenvolupar una tecnologia única el mon que permet eliminar el 100% 
del SO2 i les partícules i ja mai mes hi ha hagut aquest problema (veure fotos dels 3 filtres 
gegants de Bionatur que tenen 100 tones d’absorbents/catalitzador en el seu interior) 
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PRIMERA EMPRESA DEL MON EN ELIMINAR EL 100% DEL SO2 de CENTRALS 
TERMICAS 
 
Així mateix BIONATUR BIOTECHNOLOGIES ha estat la primera empresa del mòn que ha 
aconseguit l'eliminació total (el 100%) del SO2 de les centrals tèrmiques. La tecnologia es va 
aplicar amb èxit a la central tèrmica de Carboneres (Almeria) que es la segona central tèrmica 
mes important de l’Estat Espanyol. 
 
A mes a Carboneres, ENDESA ha posat en marxa la planta mes gran d’Europa per eliminar el 
CO2 amb micró algues. Per aconseguir-ho era necessari eliminar el 100% del SO2 de la 
central tèrmica, ja que el SO2 destruïa les micro-algues que eliminaven el CO2.   
 
S’adjunta el certificat del òrgan mes important de tecnologia mediambiental de l’Estat, el 
CIEMAT del Ministeri de Ciència on certifica que la tecnologia de BIONATUR elimina el 100% 
del SO2 de central tèrmica (s’adjunta foto d’alguns del filtres Bionatur instal·lats a la central 
tèrmica de Carboneres-Almeria. 
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ENERGIA SOLAR PELS CENTRES LOGISTICS. 
 
Fruit del compromís mediambiental de BIONATUR, l’empresa va posar en marxa el primer 
centre logístic de l’Estat Espanyol que funciona 100% amb energia solar i eòlica. Es el centre 
logístic de camions situat a Salt-Girona, el costat de la sortida autopista AP-7 Girona Sud amb 
mes de 40.000m2 de superfície.  
 
Aquest centre té una potencia de 10 kw generats per energia solar, amb el recolzament d’un 
aerogenerador de 3kw per recolzament. Cal dir que el centre logístic és totalment autònom i ni 
tant sols està connectat a la xarxa d'Endesa, ja que l’energia solar i eòlica generada és suficient 
per totes les necessitats del centre logístics. 
 
L’instal·lació funciona amb 24 panells solar de de 900w amb 24 bateries de 1000AH i un 
aerogenerador de 3 kw que donen llum totes les hores nocturnes.Amb l’energia solar i eòlica es 
cobreixen el 100% de les necessitats energètiques del centre logístic, que són: les lluminàries 
que il·luminant tot el pàrquing, tots els aparells de calefacció i aire acondicionat, tota l’aigua 
sanitària, tots els sistemes informàtics i de seguretat i, tots els aparells elèctrics (bombes 
d’aigua, equips de soldadura i taller, etc..).  
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APLICACIO DE L’EXPERIENCIA MEDIAMBIENTAL DE BIONATUR PER EL POLIGON 
ORRIOLS 
 
Fruit del compromís de BIONATUR BIOTECHNOLOGIES amb el medi ambient, l’empresa te 2 
objectius pel polígon Orriols que el posaran com a referent mundial en sostenibilitat 
mediambiental: 
 

1) ASSOLIR QUE TOTES LES EMPRESES LOGISTIQUES DEL POLIGON FUNCIONIN 
COM EL CENTRE DE SALT: 100% AMB ENERGIA SOLAR I EOLICA. Això es molt 
important perquè esta previst que la major part de la superfície del polígon estigui 
basada en centres logístics de Transports internacionals. 

 
2) TRASLLADAR LA FABRICA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL DE BIONATUR AL 

POLIGON ORRIOLS DE BASCARA, EL QUE POSARIA A CATALUNYA EN EL MAPA 
DE LES MILLORS TECNOLOGIES MUNDIALS MEDIAMBIENTALS (Degut a la llarga 
tramitació del Polígon Orriols Bionatur va tenir que emplaçar les fabriques a Huesca i a 
Igualada). 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT.

TOPMAN HOLDING S.L. està tramitant un Pla Parcial Industrial en el terme municipal de 
Bàscarà a la provincia de Girona, havent demanat informe dins del procés de tramitació a 
l’ACA, la qual ho ha emès. 

L’objecte del present document és traçar les bases amb les quals, poder donar resposta als 
requeriments exposats en l’Informe de l’ACA amb l’abast necessari per continuar la 
tramitació urbanística. 

2. ÀMBIT DE L’INFORME

El present Pla Parcial, desenvolupa les determinacions del planejament general vigent del 
municipi de Bàscara, per al sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-02 Industrial i 
logístic. 

La superfície total afectada es de 67,74 ha. 

L’àmbit d’actuació es troba al nord del nucli d’Orriols. Es troba delimitat al sud per la 
carretera de l’Escala GI-623, a l’est per l’autopista AP-7 i a ponent per la carretera N-II. A 
nord delimita amb zona boscosa no urbanitzable. 

Imatges nº1: Localització de l’àmbit d’estudi. 

Àmbit d’estudi 
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3. CONSIDERACIONS

L’informe redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua i emès el 8 d’octubre de 2012 per la 
Demarcació Territorial de Girona sobre el PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ I URBANÍSTIC 
DEL SECTOR SUND-02 DE BÀSCARA conclou que l’esmentat pla, ocupa terrenys situats 
fora de zona de policia del domini públic hidràulic. 

Alhora, s’observa en l’informe que la urbanització i la transformació d’usos dels terrenys del 
nou sector pot provocar una modificació de les condicions de drenatge superficial respecte 
la situació actual. 

Aquests canvis s’han avaluat en el present informe de manera que es pot afirmar que la 
superfície patirà un canvi substancial, el qual es pot resumir en els següents apartats: 

3.1. Temps de concentració 

El temps de concentració Tc és el temps que transcorre entre la finalització de la precipitació 
i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. 

La conducció artificial de les aigües a través de la xarxa de pluvials redueix el temps de 
resposta de la conca tal i com s’aprecia a continuació:  

3.1.1. Conca rurals 

Si el terreny per on es mou l’escorrentia és natural, a l’efecte pràctic, el temps de 
concentració s’agafa com el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem 
superior del curs principal a sortir pel punt de sortida, per la qual cosa en el seu càlcul es 
consideren la longitud L i el pendent j. 

A Catalunya s’ha comprovat que la fórmula proposada per J.R. Témez ofereix bons 
resultats.  

𝑇𝑐 = 0,3 · �
𝐿

𝑗0,25
�
0,76

En el cas que ens ocupa, es pot estimar, a mode d’aproximat, els següents valors: 

Area (km2) L (km) Desnivell 
(km) j 

Temps de 
concentració 

(h) 

Temps de 
concentració 

(minuts) 

0,7384 1,1570 0,010 0,0086 0,83 49,59 

3.1.2. Conca urbana 

En el cas d’una conca urbana, una gota d’aigua haurà de recórrer dos camins: 

- Un camí superficial fins assolir la xarxa de drenatge: a través de la superfície de la
zona urbanitzada, teulats, voreres, cunetes, rigoles. És , on el comportament del flux
és bidimensional i el material més rugós.
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- Un segon camí, subterrani, per la pròpia xarxa de drenatge, on el camí està molt ben
definit, el flux és unidimensional i els materials són més llisos.

Mitjançant un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de les no urbanes i, al 
seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades es pot utilitzar la 
fórmula de Témez anteriorment anunciada. Tot i així, és poden desenvolupar ambdós 
camins. 

Així doncs, el temps de concentració podrà dividir-se en 2 sumands: 

Tc = Tentrada + Tviatge 

On cada un d’ells representa un dels dos camins detallats 

El temps d’entrada en el cas de les conques impermeables, pot emprar-se la fórmula de la 
Federal Aviation Administration (F.A.A.), desenvolupada a partir de dades de camp en pistes 
d’aterratge: 

𝑇𝑒 =
0,0543 · (1,1− 𝐶) · 𝐿

1
2

𝑆
1
3

On L és la distància entre el punt d’entrada i l’hidràulicament més allunyat (m), S és la 
pendent mitjana del terreny en el tram recorregut (%) i C és el coeficient d’escorrentia de la 
superfície on es desenvolupa el flux. 

En el cas que ens ocupa, es pot estimar, a mode d’aproximat, els següents valors: 

L (m) Desnivell 
(m) S C Te (h) 

134 5 0,0373 0,50 0,2180 

El temps de viatge és el temps que tarda el aigua en traslladar-se per l’interior de a xarxa de 
drenatge. En una primera aproximació pot estimar-se com: 

𝑇𝑣 =
𝐿
𝑣

L (m) v (m/s) Tv (h) 

1.245 1,0 0,3458 

Aixi doncs, el temps de concentració es pot aproximar a: 

Temps de 
concentració (h) 

Temps de concentració 
(minuts) 

0,5638 33,8307 

3.2. P’0: Llindar d’escorrentiu 

Aquest paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i permet calcular la pluja neta a partir de la 
precipitació. 
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El llindar d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escorrentiu 
superficial. Per a valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja que tota l’aigua 
caiguda es perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. 

3.2.1. Conca rurals 

La geologia del terreny es pot classificar com a lutites vermelles, gresos i conglomerats (N2-
3A), el que es correspon a un sòl pertanyent al Grup B. 

Alhora, actualment es dona un ús rural al el terreny, podent-se emmarcar dins de la 
categoria 9: conreus herbacis de secà equivalents al Cereals d’hivern segons la Taula A1.7. 
Correlació de codis utilitzats en la cartografia d’úsos del sòl editada per l’ICC i codis d’usos 
del sòl considerats en el mètode de l’SCS (Agència, 2001). 

Amb aquestes dades juntament amb el pendent del terreny, aplicant la Taula A1.2. Valors 
del llindar d’escorrentiu P0 en condicions antecedents d’humitat de tipus II s’obté: 

Ús del sòl Superficie 
(%) 

Pendent 
(%) 

Característiques 
Hidrològiques 

P0 grup de sòl (%) P0 

A B C D A B C D (mm) 

Cereals 
d'hivern 

>3
R 29 17 10 8 0,00 

100.00% N 32 19 12 10 0,0 1,0 0,0 0,0 19,00 

<3 R/N 34 21 14 12 0,00 

P0 (inicial) 19 

Aplicat el factor regional (1,3) obtenim finalment : 

P0 = 24,7mm 

3.2.2. Conca urbana 

En el cas de la conca urbanitzada, els usos del sòl es reparteixen de la següent manera: 

Superfície m2 % 

Nuclis urbans i comercials 420.502 56,95% 
Infraestructures viàries 123.414 16,71% 

Conreus herbacis de secà 194.500 26,34% 
Total 738.417 100% 

Aquestes superfícies no estan realment ben definides, optant-se sempre alhora de la seva 
classificació per l’opció més conservadora. En aquest sentit, per exemple, dins dels vials, 
una part important de la superfície correspon a zona verda enjardinada no contribuint en el 
càlcul de les superfícies permeables i si en la impermeable, augmentant-se el grau 
d’impermeabilització del terreny. 



   Incorporació de les millores proposades per 
TOPMAN HOLDING S.L.    l’Agència Catalana de l’Aigua 

Pàgina | 5
Consultor: S.B. AMBIAUDIT, S.L.        

C\ Consell de Cent 357-359. Ent. 08007 Barcelona. Tel. 93.226.88.44. Fax. 93.229.63.64. e-mail: guillem.hidalgo@sba.es 

Ús del sòl Superficie 
(%) 

Pendent 
(%) 

Característiques 
Hidrològiques 

P0 grup de sòl (%) P0 

A B C D A B C D (mm) 

Cereals 
d'hivern >3

R 29 17 10 8 0.00 

29,10% N 32 19 12 10 0,0 1,0 0,0 0,0 5,00 

<3 R/N 34 21 14 12 0,00 

Tipus de sòl Superficie 
(%) 

Pendent 
(%) 

P0 
(mm) 

Ferms 
granulars (no 
pavimentat), 2 
 empedrats 1,5 
 empedrats, 
paviments 
(bituminosos 
o formigó) 70,90% 1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,42 

P0 (inicial) 5,424 

Aplicat el factor regional (1,3) obtenim finalment : 

P0 = 7, 05mm 

3.3. Cabals punta 

La modificació del llindar d’escorrentiu influeix de manera directe en el cabal punta que 
s’obté en la sortida d’una conca drenant. 

En el cas que ens ocupa, la variació que comporta el grau d’urbanització del terreny amb la 
impermeabilització d’aquest augmentarà els valors dels cabals punta que es produiran en 
els diferents període de retorn. 

Per al seu càlcul primerament es calcula la intensitat de pluja mitjana diària per el període de 
retorn considerat (intensitat de precipitació per a la pluja d'un dia). 

Tot i que normalment els càlculs de cabals referits a períodes de retorn es realitzen per a 
períodes de retorn superiors a 2 anys, es procedirà a l’obteniment de dades per sota dels 2 
anys per a tenir una valoració dels canvis que es propicien en espais curts de temps, més 
palpables i de major freqüència. 

El cabal punta segons el mètode racional es calcula com a: 

𝑄𝑝 = 𝑘 ·
𝐶 · 𝐼 · 𝑆
3,6

On : 

S: Àrea de la conca (km2). 
Qp,i: Cabal punta (m3/s) en el període de retorn i. 
Ii: Màxima intensitat mitjana de pluja a l’interval de temps de duració Tc [mm/h] 

en el període de retorn i. 
Ci: Coeficient d’escorrentiu en el període de retorn i. 
K: Coeficient de uniformitat. 
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0533,1
14

1 25.1

25.1

=
+

+=
c

c
rural T

TK  

0117,1
14

1 25.1

25.1

=
+

+=
c

c
aurbanitzad T

TK

𝑃𝑑′ és el volum de precipitació diària corregit en mm i que s’obté com: 

𝑃𝑑′ = 𝐾𝐴 · 𝑃𝑑 
On: 

𝐾𝐴 és un coeficients adimensional minorador de la precipitació diària 𝑃𝑑 i en el cas que ens 
ocupa, al tractar-se d’una conca de dimensions reduïdes, el seu valor és 1. 

𝑃𝑑′ conca rural 𝑃𝑑′conca urbanitzada 

I 0,5 29 mm I 0,5 29 mm 

I 1 46 mm I 1 46 mm 

I 1,5 57 mm I 1,5 57 mm 

I 2 62 mm I 2 62 mm 

I 5 88 mm I 5 88 mm 

I 10 106 mm I 10 106 mm 

I 50 127 mm I 50 127 mm 

I 100 144 mm I 100 144 mm 

I 500 153 mm I 500 153 mm 

Seguint el mètode racional, el seu càlcul s’obté en base a la següent fórmula: 

𝐼 =
𝑃𝑑′

24
· (11)

�280,1−𝑇𝑐0,1�
(280,1−1)

𝑃𝑑′
conca rural 

𝑃𝑑′
conca urbanitzada 

Id 0,5 14.8201 mm I 0,5 18.5276 mm 

Id 1 23.7998 mm I 1 29.7536 mm 

I 1,5 29.0525 mm I 1,5 36.3204 mm 

I 2 31.8605 mm I 2 40.9796 mm 

I 5 45.2213 mm I 5 55.8196 mm 

I 10 54.4711 mm I 10 67.0457 mm 

I 50 73.9985 mm I 50 93.1117 mm 

I 100 82.2206 mm I 100 102.2982 mm 

I 500 101.2341 mm I 500 127.2031 mm 
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Els coeficients d’escorrentiu C es calculen  segons: 
 

𝐶 =
(𝑃𝑑′ − 𝑃0′) · (𝑃𝑑′ + 23 · 𝑃0′)

(𝑃𝑑′ + 11 · 𝑃0′)2
 

 
Obtenit-se els següents resultats: 
 

C 
conca rural 

 C conca 
urbanitzada 

C 0,5 0,027  C 0,5 0,368 

C 1 0,131 C 1 0,533 

C 1,5 0,185 C 1,5 0,602 

C 2 0,211 C 2 0,642 

C 5 0,321 C 5 0,735 

C 10 0,384 C 10 0,784 

C 50 0,492 C 50 0,855 

C 100 0,529 C 100 0,872 

C 500 0,60 C 500 0,906 
 
Finalment, obtenim el cabal punta: 
 

Qp conca rural  
Qp conca 

urbanitzada  Variació de Qp 

Qp,0,5 0,09 m3/s  Qp,0,5 1,41 m3/s  ΔQp,0,5 1,33 m3/s 

Qp,1 0,68 m3/s  Qp,1 3,43 m3/s  ΔQp,1 2,75 m3/s 

Qp,1,5 1,16 m3/s  Qp,1,5 4,54 m3/s  ΔQp,1,5 3,38 m3/s 

Qp,2 1,45 m3/s  Qp,2 5,46 m3/s  ΔQp,2 4,00 m3/s 

Qp,5 3,14 m3/s  Qp,5 8,52 m3/s  ΔQp,5 5,38 m3/s 

Qp,10 4,52 m3/s  Qp,10 10,90 m3/s  ΔQp,10 6,38 m3/s 

Qp,50 7,86 m3/s  Qp,50 16,53 m3/s  ΔQp,50 8,67 m3/s 

Qp,100 9,39 m3/s  Qp,100 18,52 m3/s  ΔQp,100 9,13 m3/s 

Qp,500 13,12 m3/s  Qp,500 23,91 m3/s  ΔQp,500 10,78 m3/s 
 
Com s’observa, els cabals punta obtinguts un cop urbanitzada la conca resulten ser molt 
superiors als obtinguts en la situació actual.  
 
Per aquesta raó, a fi de reduir el cabal punta final, caldrà prendre mesures per tal de 
gestionar les aigües de pluja abans no generin un flux, és a dir, la potenciació de la infiltració 
en el terreny mitjançant pous i rases d’infiltració a les que es podria connectar les teulades 
de les naus industrials així com superfícies drenants com: 
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Imatges nº2: Superfícies permeables Imatges nº3: Franges filtrants 

Amb aquestes mesures es propiciaria una reducció del cabal punta així com dels volums 
d’aigua generats provinents d’escorrentiu. En el cas que es decideixi adoptar mesures 
d’aquests tipus s’haurien de recalcular els cabals resultants a tenir en compte en el projecte 
executiu. 

3.4. Hidrogrames 

La variació en el llindar escorrentiu implica que la conca drenant presenti una menor 
capacitat laminació i retenció de les aigües. Per tant, els hidrogrames es veuran modificats, 
presentant una resposta més ràpida en el temps ja que per certes pluges, en el cas de la 
conca rural no es produeix un flux escorrentiu mentre que en una àrea urbanitzada aquest si 
es produeix. 

Alhora, la reducció del Temps de concentració causa que un cop para de ploure, la sortida 
d’aigües serà més ràpida en el cas de la conca urbanitzada. 

A mode de resum, podem concloure que la resposta de la conca és produeix abans en el 
temps, l’hidrograma presenta un cabal punta major i la finalització d’aquest s’obtindrà abans 
en el cas de la conca urbanitzada. 

4. RECOMANACIONS PROPOSADES PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

4.1. Avaluació de la capacitat de lleres i col·lectors 

En l’esmentat informe elaborat per l’agencia Catalana de l’aigua, es comunica que caldrà 
avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües de la xarxa de 
pluvials del sector, es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal 
d’adaptar-los al increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la 
conca, o, alternativament, s’optarà per la construcció d’una bassa de laminació dels cabals 
d’escorrentiu als valors actuals. 

Dit això, dins del Pla Parcial Industrial d’Orriols es preveu crear una xarxa separativa, 
contemplant-se el desenvolupament de les xarxes d’aigües residuals i d’aigües plujanes, 
ambdues de nova construcció. 

En el cas de la xarxa d’aigües residuals, conduiran les aigües fins a la nova estació 
depuradora que el promotor construirà a l’entorn de l’extrem SE del sector; una vegada 
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depurades, les aigües seran en part abocades a la riera de Cinyana i en part, reaprofitades 
pel reg i neteja viària. 

Per la definició de la xarxa de pluvials i el seu disseny, en aquest moments en fase 
embrionària, es prendrà com a criteri, la captació de l’escorrentiu originat en el cas de 
produir-se una pluja de retorn de 10 anys en un entorn ja urbanitzat a fi d’assumir-se dins del 
càlcul, els increments de cabals derivats de la impermeabilització de la superfície. 

El disseny final de la xarxa es desenvoluparà mitjançant programes informàtics com el 
Swmm 5 o similar que permeti realitzar simulacions del funcionament de la xarxa en 
diferents successos de pluja. 

Ambdues xarxes (pluvials i de sanejament) es troben separades de la xarxa del municipi i 
per tant, no en poden causar disfuncions en la seva operativitat al no estar connectades 
entre elles. D’aquesta forma, al trobar-se aïllades de la xarxa que dona servei actualment al 
municipi, no caldrà dimensionar la xarxa ja existent per adaptar-ne volums majors. 

Com s’ha avaluat anteriorment en aquest informe, la resposta de la conca es veu modificada 
per la impermeabilització del terreny. Es preveu que l’abocament de les aigües pluvials es 
realitzi a la riera per l’extrem sud-est (el punt de cota més baixa), fent un pas per sota el vial 
de l’autopista. En el  moment de la redacció del projecte es comprovarà la capacitat de les 
lleres naturals per a transportar les aigües d’escorrentiu per a períodes de retorn elevats.  

A més, es preveu la construcció d’una o varies basses de laminació en les proximitats del 
punt d’entrega que compensaran l’increment de la impermeabilització de la superfície que 
comporta una reducció de la infiltració amb una retenció de les aigües generades en pluges 
de poca intensitat. 

Segons Sara Perales Momparler i Ignacio Andrés-Domenech, autors de Los sistemas 
urbanos de drenaje sostenible: una alternativa a la gestión del agua de lluvia, es diu: 

“Algunos autores apuntan a ratios entre 4 y 10 m3/ha impermeable; en Asturias, el criterio 
habitual es que los depósitos sean capaces de retener los caudales entrantes 
correspondientes a una lluvia de intensidad 10/l/ha y 20 minutos de duración, lo cual 
representa un ratio de 12 m3/ha impermeable. Sin embargo, existen otros estudios que 
apuntan a ratios de hasta 120 m3/ha impermeable”. 

En aquest sentit, i d’acord amb l’esmentat estudi, es proposa pel disseny d’una bassa de 
retenció i regulació l’adopció del rati màxim de 120 m3/ha, resultant un volum de les bases 
de compensació d’impermeabilització, de 6.490 m3. 

Les bases de laminació també hauran d’estar dotades d’un sistema de sobreeixidors 
adequats per permetre la circulació els cabals elevats que es generen en les pluges de 10 
anys de període de retorn. 
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Imatges nº4: Localització dels terrenys reservats per a la construcció de la bassa de laminació i les 
sortides a llera natural. 

La construcció de les Bases ajudarà a compensar la pèrdua de capacitat d’infiltració del 
terreny degut a la impermeabilització causada per paviments i construccions, donant 
resposta a aquest requeriment de l’ACA. 

4.2. Xarxa de drenatge 

En l’informe tècnic es fixa que la xarxa de drenatge d’aigües plujanes s’ha de dissenyar i 
dimensionar pel cabal de la pluja de 10 anys de període de retorn, amb la inclusió dels 
dispositius per la retenció dels productes contaminants, com a carburants i olis, 
principalment, que hi pugui arrossegar l’aigua d’escorrentiu. 

Com s’ha esmentat anteriorment, la xarxa de pluvials haurà de dissenyar-se per a poder 
assumir el cabal generat amb una pluja de 10 anys de període de retorn que en un primer 
càlcul de caràcter estimatiu, és de Qp:  10,66m3/s. 

Aquest valor és molt elevat i difícil de gestionar i transportar. Amb l’objecte de rebaixar-lo es 
recomana dissenyar actuacions per a augmentar el llindar d’escorrentiu, afavorint les 
pèrdues per infiltració, emmagatzament en depressions, interceptació, etc.  

Alhora, s’hauran de preveure sobreeixidors que derivin part del volum de les aigües a les 
zones verdes i des d’aquestes, conduir-les fins als drenatges naturals existents, una mesura 
que contribuirà en la reducció dels costos d’execució de la xarxa de pluvials. 

Durant la redacció del projecte constructiu s’hauran de definir els punts on ubicar els 
sobreeixidors, la seva capacitat final, etc. 

Desguàs a llera 
natural 

Desguàs a llera 
natural 
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Imatges nº5: Localització dels terrenys reservats per a la construcció de la bassa de laminació, el 
dipòsit previ, possibles punts per als sobreeixidors. 
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Dipòsit retenció 
d’olis I carburants 
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Perquè això sigui així, caldrà augmentar el llindar d’escorrentiu derivat de la urbanització, 

Els criteris per a la definició de la xarxa de pluvials seran una velocitat màxima de 4m/s i una 
velocitat mínima 1,2m/s, assegurant-se el drenatge en cas de produir-se la pluja per a 
períodes de retorn de fins a 10 anys a través de la xarxa de col·lectors i que en pluges de 
major intensitat, els desaigües naturals podran evacuar les aigües en superfície. 

Seguint les indicacions avançades en l’anterior punt, s’adoptarà un rati de 4 m3/ha 
impermeable per retenir les aigües generades durant l’inici de l’escorrentiu i que alhora és la 
més contaminada a l’arrossegar els olis, carburants i sediments dipositats en els carrers, 
mitjançant la creació d’un dipòsit previ a l’entrada de l’aigua a les basses de laminació. 

El dipòsit de retenció d’aquestes aigües s’ubicarà al costat de les bases, previ a l’entrada 
d’aquestes i tindrà un volum de 216 m3. 

Estarà dotat dels següents elements: 

− Desorrador 
− Sobreixidor 
− Sistema de bombament d’impulsió de l’aigua bruta retinguda, a la depuradora 

d’aigües residuals 
− Sistema de comandament 
− Sistema de neteja del tanc 

La xarxa de pluvials estarà dissenyada de forma que els cabals de pluges poc intenses així 
com els abocaments accidentals que es puguin produir en qualsevol punt de la zona 
urbanitzada seran conduits al tanc de retenció d’aigües. 

Amb aquestes solucions es dóna compliment al requeriment de l’ACA a fi de portar a terme 
la recollida i el tractament de les primeres aigües de pluja, evitar que la xarxa de pluvials 
pugui conduir vessaments involuntaris ocasionats en la zona pavimentada (accidents) i el 
correcte dimensionament dels col·lectors. 

4.3. Sanejament autònom 

Ateses les previsions del PSARU 2005 i els acords de data 28 de desembre de 2011 en 
relació amb el conveni de data 6 d’octubre de 2010, signats per la Direcció General 
d’Urbanisme , l’Agència Catalana de l’Aigua, i la Federació Catalana de Promotors 
constructors d’edificis, el pla urbanístic inclourà la “[...] previsió de reserva tan econòmica 
com d’espai, per a preveure un sanejament autònom del sector...]" 

Es fa una previsió d’un espai per una depuradora en una parcel·la del polígon, d’acord amb 
converses mantingudes amb l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). 

D’acord amb criteris definits per l’ACA, s’aprofitarà aquesta estació depuradora per abocar-hi 
les aigües residuals del nucli d’Orriols, en substitució de la EDAR (estació depuradora 
d’aigües residuals) prevista per Orriols segons el PSARU 2005 pel període 2009-2014. 
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Imatges nº6: Localització dels terrenys reservats per a la construcció de la depuradora. 

S’acompleix el requeriment de l’ACA en solucionar la depuració de les aigües residuals de 
forma autònoma. 

5. CONCLUSIONS

Les previsions contingudes al Pla Parcial de DELIMITACIÓ I URBANÍSTIC SECTOR SUND-
02 BÀSCARA i les solucions complementàries que s’indiquen al present informe donen 
compliment a les condicions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Guillem Hidalgo Rabasseda 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Barcelona, abril de 2015. 



Annex 9   PLANOL DE SERVITUTS AERONÀUTIQUES DE 
L’AEROPORT DE GIRONA 

 



















 
 

Annex 10   INFORME AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 













10. PLÀNOLS

EN VOLUM 2


	portada 1
	text refòs per posar a expedient 26-10-2018
	2.2 Objectius i criteris d'ordenació
	2.3 Justificació de la delimitació del sector
	2.4.3   Sistema d'equipaments i espais verds
	Es preveu la construcció de nous centres de transformació (plànol 12), distribuïts en tot el sector i la reserva de sòl per portar a terme una subestació transformadora per a l’abastament del polígon en cas que fos necessària.
	Donada la magnitud de l’àrea, es proposa l'execució de l'ordenació prevista en tres fases, de 4, 4 i 4 anys respectivament, per un període total de 12 anys, segons determinacions del Reglament de la Llei d’Urbanisme text refós 3-2012.
	Per raons de correcte utilització del territori es prohibeix començar la fase 2 si a la fase 1 no té com a mínim un 70 % construït o amb llicència d’obres sol licitada i el mateix de la fase 3 respecte de la fase 2. Per raó de creació de llocs de treb...
	Per a cadascuna d’aquestes fases s’estableixen els següents paràmetres:
	FASE 1 (295.530,35 m²)
	Aquesta fase contindrà usos bàsicament logístics i comercials, sense prejudici dels altres usos
	1. Terminis per a l’inici i la finalització de la urbanització i condicions de necessari compliment per a l’inici:
	Es preveu l’execució de les obres d’ urbanització d’ aquesta fase I en un període de 4 anys des de la data d’ inici dels treballs en aquesta fase.
	2. Obres d’urbanització que es realitzaran:
	3. Reserves de sòl per a equipaments comunitaris:
	La reserva de sòl per equipaments comunitaris es concentra a les parcel les majoritàriament e-1 i e-2, ubicades a l’extrem nord del sector, i un tercer espai e-3 a la zona sud-est del polígon. En total representen un 5% del la superfície del sector.
	En aquesta fase I es disposarà de la parcel la denominada e-3 per equipaments.
	4. Serveis urbanístics que s’han de posar en servei per tal que puguin ser utilitzats els terrenys urbanitzats successivament, no obstant això obligatòriament en la part que resulti tècnicament necessari s’haurà d’anar implementant els següents serveis:
	- Construcció de part dels dipòsits d’abastament d’aigua potable
	- Connexió a la xarxa exterior elèctrica per a l’alimentació del polígon.
	- Estació potabilitzadora
	- Estació depuradora
	- Xarxa de distribució de comunicacions
	- Xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals
	FASE 2 (164.887,39 m²)
	1. Terminis per a l’inici i la finalització de la urbanització i condicions de necessari compliment per a l’inici:
	Es preveu l’execució de les obres d’ urbanització d’ aquesta fase II en un període de 4 anys des de la data d’ inici dels treballs en aquesta fase.
	2. Obres d’urbanització que es realitzaran:
	3. Serveis urbanístics que s’han de posar en servei per que puguin ser utilitzats els terrenys urbanitzats successivament, no obstant això obligatòriament en la part que resulti tècnicament necessari s’haurà d’anar implementant els següents serveis:
	- Construcció de part dels dipòsits d’abastament d’aigua potable
	- Connexió a la xarxa exterior elèctrica per a l’alimentació del polígon.
	- Xarxa de distribució de comunicacions
	- Xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals
	FASE 3 (232.602,76 m²)
	1. Terminis per a l’inici i la finalització de la urbanització i condicions de necessari compliment per a l’inici:
	Es preveu l’execució de les obres d’ urbanització d’ aquesta fase III en un període de 4 anys des de la data d’ inici dels treballs en aquesta fase.
	2. Obres d’urbanització que es realitzaran:
	3. Reserves de sòl per a equipaments comunitaris:
	En aquesta fase es disposarà de la parcel la denominada e-2 per equipaments.
	4. Serveis urbanístics que s’han de posar en servei per que puguin ser utilitzats els terrenys urbanitzats successivament, no obstant això obligatòriament en la part que resulti tècnicament necessari s’haurà d’anar implementant els següents serveis:
	- Construcció de part dels dipòsits d’abastament d’aigua potable
	- Connexió a la xarxa exterior elèctrica per a l’alimentació del polígon.
	- Xarxa de distribució de comunicacions
	- Xarxes de sanejament d’aigües pluvials i residuals
	4.1.- Tramitació del Pla Parcial
	4.1.1  Aprovació inicial:
	4.1.2  Aprovació provisional:
	4.1.3  Aprovació definitiva

	5.1 Xarxes de serveis
	Es preveu la construcció de nous centres de transformació (plànol 12), distribuïts en tot el sector i la reserva de sòl per portar a terme una subestació transformadora per a l’abastament del polígon en cas que fos necessària.
	Segons la instrucció complementària ITC-EA-02, per vies tipus B1 amb una intensitat de trànsit inferior a 7000, la classe d’enllumenat serà ME2, determinant-se per aquest tipus els següents nivells d’il luminació:
	Taula 6-Sèries ME de tipus d’enllumenat per a vials tipus A i B
	El nivell d’il luminació mitjana resultant serà, doncs, de 1,50 Lm (cd/m²), amb una uniformitat global mínima de 0,40.
	5.2  Càrregues del sector
	6.1   Característiques generals
	6.2   Característiques del sòl d’aprofitament privat
	6.3   Característiques del sòl públic
	7.1.1- Cost de les obres d’urbanització:
	Cost estimat de les obres d’urbanització :
	Cost Obra d’urbanització           14.016.964 €
	7.1.2.- Despeses de gestió.
	7.1.3.- Altres despeses
	7.1.4.- Total costos del sector
	Art. 20 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.1)
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	10.000 m²
	Parcel·la mínima
	40 metres
	Front mínim de parcel·la
	60 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	0,829 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota. 
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres, (PB+2PP).
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà augmentar aquesta alçada total o parcialment fins a 30 metres per casos excepcionals o per necessitats de la instal·lació a implementar, sempre que l’activitat ho requereixi i si el volum de l’edificació no supera el volum màxim admès per a la parcel·la. 
	S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements tècnics o instal·lacions, etc.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 8 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 8 metres 
	Laterals: 8 metres 
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 21 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.2)
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	5.000 m²
	Parcel·la mínima
	35 metres
	Front mínim de parcel·la
	50 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	0,829 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota. 
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres, (PB+2PP).
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà augmentar aquesta alçada total o parcialment fins a 30 metres per casos excepcionals o per necessitats de la instal·lació a implementar, sempre que l’activitat ho requereixi i si el volum de l’edificació no supera el volum màxim admès per a la parcel·la. 
	S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements tècnics o instal·lacions, etc.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 5 metres.
	Separacions mínimes
	Fons:  5 metres 
	Laterals: 5 metres 
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 22 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.3)
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	2.500 m²
	Parcel·la mínima
	25 metres
	Front mínim de parcel·la
	30 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	0,829 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota.
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres, (PB+2PP).
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 5 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 4 metres 
	Laterals: 4 metres
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 23 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.4)
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	1.000 m²
	Parcel·la mínima
	20 metres
	Front mínim de parcel·la
	20 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	0,829 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota.
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres, (PB+2PP).
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 4 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 3 metres 
	Laterals: 3 metres
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
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	2.2 Objectius i criteris d'ordenació
	2.3 Justificació de la delimitació del sector
	2.4.3   Sistema d'equipaments i espais verds
	Es preveu la construcció de nous centres de transformació (plànol 12), distribuïts en tot el sector i la reserva de sòl per portar a terme una subestació transformadora per a l’abastament del poligon en cas que fos necessària.
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	TOTAL DEL SECTOR (295.530,35 m²)
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	3. Serveis urbanístics que s’han de posar en servei per tal que puguin ser utilitzats els terrenys urbanitzats successivament, no obstant això obligatòriament en la part que resulti tècnicament necessari s’haurà d’anar implementant els següents serveis:
	- Construcció dels dipòsits d’abastament d’aigua potable
	- Connexió a la xarxa exterior elèctrica per a l’alimentació del polígon.
	- Estació potabilitzadora
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	4.1.1  Aprovació inicial:
	4.1.2  Aprovació provisional:
	4.1.3  Aprovació definitiva

	5.1 Xarxes de serveis
	Segons la instrucció complementària ITC-EA-02, per vies tipus B1 amb una intensitat de trànsit inferior a 7000, la classe d’enllumenat serà ME2, determinant-se per aquest tipus els següents nivells d’il luminació:
	Taula 6-Sèries ME de tipus d’enllumenat per a vials tipus A i B
	El nivell d’il luminació mitjana resultant serà, doncs, de 1,50 Lm (cd/m²), amb una uniformitat global mínima de 0,40.
	5.2  Càrregues del sector
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	6.2   Característiques del sòl d’aprofitament privat
	6.3   Característiques del sòl públic
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	Cost estimat de les obres d’urbanització :
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	7.1.2.- Despeses de gestió.
	7.1.3.- Altres despeses
	7.1.4.- Total costos del sector
	Art. 20 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.1)
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	10.000 m²
	Parcel·la mínima
	40 metres
	Front mínim de parcel·la
	60 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	0,85 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota. 
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres.
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà augmentar aquesta alçada total o parcialment fins a 30 metres per casos excepcionals o per necessitats de la instal·lació a implementar, sempre que l’activitat ho requereixi i si el volum de l’edificació no supera el volum màxim admès per a la parcel·la. 
	S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements tècnics o instal·lacions, etc.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 8 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 8 metres 
	Laterals: 8 metres 
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 21 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.2)
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	5.000 m²
	Parcel·la mínima
	35 metres
	Front mínim de parcel·la
	50 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Paràmetres
	0,85 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota. 
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres.
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	En un màxim del 20% de l’espai edificable, s’admetrà augmentar aquesta alçada total o parcialment fins a 30 metres per casos excepcionals o per necessitats de la instal·lació a implementar, sempre que l’activitat ho requereixi i si el volum de l’edificació no supera el volum màxim admès per a la parcel·la. 
	S’haurà de justificar la necessitat, per l’existència d’elements tècnics o instal·lacions, etc.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 5 metres.
	Separacions mínimes
	Fons:  5 metres 
	Laterals: 5 metres 
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana. La llargada màxima d’un sol cos construit serà de 100 ml.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 22 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.3)
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	2.500 m²
	Parcel·la mínima
	25 metres
	Front mínim de parcel·la
	30 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	0,85 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota.
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres.
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 5 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 4 metres 
	Laterals: 4 metres
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana. La llargada màxima d’un sol cos construit serà de 100 ml.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.
	Art. 23 Determinacions per a la Zona industrial amb espais oberts (clau 7.4)
	25.6. Mesures per a la Gestió dels residus
	25.7. El Medi socioeconòmic.
	25.8. Mesures per a la millora de la Mobilitat.
	25.10. Mesures per a la prevenció del Canvi climàtic.

	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	1.000 m²
	Parcel·la mínima
	20 metres
	Front mínim de parcel·la
	20 metres
	Fondària mín. parcel·la
	Condicions Específiques
	Condicions Generals
	Paràmetres
	0,85 m² st/m² sòl
	Edificabilitat neta
	Mantenint la separació mínimes a carrer i veïns.
	Gàlib de l’edificació
	70% 
	Ocupació màxima
	Sòl de parcel·la lliure
	Es considera planta baixa aquella que de la rasant al carrer de la façana està situada, en la seva mitjana, entre un metre per sobre o un metre per sota.
	Planta baixa
	Es permet altell adossat a façana en un 20% de la superfície de la planta baixa, que no computarà a efectes de sostre.
	No computa a efectes d’edificabilitat. 
	Planta soterrani
	No podrà excedir de l’ocupació neta prevista de cada parcel·la, excepte la part necessària per a accessos o rampes de comunicació, que es podran situar en els espais de separacions obligatòries a vials o a parcel·les veïnes.
	Màxim 18,00 metres
	Alçada reguladora màxima
	Es permetrà superar el nombre de plantes, sempre que no es superi l’alçada reguladora màxima en el cas de parcel·la amb ús hoteler.
	Punt d’aplicació de l’AR
	Carrer: 4 metres.
	Separacions mínimes
	Fons: 3 metres 
	Laterals: 3 metres
	Les separacions a laterals o frontals es podran suprimir en cas d’agrupació de parcel·les
	Qualsevol element pertanyent a les xarxes de serveis, no estarà subjecte a aquesta condició, podent-se alinear amb el límit de parcel·la.
	Tipologia edificació
	Les parcel·les es podran agrupar:
	Possibilitat d’agrupació
	a)-de dues en dues de forma que s’adossin lateralment les edificacions, previ l’acord dels propietaris. 
	b)-en mòduls de més de dues parcel·les, de forma que s’adossin lateralment les edificacions d’una parcel·la o agrupació d’elles, previ acord dels propietaris.
	c)-en mòduls de dues o més parcel·les adossades pels seus frontals.
	En el cas d’agrupació de parcel·les, les edificacions s’hauran d’executar en una única fase de manera que no es generin mitgeres, o bé, en cas que no sigui així, caldrà que la mitgera tingui un acabat de façana. La llargada màxima d’un sol cos construit serà de 100 ml.
	Cadascuna de les parcel·les haurà de disposar d’un sistema de recollida i reutilització de les aigües plujanes.
	Instal·lacions particulars
	Edificacions existents
	Anivellament de finques
	Tanques
	* Observacions
	Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.
	El comerç mitjà o gran estarà subjecte a allò que disposa la normativa vigent en matèria comercial.
	No s’admeten aquelles activitats que per la seva perillositat o insalubritat no poden ser compatibles amb la proximitat d’altres activitats.
	En els usos assistencial i educatiu, és compatible l’ús religiós sempre que sigui complementari a aquests.

	Estudi mobilitat_orriols_Oct2020v1_signat.pdf
	Índex imatges
	1. INTRODUCCIÓ
	1.1. LEGISLACIÓ I JUSTIFICACIÓ
	1.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI

	2. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT EN EL SECTOR D’ESTUDI
	2.1. MARC TERRITORIAL I SECTOR D’ESTUDI
	2.2. ASPECTES SOCIOECONÒMICS
	2.3. ASPECTES URBANÍSTICS

	3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
	3.1. DEFINICIÓ DE LES XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS
	3.1.1. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
	3.1.2. TRANSPORT PÚBLIC
	3.1.3. DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA

	4. INDICADORS
	4.1. INDICADORS DE GÈNERE
	4.2. MOTORITZACIÓ

	5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI
	5.1. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MOTIUS LABORALS O D’ESTUDI
	5.2. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MITJÀ DE TRANSPORT
	5.3. REPARTIMENT MODAL PER RAÓ DE TREBALL

	6. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL PLA
	6.1. PROPOSTA DEL PLA PARCIAL
	6.3. DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS
	6.4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LA MOBILITAT DIÀRIA TOTAL
	6.4.1. ÚS INDUSTRIAL-LOGÍSTIC
	6.4.2. ÚS COMERCIAL
	6.4.3. EQUIPAMENTS
	6.4.4. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL CONJUNTA
	6.5. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SEGONS MODE DE TRANSPORT

	7. PROPOSTA DE LES XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT
	7.1. PROPOSTA D’ORDENACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA VIÀRIA EXTERNA
	7.1.1. PENDENTS
	7.1.2  DISSENY ZONA 30
	7.2. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS
	7.2.1. LOCALITZACIÓ DELS POLS D’ATRACCIÓ
	7.2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI PRINCIPAL PER A VIANANTS
	7.3. XARXA PRINCIPAL PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL LECTIU
	7.3.1. PROPOSTES DE MILLORA
	7.3.2. FINANÇAMENT
	7.4. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES
	7.4.1. MESURES CORRECTORES
	7.4.2. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES
	7.5. XARXA BÀSICA PER A VEHICLES
	7.5.1. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE VEHICLES
	7.5.2. MESURA CORRECTORA

	8. RESERVES D’ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
	9. RESUM I FINANÇAMENT
	10. ANNEX 1: BASE DE PREUS ELEMENTS DE MOBILITAT
	11. CARTOGRAFIA

	Bascara_ISA_oct20.pdf
	portada ISA
	ISA_bascara_oct20
	Annexes ISA_oct20
	annexes 1 a 4
	fulls calcul emissions
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ANNEX_5
	Annex 5.pdf
	mapa
	Pou_Litografica Bionatur Biotechnoligies
	Pou_Factura PF170030 BIONATUR BIOTECHNOLOGIES SL
	Aforo_CERTIFICAT AFORO BIONATUR
	Aforo_Albara i Aforo Bionatur
	Annex 5_fotos
	Informe_Aforament_2009
	portada_Aforo.pdf
	JUNY 2009

	Proves aforament.pdf
	ÍNDEX
	5. Actuacions futures.



	ANNEX_6

	MAPES
	MAPES TOTS
	TOTS_def 1_usos (1)
	TOTS_def 2_alternatives (1)
	TOTS_def 3_orto (1)
	TOTS_def 4_mesures (1)
	TOTS_def 5 Model (1)


	Bascara_MA_oct20.pdf
	portada memoria oct20
	MemòriaAmbiental_Octubre 2020
	resolució pla parcial

	BascaraSUND02_MemAmb_rev_feb23.pdf
	INFORME TÈCNIC

	Bascara_ISA_SUNO02_mar23.pdf
	portada ISA MAR23
	ISA_bascara_mar23
	Annexes_ISA_mar23
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	INFORME TÈCNIC

	MAPES
	MAPES TOTS
	TOTS_def 1_usos (1)
	TOTS_def 2_alternatives (1)
	TOTS_def 3_orto (1)
	TOTS_def 4_mesures (1)
	TOTS_def 5 Model (1)





