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1.- CONTINGUT, OBJECTE I RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I 
PROGRAMES 
 

1.1.- ANTECEDENTS I OBJECTE  
 
El present document presenta l’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) de 
la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NOREMS SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE COLOMERS, ADQUACIÓ DEL SAU-4, 
SECTOR CEMENTIRI. El EAE (Estudi Ambiental Estratègic) és el segon 
document de l’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA. 
 
El present EAE es redacta amb el contingut establert en l’annex IV de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, amb el grau de detall que 
estableix el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic de data 30 
d’abril de 2018. 
 
En data 29 de març de 2017 va tenir entrada al Registre dels Serveis 
Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud 
d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada de la 
Modificació de les Normes subsidiàries per a l’adequació del SAU-4 Sector del 
Cementiri, presentada per l’Ajuntament de Colomers. La sol·licitud es va 
completar en dates 22 desembre de 2017 i 22 de març de 2018. 
 
Amb anterioritat, en data 25 d’agost de 2008, el director dels Serveis Territorials 
a Girona de l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge va emetre, a 
sol·licitud de l’Ajuntament de Colomers, una resolució que determinava que la 
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector de sòl 
urbanitzable industrial SAU-4 Cementiri, que alterava els paràmetres 
urbanístics del sector, s’havia de sotmetre a avaluació ambiental, adjuntant el 
document de referència per elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental (exp. 
OTAAGI20070357). 
 
En data 30 de maig de 2012, el director dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre, a sol·licitud de l’Ajuntament 
de Colomers, una resolució que determinava que el Pla parcial urbanístic del 
sector SAU-4 Cementiri s’havia de sotmetre a avaluació ambiental atès que 
tenia efectes significatius sobre el medi ambient. La resolució esmentada es va 
fonamentar en el fet que la proposta d’ordenació no s’ajustava a les 
determinacions ambientals resultants de l’avaluació ambiental del Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i, d’altra banda, perquè el 
desenvolupament del Pla parcial podia comportar impactes no avaluats relatius 
a la prevenció d’incendis forestals, la protecció dels valors del paisatge i de la 
qualitat de l’aigua i en relació amb la mobilitat generada. 
 
El 6 de juny de 2012 es va emetre el document de referència per a la redacció 
de l’informe de sostenibilitat ambiental del Pla parcial (exp. OTAAGI20120078) 
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No consta l’aprovació definitiva de cap dels dos instruments de planejament 
urbanístic esmentats. 
 
L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de 13 
d’abril de 2018, proposa sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica 
ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes 
efectuades i els criteris definits en l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació 
ambiental de plans i programes. I és per aquest motiu que es redacta el present 
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 
 
 

1.2.- MARC LEGAL 
 
Per a la redacció d’estudis ambientals serà d’aplicació la normativa vigent en 
matèria ambiental i urbanística que pugui afectar a la redacció del document, 
en especial les següents: 
 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 Llei estatal 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes en el medi ambient de transposició de la 
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu. 

 Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

 Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme. 
 
Més concretament, la disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, determina que són aplicables els seus 
articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes un cop transcorregut un 
any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició transitòria 
primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en 
vigor. 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix 
que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a 
la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. 
 
L’apartat 6.b) segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada els plans parcials urbanístics en el cas que desenvolupin 
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment. 
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Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el 
procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de 
l’informe ambiental estratègic. 
 
L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines 
territorials d’acció i avaluació ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els 
expedients d’avaluació ambiental que siguin competència dels serveis 
territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que 
corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació 
ambiental de plans i programes.  
 
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals a favor de les persones titulars de les direccions dels serveis 
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació 
ambiental estratègica, atribueix a les persones titulars de les direccions dels 
serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat la competència 
que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, 
atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits de Modificacions de planejament 
urbanístic general i d’instruments de planejament urbanístic derivat. 
 
 

1.3.- CONTINGUT DEL PLA 
 
L’àmbit objecte del present estudi es 
localitza al terme municipal de Colomers, 
situat al Baix Empordà, al peu de la carretera 
GI-631. Colomers és un petit municipi de 
179 habitants i 4’23 km2. 
  
Limiten al sud amb el cementiri del municipi i 
es situen a les afores del nucli urbà, a uns 
450m al nord del riu Ter i 100m a l’oest de la 
riera de Vilopriu. Orogràficament, els 
terrenys es localitzen al peu d’uns petits 
turons, en una planura amb pendents força 
suaus el que ha facilitat tradicionalment el 
seu ús agrícola. En total ocupen 80.617 m2 
i, urbanísticament, conformen el sector 
SAU4 “Sector Cementiri” segon les NSP de 
Colomers i estan qualificats com a sòl 
Urbanitzable d’ús Industrial. 
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Colomers 

 
 

L’àmbit de la Modificació puntual es circumscriu al sector de sòl apte per 
urbanitzar núm. 4 (SAU 4) anomenat “El cementiri”, definit a les NSP i grafiat 
als plànols d’ordenació corresponents, i que enfronta la carretera GI-631 de 

Colomers a Sant Mori (carretera de Vilopriu).  
 
El sector SAU4 Sector Cementiri es tracta 
d’una superfície de 80.617m2 que actualment 
es destina a conreu però que les NSP actuals 
qualifica com a sòl per a ús industrial 
 
L’objectiu de la Modificació Puntual de les NSP 
de Colomers és modificar les NSP per tal de 
poder desenvolupar el pla parcial del SAU4 
Sector del Cementiri segons l’establert a 
l’informe emès Comissió Territorial 
d’urbanisme de Girona, que es va emetre de 
manera desfavorable a un Avanç del Pla 
parcial urbanístic del sector del Cementiri de 
Colomers l’any 2012, pels següents motius: 
 
“ La proposta de zonificació no respecta les 
determinacions establertes en l’article 3.13 de 
la normativa urbanística del Pla Territorial 
parcial de les comarques Gironines, ni pel que 
fa a proposar reduir l’àmbit del sector en una 
franja de 150m a comptar des del cementiri  
municipal, ni tampoc pel que fa als usos 
admissibles en aquest sector que són 
exclusivament els destinats a acollir activitats 
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vinculades a l’agricultura o l’explotació dels recursos naturals, d’acord amb les 
característiques netament rurals de l’entorn. 
... 
Pel que fa a la valoració urbanística, en primer lloc cal indicar que caldrà 
tramitar la modificació de Normes subsidiàries de planejament que ajusti les 
determinacions d’aquestes a determinacions del PTPCG, ...” 
 
Així doncs, la Modificació Puntual de les NSP que és objecte del present 
Document Ambiental Estratègic, proposa una disminució de sòl qualificat com a 
urbanitzable d’ús industrial i un augment el sòl no urbanitzable, i especifica l’ús 
del terreny resultant. 
 

 
 
D’aquest ajust en resulta una superfície total del sector de 64.587 m2. Això 
suposa una reducció del SAU-4 “El cementiri” de 16.030 m2.  
 
El següent quadre recull el comparatiu de paràmetres aplicables al SAU-4, 
d’acord amb aquest criteri: 
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Es concreta l’ús industrial al qual es podran destinar els terrenys. Es proposen 
usos vinculats a l’agricultura o explotació de recursos naturals, agrícoles, 
pecuaris i forestals d’acord amb l’entorn rural al que es localitzen. 
 

 
Àmbit planejament vigent 



EAE SAU-4 SECTOR CEMENTIRI COLOMERS  Ecoestudis Enginyeria del Vallès sl 

C/ Catalunya 90, local 4. 08211 Castellar del Vallès 
Tel. 93.714.85.62 – 629473326 

ecoestudis@ecoestudis.com 

 13    

1.4.- RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 
 
La normativa del PTPCG estableix per al sector una estratègia de reducció de 
la seva extensió de forma que se separi un mínim de 150 m del cementiri 
municipal, aspecte al qual dona compliment la proposta de Modificació 
tramitada.  
 
D’altra banda, els usos admissibles han de ser exclusivament els vinculats a 
l’agricultura o l’explotació dels recursos naturals, la qual cosa també es 
compleix. 
 
2.- ASPECTES RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI 
AMBIENT I LA SEVA PROVABLE EVOLUCIÓ EN EL CAS DE NO 
APLICACIÓ DEL PLA O PROGRAMA  

 
2.1.- LA DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS 

AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE LÀMBIT OBJECTE DE PLANEJAMENT 
I EL SEU ENTORN  
 
  2.1.1.- Medi físic 
 
El present SAU-4 es situa al T.M. de Colomers, just al nord oest del nucli urbà, 
amb discontinuïtat amb la trama urbana i al costat del cementiri municipal 
 

 
(Font: ICC Vissir) 
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El terme municipal de Colomers (Baix Empordà) es situa al paratge conegut 
com a Terraprims un espai de serres i pujols de poca elevació, entre el Ter i el 
Fluvià, que enllaça amb la serra una mica més alta, però de les mateixes 
característiques, de Valldavià, o de Sant Grau.  
 
És una zona força accidentada i molt boscosa, dominada especialment pel pi 
blanc, de límits poc precisos. 
 
La plana del Baix Empordà és regada per dos rius, el Ter i el Daró. Altres 
petites conques independents, torrencials, drenen les depressions marginals. 
Altres cursos són la riera de Vilopriu, que delimita el nucli urbà de Colomers per 
l’oest, i les rieres de Ramema (o de Gaüses) i de Diana, al sector occidental. 
  

 
(Vista general de l’àmbit d’estudi) 

 
2.1.1.1.- Climatologia 
 

El terme municipal de Colomers presenta un clima Mediterrani Litoral Nord, 
malgrat que es troba en la zona de transició al clima Mediterrani Prelitoral Nord.  
 
La distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l’any, tot i que 
hi ha un màxim força destacat a la tardor, amb un total anual escàs.  
 
El règim tèrmic a l’estiu és relativament calorós, mentre que a l’hivern és 
moderat. Així, l’amplitud tèrmica anual és baixa.  
 

 
 
Només es consideren àrids els mesos de juliol i agost. El període amb 
probabilitat de glaçades només queda comprès entre els mesos de novembre i 
març.  
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La temperatura mitjana es situa entre els 16ºC i els 17ªC i té una amplitud 
tèrmica de 15 graus entre el més fred i el més calorós. La precipitació anual 
mitja és de 747mm i presenta un règim pluviomètric TPHE. 
 

2.1.1.2.- Geologia 
 
L’àmbit d’estudi es situa, geològicament, en una zona d’origen sedimentari. El 
Baix Empordà és centrat en la plana al·luvial d’enfonsament drenada pel Ter i 
el Daró i delimitada pel Montgrí i les serres septentrionals al N i per les 
Gavarres al S i l’W. La plana, que forma continuïtat amb la de l’Alt Empordà, és 
formada pels sediments del rius que en època post quaternària anaren omplint 
lentament els estuaris pliocènics entre les muntanyes. 
 

 
 

La Cartografia Geològica 1.25.000 del ICGC explica que els materials geològics 
dels terrenys objecte del present estudi tenen el seu origen en el Cenozoic 
Quaternari Holeocè i estan formats bàsicament per argiles amb sorres i llims. 
Segons el Mapa Geològic de Catalunya disponible al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la zona d’estudi es situa bàsicament sobre materials clau Qac. 
Els terrenys estan constituïts per argiles amb sorres i llims que contenen còdols 
subangulosos i subarrodonits aïllats. Corresponen a dipòsit poligècnics fruit 
d’una sedimentació de tipus fluviotorrencial amb aportacions laterals dels 
relleus adjacents. El gruix d’aquest dipòsits subactuals és moltmvariable 
(escala decimètrica-mètrica). En contacte amb els dipòsits subactuals és 
transicional. Són dipòsits al.luvials i col.luvials. Cronològicament corresponen al 
Holocè. 
 
No existeixen falles ni altres accidents geològics de rellevància a la zona. Els 
sòls agrícoles que conformen el àmbit d’estudi no formen part de cap espai 
d’interès geològic recollit a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya 
del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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2.1.1.3.- Orografia i geomorfologia 

 
L’àmbit de l’estudi orogràficament són uns terrenys situats en una petita vall 
entre turons, per tant presenta uns pendents molt suaus. Està conformat per 
terrasses amb ús agrícola que presenten petits desnivells entre elles. A l’interior 
de l’àmbit no hi ha cap curs fluvial. 
 

 
 

Els terrenys del sector tenen una pendent inferior al 10 %, orientació est. 
 
   2.1.1.4.- Masses d’aigua, espais fluvials i aqüífers 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, els terrenys es situen relativament propers a la 
riera de Vilopriu (a uns 100m a W) i al riu Ter (uns 450m al N). A l’interior dels 
terrenys, no es localitzen cursos fluvials de cap tipus. Els terrenys pertanyen a 
la conca de la riera de Vilopriu que a la seva vegada desemboca al riu Ter. 
 
En data setembre de 2015, l’Agència Catalana de l’Aigua elabora la 
”Planificació de l’Espai Fluvial de la conca del Ter-Daro”. Segons aquest 
document, els terrenys es situen fora de la zona inundable, malgrat que bona 
part del terme municipal resulta situar-se en la zona inundable (període de 
retorn de 500 anys) o en zona potencialment inundable. A continuació, 
s’adjunta el mapa “Delimitació de les zones inundables sobre ortofoto. Mapa 
04.B.01B. Full 204 de 223” de l’anterior document que grafia tot l’anteriorment 
descrit 
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Per altra banda, els terrenys objecte de la Modificació de les NSP de Colomers 
es localitzen: 
 

 Dintre de l’aqüífer del Baix Ter segons la classificació d’aqüífers del 
Decret 328/1988. Aquest decret regula l’extracció de les aigües 
subterrànies, per tant, no interfereix amb el canvi que proposa la present 
modificació puntual. 

 Dintre de les zones declarades vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 
283/1998, de 21 d’octubre; Decret 476/2004, de 28 de desembre i acord 
GOV/12//2009, de 28 de juliol. Colomers és situa sobre l’aqüífer dels 
detrítics paleògens de Valldevià (esquerra Ter). 

 Fora de zones sensibles de rius declarades en relació a la contaminació 
per aigües residuals urbanes segons l’acord GOV/5/2014, de 21 de 
gener. 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua indica que segons la informació dels estudis de 
l’INUNCAT els terrenys del sector es troben, previsiblement, fora de la zona 
que, per la seva caracterització geomorfològica, es pot considerar com a 
inundable, i atesa la distància i diferència de cota dels mateixos respecte la 
llera del curs fluvial més proper, no són de preveure riscs hidrològics. 
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2.1.2.- Medi biòtic 
 
En l’informe emès per la Secció de Biodiversitat i Medi Natural s’indica que no és 
previsible que la Modificació tingui repercussions negatives sobre el patrimoni natural. 
 
 

2.1.2.1.- Vegetació 
 
Els usos de sòl i vegetació segons la informació extreta del Mapa de Cobertes 
del Sòl de 2009, de la xarxa CREAF- Generalitat de Catalunya estan 
classificats com a conreus herbacis. 
 

 
 
L’indret estudiat té risc estàtic baix, per tant té una freqüència i intensitat baixa 
en que s’hi produeixi un incendi. 
 
No està inclòs sen cap finca forestal privada. 
 
L’àmbit tampoc està dins de cap límit de protecció prioritària en tema 
d’incendis, ni és cap zona afectada per incendis forestals declarades Zones 
d'Actuació Urgent. 
 
La zona estudiada no té cap hàbitat dels declarats d’interès comunitari, tot i que 
limita pel seu costat oest amb l’hàbitat d’alzinars carrascars. Els hàbitats 
d’interès comunitari son els definits per la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 
 
L’hàbitat de l’indret és de conreus herbacis extensius de secà.  
 
L’indret no presenta cap arbre ni arbreda monumental, tal com s'han declarat, 
des de la primera Ordre de declaració de l'any 1987, segons s'estableix en els 
decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d'11 de febrer, i 120/1989, de 17 
d'abril, sobre declaració d'arbres i arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
local. 
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(Hàbitats d’interès comunitari. Font: SIMA) 

 
 

2.1.2.2.- Fauna 
 

Els terrenys no formen part de les Àrees d’Interès Faunístic i Florístic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Les espècies que cal esperar que 
habitin els terreny són rèptils, rates, ratolins, etc. 

Pel que fa a àrees de protecció de la fauna, cal dir que l’indret estudiat: 

 No està inclòs en cap àrea d'alimentació i reproducció descrites en el pla 
de recuperació de Larus audouinii (gavina corsa) 

 No està inclòs en cap zona de protecció per a l'alimentació d'espècies 
d'ocells necròfags d'interès comunitari. 

 No està proper a cap tram de riu que delimiten l'àmbit d'aplicació del pla 
de conservació de Lutra (llúdriga). 
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 No està afectat pel pla de recuperació de Aphanius iberus (fartet). 
 No es troba en cap zona de pla de recuperació de Gypaetus barbatus 

(trencalòs), ni del Valencia hispanica (samaruc) 
 No s’inclou en cap zona de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de 

reduir els riscos d'electrocució. 
 No està proper a cap zona de recuperació del Botaurus stellaris (bitó) 

 
No s’afecten connectors ecològics reconeguts al PTPCG ni àrees d’interès 
florístic i faunístic. 
   2.1.2.3.- Espais protegits i singulars 

 
Segons la informació facilitada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, la 
parcel.la objecte de la Modificació de les NNSS de Colomers no es troba 
inclosa a cap element o figura de protecció ambiental especial, ni zones PEIN 
ni Xarxa Natura 2000. La més propera és el PEIN de la Ribera del Baix Ter, 
però queda fora del nostre àmbit. 
 

 
(PEIN Ribera del Baix Ter) 

 
Els terrenys tampoc es situen en cap zona humida, malgrat que els aiguamolls 
coneguts com a “el Cul de les Senyores” es localitzen al sud del terme 
municipal.  
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L’àmbit també es localitza fora les zones d’especial protecció per les aus 
indicades com a ZEPA. 
 

 
 
L’àmbit de la Modificació es troba a uns 400 m al nord de la zona especial de 
conservació (ZEC) de la xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (codi 
ES5120011).  
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  2.1.3.- Medi antròpic 
   

2.1.3.1.- Paisatge 
 
L’indret pertany al catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, 
concretament a la unitat de paisatge Terraprims que es caracteritza per: 
 

 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. 

 La funció connectora del Ter i el Fluvià, els grans cursos fluvials que 
travessen els terraprims.  

 El poblament és dispers en petits nuclis, masies i veïnats. L’estructura 
dels petits nuclis és compacta, situada al voltant d’edificis històrics com 
esglésies i castells. 

 Les fileres arbrades de les entrades d’alguns nuclis, com Orfes.  
 Un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II, ferrocarril 

Barcelona - Portbou, TAV) travessa els terraprims longitudinalment i els 
divideix en dos sectors a banda i banda. 

 
 
Els terraprims comprenen, en sentit ampli, un àmbit territorial força extens. Com 
el seu propi nom indica inclou una zona de relleus suaus, de turons sinuosos i 
arrodonits que es troba compresa entre el riu Fluvià, el Ter, els relleus que 
donen pas a la cubeta lacustre de l’estany de Banyoles i els relleus que 
flanquegen la plana empordanesa estricta. El nom terraprim fa referència al poc 
gruix del sòl per als conreus i es contraposa al de terraforts o fondals, és a dir, 
al d’aquells terrenys argilosos, de molt gruix i bon conreu, propis de la plana 
empordanesa. Aquesta superfície força extensa de turons té una disposició 
amb un sentit predominant nord-oest, sud-est. A mesura que s’avança cap al 
sud, l’àrea aturonada progressa més cap a llevant, fins al punt que, a les 
proximitats d’Albons, tan sols sis quilòmetres la separen del litoral empordanès 
de l’Escala. En aquesta latitud els terraprims assoleixen la seva màxima 
amplada, d’uns vint quilòmetres. 
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   2.1.3.2.- Medi urbà 
 
La conca baixa del Ter s’obre al mar entre les Gavarres i el Montgrí. Comença 
després del Congost de Sant Julià de Ramis, per on el riu davalla a la plana 
empordanesa i acaba a les platges de Pals-l’Estartit. Colomers és al costat 
esquerre, a 18 Km de la seva desembocadura, edificat en un puig i s’estén a 
les terrasses formades pel riu i el torrent de Vilopriu. 

El terme, de 4,3 Km2, el més petit del Baix Empordà, limita al nord amb 
Vilopriu; al sud, a l’altra banda del riu, amb el terme de Foixà, amb el poblet de 
Sant Llorenç de les Arenes. A l’est hi ha Jafre i Garrigoles, i a ponent Sant Jordi 
Desvalls i Gaüses (terme de Vilopriu). 

El municipi compte amb 5 empreses, de les quals 4 son de serveis i una 
industrial. 

El parc de vehicles augmenta any a any. El 2016 hi havia més cotxes que 
habitants, 206 cotxes.  

 
 

El municipi no presenta cap càmping, hotel o turisme rural. 
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   2.1.3.3.- Patrimoni cultural 
 

Als terrenys objecte de la Modificació Puntual de les NSP de Colomers es 
localitza un tram de la calçada romana que travessava la població al segle II 
dC. L’any 2006 el municipi el treballs d’esbrossada d’aquesta via secundària 
romana, que portava des d'aquesta població fins al petit nucli veí de Gaüses. 
La calçada es perd al seu pas pel nucli de la població de Colomers, tot i que 
segurament tenia continuïtat. 
 

 
Ubicació via Romana 

 
 
El Departament de Cultura considera que l’àmbit del sector no afecta cap 
element del patrimoni arquitectònic, arqueològic ni paleontològic, en especial 
no s’afecta directament la via romana propera al sector. 
 
Altres punts d’interès del municipi, però fora de l’àmbit son: 

 La resclosa (s. XV-XVI) 
 La Presa (1975) 
 Façanes del nucli antic (sXI-XVI) 
 Església de Santa Maria 
 Cementiri (1926) 
 Capella de Sant Llorenç 
 Can Quintana, casa pairal segle XVII 
 Abadia del Castell (s XVII) 

 
. 
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2.1.3.4.- Planejament vigent 

 
 
 

El planejament territorial vigent que afecta el municipi de Colomers, i que 
motiva la present Modificació, és el Pla territorial parcial de les comarques 
gironines, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat en data 14 de 
setembre de 2010, i publicat al DOGC en data 15 d’octubre de 2010, als 
efectes de la seva executivitat. 
 
El Pla estableix una estratègia específica per al sector de sòl industrial objecte 
del present document. 
 
Aquesta estratègia queda regulada a l’article 3.13 de les Normes d’Ordenació 
Territorial, que dit literalment: 
 
“Article 3.13 Determinacions específiques en estratègies per a àrees 
especialitzades. A l’àmbit 
del Pla territorial s’estableixen de forma específica les següents estratègies: 
... 
Comarca del Baix Empordà 
... 
Municipi de Colomers 
 
S’estableix una estratègia específica per a l’àrea especialitzada d’ús industrial 
del municipi, sense cap desenvolupament urbanístic ni cap edificació, amb els 
continguts següents:  
 

a) l’extensió prevista s’haurà de reduir de forma que el seu límit sud es 
separi un mínim de 150 metres del cementiri municipal  

b) els usos admissibles han de ser exclusivament els destinats acollir 
activitats vinculades a l’agricultura o l’explotació dels recursos naturals, 
d’acord amb les característiques netament rurals de l’entorn.” 

 
El text de les Normes Subsidiàries del municipi de Colomers va ser aprovat 
definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 10 de 
maig de 2000, i l’edicte es va publicar al DOGC en data 16 de febrer de 2001, 
mentre que la normativa urbanística del document es va publicar al DOGC en 
data1 de setembre de 2006. 
 
L’article 33 de les NSP defineix els sectors aptes per urbanitzar, entre ells el 
SAU 4, i diu literalment: 
 
Article 33. Descripció dels sectors: 
 
Els paràmetres d'aquestes unitats d'actuació i la seva ordenació normativa es 
descriuen a continuació: 
 
SAU ÀMBIT EDIFICABILlTAT ÚS 
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 SAU 1, Camps del mig 13.107 m2 0,35 m2/m2 RESIDENCIAL 
 SAU 2, Camí de Vilopriu 16.254 m2 0,35 m2/m2 RESIDENCIAL 
 SAU 3, Can Quintanes 28.266 m2 0,35 m2/m2 RESIDENCIAL 
 SAU 4, El Cementiri 80.617 m2 0.30 m2/m2 INDUSTRIAL 

 
4. SAU 4 - SECTOR DEL CEMENTIRI 
 
Descripció: Correspon als terrenys de topografia planera emplaçats al llarg de 
la carretera de Vilopriu, que han de possibilitar una oferta de sòl industrial. El 
seu desplegament permetrà la formació d’una façana arbrada al llarg de la 
carretera de Vilopriu, a banda de l’obtenció de sòl per equipaments i serveis 
municipals. 
 
Caldrà localitzar els espai de cessió gratuïta i obligatòria en zones immediates 
al cementiri municipal existent. El desplegament del sector haurà d’estudiar 
l’adequada protecció patrimonial de les restes de la calçada romana existents. 
 
Paràmetres:  
 

 Superfície total de l’àmbit: 80.617 m2 
 Edificabilitat bruta: 0,30 m2/m2 
 Densitat: 3 parcel·les/Ha 
 Usos: industrial 

 
Tipologia:  
 

 Indústria aïllada 
 Les edificacions s’hauran d’emplaçar separades un mínim de 60 mts a 

l’eix de la carretera indicada. 
 
Gestió: Sistema de compensació. 
 
Per al desenvolupament de l’àmbit delimitat caldrà redactar el Pla Parcial que 
ordeni el sector, i el corresponent projecte de compensació en cas de 
necessitat, així com el projecte d’urbanització per tal d’executar les obres 
d’urbanització. Durant la tramitació del pla parcial corresponent haurà de 
demanar-se informe al Departament de Medi Ambient. 
 
Els articles 141 i 142 categoritzen l’ús industrial (d’acord amb la definició de 
l’article 137.7), i la seva admissibilitat segons la seva situació. Es transcriuen tot 
seguit: 
 
Article 141. Ús de taller o industrial. 
 
Les indústries i tallers es classificaran segons la seva incidència per efectes 
d'incomoditat i salubritat que podés afectar a I'entorn. Les categories es 
determinen segons criteris de potència i nombre de treballadors. 
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Categoria A: Activitat de caràcter familiar. 
Potència: menor de 10 CV 
Superficies: fins a 25 m2 
Intensitat acústica: 40 dB 
 
Categoria B: Taller de caràcter artesanal de baixa intensitat 
Potència: menor de 25 CV 
Superficies: fins a 200 m2 
Intensitat acústica: 45 dB 
 
Categoria C: Taller de caràcter industrial de baixa intensitat. 
Potència: menor de 50 CV 
Superficies: fins a 600 m2 
Intensitat acústica: 50 dB 
 
Article 142. Admissibilitat d'usos. 
 
1. La compatibilització d'usos segons la seva localització s'estableix en el 
següent quadre on les tipologies de l'emplaçament venen definides en el 
capítol 3, i les categories d'usos en el capítol 4 del present títol. 
 

 
 
2. Les explotacions pecuàries tipus C mantindran una distància mínima de 
protecció respecte I'àmbit delimitat com a urbà de 1.000 mts. 
 
3. En qualsevol cas, caldrà respectar les particulars especificacions establertes 
per a cada zona delimitada en el present document. 
 
 
La justificació de la modificació rau de forma genèrica, com ja s’ha esmentat, 
en la necessitat d’adaptar les NSP al planejament territorial, que comprèn 
bàsicament dos aspectes com a estratègia pel desenvolupament del sector: 
 
A- La reducció de l’àmbit del SAU-4 per separar-lo del cementiri 
B- L’adequació dels usos admissibles al sector 
 
A.- Pel que fa a la reducció de l’àmbit 
 
 
El planejament territorial determina pel SAU-4, com a àrea especialitzada d’ús 
industrial del municipi, que “l’extensió prevista s’haurà de reduir de forma que el 
seu límit sud es separi un mínim de 150 metres del cementiri municipal”. 
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Una vegada realitzat l’aixecament topogràfic de la zona (plànol I.3 Límit del 
sector i topografia), s’han fet coincidir els límits teòrics, previstos al plànol de 
Classificació de sòl vigent, amb la realitat física del territori, les edificacions i 
camins existents, així com els límits de propietat rústega, per tal d’aconseguir la 
separació del sector del sòl qualificat d’equipaments (clau E) en que s’ubica el 
cementiri. 
 
Per tal d’evitar restes de finques inferiors a les unitats mínimes de conreu, 
establertes a l’annex 1 del Decret 169/1983 pel municipi de Colomers, i que 
resulten de 1 Ha per cultius de regadiu i de 4,5 Ha pels de secà, i atenent als 
criteris d’ajust a la realitat física i jurídica abans referits, s’estableix el nou límit 
sud del sector, segons es detalla a la documentació gràfica inclosa al capítol 6 
del present document. 
 

 
 
D’aquest ajust en resulta una superfície total del sector de 64.587 m2. Això 
suposa una reducció del SAU-4 “El cementiri” de 16.030 m2. 
 
Alhora suposa un increment equivalent del sòl no urbanitzable de 16.030 m2, 
que quedarà així classificat amb la Modificació de les NSP, i es destinarà a 
conreu de secà segons es defineix a la Secció 4ª del capítol 3 del Títol III de les 
Normes subsidiàries (amb clau S a la documentació gràfica). 
 
Aquesta reducció implica, per si sola, una reducció de l’aprofitament del sector: 
amb una edificabilitat neta teòrica resultant de la modificació de 0,44 m2st / 
m2s (un cop deduïdes les cessions mínimes de zona verda i equipaments 
establertes a l’article 65.4 del TRLU), cal considerar que l’edificabilitat no 
constitueix l’únic element rellevant de l’aprofitament, essent la superfície de sòl 
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privat un factor determinant per l’establiment de l’aprofitament urbanístic del 
sector, i que ara resulta reduït. 
 
B.- Pel que fa a l’ajust dels usos admissibles al sector 
 
El planejament territorial determina pel SAU-4, com a àrea especialitzada d’ús 
industrial del municipi, que “els usos admissibles han de ser exclusivament els 
destinats acollir activitats vinculades a l’agricultura o l’explotació dels recursos 
naturals, d’acord amb les característiques netament rurals de l’entorn”. 
 
Escau, doncs, la modificació de l’ús “industrial” previst de forma genèrica, 
d’acord amb la definició d’aquest a l’article 137.7 de les NSP, per una nova 
tipologia industrial, més pròpia del sòl rural. Alhora han de resultar admissibles 
els usos agropecuaris. 
 
En aquest sentit, es proposa la creació d’una clau urbanística específica, de 
tipologia industrial. Es crea, doncs, la Secció 8ª EDIFICACIÓ INDUSTRIAL, 
CLAU 6 que quedarà inclosa al capítol 2 del Títol III de les Normes subsidiàries, 
que possibilitarà edificacions de tipus industrial, exclusivament per activitats 
vinculades a l’agricultura o l’explotació dels recursos naturals, així com els usos 
agrícoles, pecuaris, i forestals ja definits a les NSP, i que són propis de l’entorn 
rural del sector. 
 
Per tal que aquesta qualificació encaixi en els criteris de categorització d’usos 
establerts a les Normes, i ,atenent a la tipologia edificatòria que resultarà del 
SAU-4, es proposa la creació d’una nova categoria (anomenada D), en què es 
puguin donar activitats industrials amb una superfície superior als 600 m2, que 
amb les Normes vigents resulten un màxim. S’estableixen conseqüentment els 
criteris de compatibilització d’usos per aquesta nova categoria. 
 
Aquesta modificació dels usos inicialment previstos implica, també, una 
reducció de l’aprofitament del sector. D’acord amb l’article 37 del TRLU, els 
usos, i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic, són 
elements que ponderen l’aprofitament urbanístic. Per tant, una limitació com la 
que prescriu el planejament territorial suposa una reducció de l’aprofitament del 
SAU-4. 
 
De la incorporació de les prescripcions del planejament territorial en resulten 
uns nous paràmetres pel sector. 
 
Com s’ha esmentat en els punts precedents, aquestes prescripcions suposen 
una reducció de l’aprofitament urbanístic del SAU-4, pel que hom considera 
que el manteniment del sostre màxim equilibra el sector. Escau la modificació 
del paràmetre d’edificabilitat bruta per tal que, sense incrementar el sostre, es 
mantingui la viabilitat del sector tot i la reducció del sòl privat que resulta de 
l’adequació. 
 
El següent quadre recull el comparatiu de paràmetres aplicables al SAU-4, 
d’acord amb aquest criteri: 
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   2.1.3.5.- Medi socioeconòmic 
 
 

El municipi de Colomers té actualment 179 habitants, és un municipi que any a 
any perd població tal com es pot veure en la següent taula d’evolució 
demogràfica 
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  2.1.4.- Identificació i avaluació dels riscos 
 
   2.1.4.1.- Zones amb risc d’inundació 
 
 
En principi, no es preveu inundable per a un període de retorn de 500 anys. 
 
 

2.1.4.2.- Zones amb risc sísmic 
 
El Mapa de Zones Sísmiques de Catalunya situa l’àmbit d’estudi a ZONA 
SISMICA VII. 
 
 

2.1.4.3.- Zones amb risc d’incendi forestal i delimitació de 
les franges de protecció de les zones urbanes 

 
Pel que fa al risc d’incendi, cal assenyalar que el municipi Colomers està 
classificat com a municipi d’alt baix d’incendi forestal, d’acord amb el Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 
 
 

2.1.4.4.- Zones amb risc de contaminació d’aqüífers 
 
El municipi de Colomers es troba sobre l’aqüífer protegit del Baix Ter. 
 
 

2.1.4.5.- Zones afectades per l’extracció de recursos 
naturals 

 
L’emplaçament objecte del present estudi no presenta cap activitat extractiva 
en domini públic hidràulic ni cap activitat extractiva abandonada o en 
explotació. 
 
 
   2.1.4.6.- Zones amb altres riscos 
 
En l’àmbit d’estudi no es preveuen riscos elèctrics ni electromagnètics. 
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2.1.5.- Vectors ambientals 

   
2.1.5.1.- Cicle de l’aigua 

 
L’Agencia Catalana de l’Aigua indica en relació amb l’abastament d’aigua potable que 
no són de preveure afeccions si bé de cara al desenvolupament del sector caldrà 
avaluar la nova demanda d’aigua derivada de l’esmentat desenvolupament, i 
manifestar de quina manera està previst cobrir aquesta demanda. I en relació amb el 
sanejament d’aigües residuals tot i que tampoc es preveuen afeccions, de cara al 
desenvolupament del sector caldrà avaluar el nou volum d’aigües residuals que cal 
tractar i la infraestructura prevista a tal efecte. Aquestes avaluacions es portaran a 
terme en el Pla Parcial que desenvoluparà el sector. 
 
 
 

2.1.5.2.- Energia 
 
Pla de parcs eòlics de Catalunya, segons Decret 174/2002, d'11 de juny, 
regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, determina 3 tipus 
de zona: 
 
a) zona incompatible (vermell) 
b) Zona d’implantació condicionada a la Declaració d'Impacte Ambiental (groc) 
c) Zona compatible prèvia autorització ambiental (blanc) 
 

 
La zona objecte de l’estudi es troba en una zona compatible prèvia autorització 
ambiental, però molt proper a una zona condicionada. 
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(Font: SIMA) 

   
 
   2.1.5.3.- Residus 
 
Colomers disposa de diferents illes de recollida selectiva per garantir una ciutat 
neta i sostenible. Per tal de fer la recollida selectiva es disposa de contenidors 
del tipus: 
 

o fracció orgànica 
o paper i cartró 
o envasos de vidre 
o envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes) 
o rebuig 

 
Segons dades de l’idescat, els residus generats en el municipi son els 
següents: 

 
 
Per tant, s’observa que genera residus per sobre la mitjana comarcal i nacional. 
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   2.1.5.4.- Atmosfera 
 
La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la contaminació atmosfèrica de Catalunya 
(XVPCA) és l’eina fonamental per a la caracterització i avaluació de la qualitat 
de l’aire. En aquest sentit, el territori es divideix en zones de qualitat de l’aire 
(ZQA), les mesures que es fan en elles tenen com a objectiu ser 
representatives del nivell de fons de qualitat de l’aire de tota la zona i, a més, 
tenir una superfície homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la densitat 
de població i el volum d’emissions industrials i de trànsit. 
 
 
Colomers pertany a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) Zona 9: Empordà. 
 
En relació amb la contaminació lumínica, tal i com es defineix en l’informe de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pel que fa als vectors 
llum i soroll, de 5 d’abril de 2018, l’àmbit d’estudi es situa en una zona E3 igual 
que el nucli urbà de colomers, per tant, de protecció moderada, implicant que 
els elements d’il·luminació exterior de les instal·lacions hauran de garantir un 
nivell alt de protecció lumínica i hauran d’estar especialment dissenyats al 
respecte, amb dispositius de baix consum, control horari de la intensitat i 
orientació del flux lumínic. 
 

 
(Font: SIMA) 

 
   2.1.5.5.- Qualitat acústica 
 
D’acord amb la Llei 16/2002, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, els 
ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els 
nivells d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, a les 
zones de medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat 
acústica que determinen els objectius de qualitat. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Colomers va elaborar el conseqüent Mapa de 
Capacitat Acústica i el té aprovat. 
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  2.1.6.- Síntesis dels aspectes més rellevants del medi 
receptor 
 
Pel que fa al MEDI FÍSIC cal dir que l’àmbit d’estudi es troba en el municipi de 
Colomers, amb un clima mediterrani litoral nord. 
 
L’àmbit presenta pendents suaus, discontinuïtat amb la trama urbana i cap 
construcció. Pel seu costat est limita amb la carretera Gi-631. 
 
L’àmbit d’estudi es situa, geològicament, en una zona d’origen sedimentari. 
 
Els terrenys es situen relativament propers a la riera de Vilopriu i al riu Ter. A 
l’interior dels terrenys, no es localitzen cursos fluvials de cap tipus. Els terrenys 
pertanyen a la conca de la riera de Vilopriu que a la seva vegada desemboca al 
riu Ter i es situa sobre l’aqüífer protegit del baix Ter. 
 
 
Pel que fa al MEDI BIÒTIC, en l’informe emès per la Secció de Biodiversitat i 
Medi Natural s’indica que no és previsible que la Modificació tingui 
repercussions negatives sobre el patrimoni natural. 
 
L’indret estudiat té risc estàtic baix pel que fa a incendis forestals. L’àmbit 
tampoc està dins de cap límit de protecció prioritària en tema d’incendis, ni és 
cap zona afectada per incendis forestals declarades Zones d'Actuació Urgent. 
 
La zona estudiada no té cap hàbitat dels declarats d’interès comunitari, tot i que 
limita pel seu costat oest amb l’hàbitat d’alzinars carrascars. L’hàbitat de l’indret 
és de conreus herbacis extensius de secà.  
 
L’indret no presenta cap arbre ni arbreda monumental. 

Els terrenys no formen part de les Àrees d’Interès Faunístic i Florístic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
No s’afecten connectors ecològics reconeguts al PTPCG ni àrees d’interès 
florístic i faunístic i no es troba inclosa a cap element o figura de protecció 
ambiental especial, ni zones PEIN ni Xarxa Natura 2000. La més propera és el 
PEIN de la Ribera del Baix Ter, però queda fora de l’àmbit. 

Els terrenys tampoc es situen en cap zona humida. 
 
Pel que fa al MEDI ANTRÒPIC cal dir la present modificació queda 
desconnectada del nucli urbà actual de Colomers, no té continuïtat amb la 
trama urbana. 
 
L’indret pertany al catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, 
concretament a la unitat de paisatge Terraprims. 
 
Proper a l’àmbit hi passa la calçada romana. 
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Pel que fa al planejament, la present modificació permet reduir l’àmbit en un 
20% i restringir els usos a industrial vinculats a l’agricultura i similars. 
 
 
Pel que fa als RISCOS, en la present modificació cal dir que no es preveu 
inundable per a un període de retorn de 500 anys. L’àmbit d’estudi a ZONA 
SISMICA VII. 
 
Pel que fa al risc d’incendi, cal assenyalar que el municipi Colomers està 
classificat com a municipi d’alt baix d’incendi forestal i es troba sobre l’aqüífer 
protegit del Baix Ter. 
 
 
Pel que fa als VECTORS AMBIENTALS:  
 
Actualment en l’indret no hi ha consum d’aigua ni es generen residus. Amb la 
implantació de la zona descrita en la present modificació es preveu consum 
d’aigua potable per a usos sanitaris i industrials, la generació d’aigües residuals 
també sanitàries i industrial i la generació de residus assimilables a urbans i 
industrials. No es poden quantificar perquè dependrà molt de  
l’activitat industrial que s’implanti. 
 
Colomers pertany a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) Zona 9: Empordà. 
 
Pel que fa a la contaminació lumínica pertany a zona E3 de protecció 
moderada. 
 
La zona objecte de l’estudi es troba en una zona compatible prèvia autorització 
ambiental, però molt proper a una zona condicionada 
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2.2.- PROVABLE EVOLUCIÓ EN EL CAS DE NO APLICACIÓ DEL PLA O 
PROGRAMA 
 
Si no es desenvolupa la present modificació de les Normes subsidiàries, 
prevaldrien els paràmetres que actualment estan aprovats en les actuals NNSS 
de Colomers i per tant l’àmbit seria un 20% més gran, els usos admesos serien 
tots els industrials i estaria enganxat al cementiri. 
. 
 

2.2.1- Medi físic 
 
La climatologia es veuria afectada ja que hi hauria la possibilitat d’implantació 
d’activitats més severes i per tant més generadores de CO2. 
 
La resta de vectors ambientals del medi físic (geologia, aqüífers...) es veurien 
més alterats ja que és major la superfície que agafaria l’àmbit. 
 

2.2.2- Medi biòtic 
 
Pel que fa a espais protegits i singulars, la Modificació de les Normes SS no 
n’afecta a cap, per tant seria un aspecte que no presentaria cap canvi al no 
desenvolupar-se la MNSS. 
 
Els camps de conreu de la zona es veurien afectats, ja que és major l’àmbit 
afectat. 
 
  2.2.3.- Medi antròpic 
 
El medi antròpic es veu beneficiat ja que son de més les tipologies d’indústries 
que es podran instal.lar en l’indret si no es fa la present MNSS.  
 
Pel que fa al patrimoni cultural, seria un aspecte que quedaria indiferent, ja que 
l’àmbit hi passa proper però no l’afecta. 
 
El paisatge es veuria perjudicat, ja que és més l’extensió de terreny afectada 
per la nova zona industrial.  
 
  2.2.4.- Identificació i avaluació dels riscos 
 
Els riscos que es mantindrien inalterats serien: inundació, sísmic i extracció de 
recursos. 
 
El fet de no desenvolupar la MNSS, augmentaria el risc de contaminació 
atmosfèrica i acústica i el risc de contaminació d’aqüífers, ja que seria més gran 
l’extensió de l’actuació i serien més les tipologies d’indústries a instal.lar-se. 
 
El risc d’incendi forestal seria el major també. 
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  2.2.5.- Vectors ambientals 
 
Pel que fa als vectors ambientals tots es veuen desafavorits per la no 
implantació de les MNSS, ja que quan més tipologies d’empreses admeti 
l’àmbit, més impactes poden causar en els vectors ambientals. 
 
 
  2.2.6.- Síntesis 
 

MEDI 
 

SENSE MNSS AMB MNSS 

físic 
climatologia - + 
geologia - + 
orografia - + 
Masses aigua - + 
biòtic 
vegetació - + 
fauna - + 
Espais protegits = = 
antròpic 
paisatge - + 
Medi urbà + - 
Patrimoni cultural = = 
Planejament vigent + - 
Medi socioeconòmic + - 
riscos 
inundació = = 
sísmic = = 
Incendi forestal - + 
Contaminació aqüífers - + 
Contaminació atmosfèrica i acústica - + 
Extracció de recursos = = 
Vectors ambientals 
Aigua - + 
Energia - + 
residus - + 
atmosfera - + 
Qualitat acústica - + 
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3.- CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS DE LES ZONES QUE PODEN 
VEURES AFECTADES DE MANERA SIGNIFICATIVA I LA SEVA EVOLUCIÓ 
TENINT EN COMPTE EL CANVI CLIMÀTIC ESPERAT EN EL TERMINI DE 
VIGÈNCIA DEL PLA O PROGRAMA 
 

3.1.- CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS DE LES ZONES QUE 
PODEN VEURES AFECTADES DE MANERA SIGNIFICATIVA 

 
Tot seguit es descriu l’avaluació i identificació dels efectes derivats de 
l’ocupació del sòl i dels usos previstos per a cada un dels medis. 
 

3.1.1.- Medi físic 
 
   3.1.1.1.- Condicions meteorològiques locals 
 
La MNSS no altera les condicions meteorològiques locals, però si que 
contribueix a la minimització de l’efecte hivernacle, a la disminució de les 
pluges àcides, entre altres, tot establint  els programes i les mesures 
necessàries per millorar la qualitat de l’aire i aconseguir la disminució de les 
emissions de CO2 i altres gasos hivernacle d’acord amb els convenis ratificats 
al Protocol de Montreal i al Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic. 
 
   3.1.1.2.- Geologia, litologia i edafologia 
 
Amb la MNSS s’ha reduït l’àmbit en un 20% mantenint així les condicions 
geològiques, litològiques i edafològiques originàries. 
 
   3.1.1.3.- Orografia i geomorfologia 
 
L’orografia i la geomorfologia també es mantenen més, ja que l’àmbit és més 
petit. 
 
   3.1.1.4.- Masses d’aigua, espais fluvials i aqüífers 
 
La MNSS no afecten a cap aqüífer ni massa d’aigua 
  

3.1.2.- Medi biòtic 
 
   3.1.2.1.- Vegetació i fauna 

 
La zona estudiada té poca biodiversitat. 
 
 

   3.1.2.2.- Espais protegits i singulars 
 
En l’àmbit del Pla Parcial no hi ha espais protegits i singulars. 
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  3.1.3.- Medi antròpic 
 
   3.1.3.1.- Paisatge 
 
La MNSS altera menys el paisatge de la zona que la no modificació, ja que 
ocupa menys espai.  
 
   3.1.3.2.- Medi urbà 
 
La MNSS preveu dotar al municipi de zona industrial per el sector de 
l’agricultura i similar, tot complint amb el PTPCG i per tant redueix la tipologia 
de industries que si podran instal.lar. 
 
   3.1.3.3.- Patrimoni cultural 
 
La MNSS no altera cap element patrimonial cultural, ni històric, és més, 
s’allunya de la via romana. 
 
   5.1.3.4.- Medi socioeconòmic 
 
La MNSS preveu dotar al municipi de zona industrial per el sector de 
l’agricultura i similar, tot complint amb el PTPCG, per tant, redueix la tipologia 
de industries que si podran instal.lar. 
 
  3.1.4.- Identificació i avaluació dels riscos 
 
   3.1.4.1.- Zones amb risc d’inundació 
 
En la zona no hi ha risc d’inundació 
 
   3.1.4.2.- Zones amb risc d’esllavissades 
 
El Pla Parcial no es situa en cap zona de risc per esllavissades. 
 
   3.1.4.3.- Zones amb risc d’incendi forestal i delimitació de 
les franges de protecció de les zones urbanes 
 
El Pla parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure de la franja de 
protecció a massa forestal. 
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   3.1.4.4.- Zones amb risc de contaminació d’aqüífers 
 
La MNSS no preveu mesures directes per a prevenir la contaminació dels 
aqüífers però si que ho farà el planejament que se’n derivi. 
 

3.1.4.5.- Zones amb risc de contaminació atmosfèrica i 
acústica 

 
La MNSS no preveu mesures directes per a prevenir la contaminació 
atmosfèrica i acústica però si que ho farà el planejament que se’n derivi. 
 
 

3.1.4.6.- Zones afectades per l’extracció de recursos 
naturals 

 
La MNSS no es situa en cap zona afectada per l’extracció de recursos. 
 
  3.1.5.- Vectors ambientals 
 
   3.1.5.1.- Cicle de l’aigua 
 
El planejament que se’n derivi de la present MNSS contemplarà la utilització 
d’aigua de xarxa del municipi de Colomers i el sistema de sanejament també 
previst a Colomers. 
 
   3.1.5.2.- Energia 
 
El municipi està dotat de línies de mitja i alta tensió, que poden donar servei a 
la zona industrial que en derivarà en un futur de la present MNSS. A més, es 
fomentarà la minimització del consum energètic. 
 
   3.1.5.3.- Residus 
 
La gestió dels residus de les futures activitats que s’implantaran en la present 
MNSS serà privada, emprant gestors i transportistes autoritzats. 
 
   3.1.5.4.- Atmosfera 
 
Les activitats industrials que s’implantin en un futur en la zona on ara es fa la 
present MNSS, compliran amb la normativa sectorial per evitar impactes sobre 
el medi atmosfèric i les mesures adoptades seran contemplades en la seva 
llicència d’activitats. 
 
   3.1.5.5.- Qualitat acústica 
 
Les activitats industrials que s’implantin en un futur en la zona on ara es fa la 
present MNSS, compliran amb la normativa sectorial per evitar nivells acústics 
elevats i les mesures adoptades seran contemplades en la seva llicència 
d’activitats. 
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3.1.6.- Síntesis dels aspectes més rellevants en el medi 

receptor 
 
La present MNSS permet reduir l’àmbit en un 20 %, restringeix els usos 
industrials al sector agrícola, forestals i similars i e s separa del cementiri. 
 
La MNSS no altera cap element històrico-artístics i culturals. 
 
Es situa separat de la trama urbana, en camps de conreu i afecta 
significativament el paisatge. 
 
No altera cap hàbitat d’interès, ni cap zona protegida. No afecta a cap curs 
d’aigua ni es troba en cap zona inundable. 
 
 

3.2.- AVALUACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS EFECTES DERIVATS DE LA 
MOBILITAT GENERADA 

 
La present MNSS defineix un sostre industrial de 24.145 m2 i segons el 
DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació 
de la mobilitat generada, realitzat per la Generalitat de Catalunya el sòl 
industrial genera 5 desplaçaments per m2 de sostre cada dia, per tant en la 
present modificació es preveu 120.725 desplaçaments diaris. 
 
No es disposa de dades per avaluar els desplaçaments amb cotxe o moto, però 
tenint en compte que hi ha un bus comarcal que connecta els diferents 
municipis amb Colomers caldria esperar que els desplaçaments amb cotxe 
siguin del 35 % i en moto el 5 %, i així trobem que es fan diàriament 42.253 
desplaçaments amb cotxes i 6036 amb motocicletes. 
 
 
4.- QUALSEVOL PROBLEMA MEDIAMBIENTAL EXISTENT QUE SIGUI 
RELLEVANT PER AL PLA O PROGRAMA, INCLOENT EN PARTICULAR 
ELS PROBLEMES RELACIONATS AMB QUALSEVOL ZONA D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA AMBIENTAL, COM LES ZONES DESIGNADES DE 
CONFORMITAT AMB LA LEGISLACIÓ APLICABLE SOBRE ESPAIS 
NATURALS I ESPECIES PROTEGIDES I ELS ESPAIS PROTEGITS DE LA 
NATURAL 2000 
 
L’àmbit de la present MNSS no es troba sobre cap zona de protecció 
ambiental. Es troba a uns 400 m al nord de la zona especial de conservació 
(ZEC) de la xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (codi ES5120011). 
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5.- ELS OBJECTIUS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL FIXATS EN ELS 
ÀMBITS INTERNACIONAL, COMUNITARI O NACIONAL QUE GUARDIN 
RELACIÓ AMB EL PLA O PROGRAMA I LA MANERA EN QUE TALS 
OBJECTIUS I QUALSEVOL ASPECTE AMBIENTAL S’HAN TINGUT EN 
COMPTE 
 

5.1.- DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS 
DE PROTECCIÓ AMBIENTAL APLICABLES EN L’ÀMBIT DEL PLA, 
ESTABLERTS EN LA NORMATIVA VIGENT 

 
A. Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a funcionalitat, 

consums de recursos i adaptada a les característiques ambientals del 
seu entorn. 
 
1. Preservació de les zones amb pendent superior al 20%.  
2. Evitar la dispersió de zones residencials, amb ordenacions compactes 
i no lineals. 
3. Limitar el creixement de baixa densitat, evitar volums d’edificacions 
disperses i prioritzar models compactes, reduint l’ ocupació de 
superfícies. 
4. Planteig de les instal·lacions dels equipaments amb les dimensions 
mínimes imprescindibles per al seu ús, respectant l’hàbitat natural en el 
qual s’integra. 
5. Incorporar una xarxa de vianants, carrils per a bicicletes i un transport 
públic col·lectiu. 
 

B. Preservar els elements de valor tals com la biodiversitat territorial, la 
permeabilitat ecològica i el patrimoni natural. 
 

1. Preservar i potenciar les zones humides com a element natural, 
quantificant l’espai destinat a zona verda, i establir connexions i corredors 
en aquest espai.  
2. Evitar l’afectació dels hàbitats presents, especialment els catalogats com 
d’interès comunitari.  
3. Preservar els elements d’interès ambiental reconeguts o catalogats 
segons el planejament territorial, urbanístic i sectorial. 
4. Protecció de la fauna existent i potencial a través de la conservació dels 
hàbitats i els espais oberts vinculats.  
5. Garantir la connectivitat i la permeabilitat ecològica del conjunt de la 
matriu territorial.  
6. Manteniment de conreus agrícoles i zones obertes.  
 
C. Respectar la qualitat paisatgística amb una correcta integració de la 

proposta i protegint i millorant els elements i ambients paisatgístics 
d’interès. 
 

1. Seguir els criteris i actuacions del Catàleg del Paisatge. 
2. Manteniment de l’arbrat existent de l’hàbitat natural com a millor mesura 
d’integració.  
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3. Evitar l’afectació i la intercepció visual per preservar els elements 
paisatgístics i patrimonials. 
4. Manteniment de la topografia existent i la morfologia natural del terreny. 
 
D. Fomentar l’eficiència energètica en l’edificació per reduir la contribució al 

canvi climàtic. 
 

1. Avaluació de les emissions de GEH i implantar un programa energètic. 
2. Ubicació dels edificis concentrats i en continuïtat urbana, afavorint 
l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de GEH i amb orientacions per a 
l’assolellament de les edificacions.  
3. Establir mesures per tal de minimitzar l’emissió de gasos amb efecte 
hivernacle associats al consum energètic, i d’autosuficiència energètica. 
4. Potenciar una mobilitat sostenible a l’àmbit 

 
E. No pertorbar el cicle de l’aigua fomentant l’estalvi i la reutilització de 
l’aigua, reservant i millorant la qualitat de l’aigua assegurant un correcte 
tractament de les aigües residuals. 

 
1. Minimització de les necessitats d’aigua degudes a potencials 
creixements. 
2. Prioritzar la utilització d’aigua procedent de fonts alternatives a la potable 
per abastar els serveis municipals de reg de les zones verdes i de neteja 
viària i de clavegueram. 
3. Manteniment i millora de les xarxes de sanejament actuals i es realitzarà 
la separació de les aigües residuals domèstiques de les aigües pluvials. 
4. Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten 
un menor consum d'aigua. 
 
E. Limitar les immissions i fonts contaminants que es puguin generar, 

analitzant els nivells acústics per tal de que no sobrepassin, en cap cas, 
la legislació vigent i on la contaminació lumínica, generada per la 
il·luminació exterior dels carrers, es limitarà la seva generació prioritzant 
equips que focalitzin la seva il·luminació. 
 

1. La il·luminació exterior de les zones públiques projectades donaran 
compliment a la Llei 6/2001, de 21 de maig, així com el Decret 82/2005, 
de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 
medi nocturn. 

2. La immissió sonora produïda haurà de complir amb els nivells sonors 
establerts per l’actual normativa vigent. Es tindrà en compte les zones de 
més sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat acústica 
municipals. En el cas que sigui necessari, es contemplaran les mesures 
adients per reduir la contaminació acústica complint així amb els límits 
establerts. 
3. Garantir la implantació d’energies renovables en les edificacions de nova 

construcció. 
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F. Garantir una correcta gestió dels residus d’acord amb la legislació 
sectorial vigent, fomentant la durabilitat, la reutilització i el reciclatge dels 
materials utilitzats en el desenvolupament de l’activitat constructiva. 
 

1. Potenciació de la xarxa de recollida de residus urbans fomentant el 
reciclatge i la recollida selectiva. 
2. Els residus d’obra, tant siguin de construcció com d’excavació, es 
gestionaran per tal de dipositar-los en gestors de residus autoritzats i 
segons legislació vigent. 
3. Recollida de materials i restauració de sòls en zones alterades, amb 
mesures correctores en les zones d’abassegament i de treball per deixar les 
capes de sòl vegetal de forma adient i en les condicions originals. 

 
Molts dels punts que no s’han considerat en la present MNSS, es consideraran 
en el planejament derivat i en la implantació de les industries. 
 
Amb l’objecte d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius i 
criteris ambientals establerts, es proposen els indicadors ambientals següents: 
- Nous consums de sòl /superfície total de l’àmbit (%). 
- Superfície d’espais intersticials de valor d’espai obert i zones verdes. 
- Percentatge de sòl artificialitzat o que perdrà els seus valors naturals 
intrínsecs. 
- Grau de protecció de l’hàbitat natural o % de superfície afectada. 
- Vialitat peatonal, de bicicletes i de transport públic (punts o m lineals) 
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5.2.- CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA 
REDACCIÓ DEL PLA 

 
Un cop analitzats tots els aspectes ambientals que caracteritzen l’àmbit 
d’estudi, es poden citar els criteris i objectius de protecció ambiental més 
destacables. 
 
  5.2.1.- Objectius ambientals 
 
   5.2.1.1.- Model territorial i ocupació del sòl. 
 

 Generar un creixement compacte dins de l’àmbit, minimitzant i 
racionalitzant el consum de sòl, tot evitant ocupacions innecessàries. 

 Potenciar la diversificació d’usos dins de la trama urbana de l’àmbit. 
 Donar compliment a les determinacions del PTPCG 
 Establir una clara delimitació entre l’espai urbanitzat i el sòl lliure. 
 Fomentar la mobilitat sostenible 
 Preservar els elements i espais rellevants. 

 
5.2.1.2.- Cicle de l’aigua 

 
 Minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament 
 Prevenir els riscs hidrològics 
 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua 
 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua 
 Afavorir la salvaguarda de la xarxa de torrents i rieres properes a l’àmbit 
 Impermeabilitzar el mínim possible el sòl lliure. 

 
5.2.1.3.- Ambient atmosfèric 

 
 Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi 

climàtic. 
 Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants de l’atmosfera 
 Minimitzar la contaminació lumínica als assentaments urbans 
 Reduir la població esposada a nivells acústics elevats 

 
5.2.1.4.- Residus 

 
 Preveure la gestió dels residus de la construcció 
 Fomentar la reducció i valorització dels residus industrials i assimilables 

a urbans. 
 

5.2.1.5.- Sostenibilitat i ecoeficàcia en la urbanització i 
edificació 

 
 Millorar l’eficàcia energètica de les edificacions i els sistemes urbans 
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5.2.1.6.- Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 
patrimoni natural 

 
 Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori propers a 

l’àmbit d’estudi. 
 Garantir la permeabilitat ecològica i la connectivitat dels espais naturals 
 Afavorir l’augment de la biodiversitat 

 
5.2.1.7.- Paisatge  

 
 Gestionar el paisatge per a garantir-ne el manteniment regular, per dirigir 

i harmonitzar els canvis provocats pels processos socials, econòmics i 
ambientals. 

 Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 
 Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics 

d’interès. 
 
 

5.2.2.- Criteris ambientals 
 
   5.2.2.1.- Model territorial i ocupació del sòl 
 

 Adaptar la MNSS a les estratègies de desenvolupament definides pel 
Pla Territorial. 

 Ubicar les edificacions de la NMSS de manera compactat. 
 Potenciar els espais i elements oberts la MNSS per tal de crear espais  

amb una alta qualitat ambiental i elevada connectivitat ecològica. 
 Evitar l’afecció de terrenys situats en zones amb un pendent superior al 

20%, de conformitat amb la directriu de preservació dels terrenys amb 
pendent elevada establerta en el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 Adaptar al màxim la distribució de la zona industrial a la topografia 
existent, adaptant el traçat dels nous vials a les corbes de nivell per tal 
de minimitzat pendents i evitar possibles riscs geològics i 
geomorfològics. 

 Evitar el creixement de la mobilitat obligada, afavorint modes de 
transport sostenible i promovent l’ús del transport públic. 

 
 
   5.2.2.2.- Cicle de l’aigua 
 
ABASTAMENT: 
 

 Minimitzar el consum d’aigua tant per a usos sanitaris, industrials i per a 
reg. 

 Garantir els subministrament d’aigua potable al nou assentament urbà. 
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SANEJAMENT 

 
 Separació d’aigües residuals domèstiques i pluvials. 
 Garantir els serveis de sanejament suficients per a tractar 

sosteniblement totes les aigües residuals generades en l’indret. 
 Justificació d’adequació al Decret 130/2003, de 13 de maig , pel qual 

s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i adequació 
al PSARU 2005 (aprovat per Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol. 

 
HIDROLOGIA- HIDRÀULICA, INUNDABILITAT 
 

 Delimitar les zones inundables i deixar lliures les àrees afectades pel risc 
d’inundació, si fos el cas. 

 
AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 

 
 Promoure la utilització d’espècies autòctones de baix consum hídric en 

parcs i jardins. 
 
   5.2.2.3.- Ambient atmosfèric 
 

 Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants, garantint el 
compliment de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 
l’ambient atmosfèric (modificada per la Llei 6/1996). Caldrà tenir en 
compte la mobilitat generada, havent de ser compatibles amb la 
capacitat d’admissió de l’àmbit. 

 Adequar l’enllumenat a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al 
Decret 82/2005, de 3 de maig , pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament. 

 Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la 
legislació, garantint el compliment dels nivells d’immissió sonora 
establerts per la Llei 16/2002, de 28 de juny , de protecció contra la 
contaminació acústica. 

 Adequar-se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal a que fa 
referència la Llei 16/2002 i a les zones de sensibilitat acústica que 
defineixen aquests mapes. 

 
   5.2.2.4.- Gestió de materials i residus 
 

 Minimitzar els moviments de terres 
 Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 

generin en el desenvolupament del pla en instal.lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i 
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 
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 Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats 
per col.locar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar 
les operacions de recollida selectiva i transport de residus. 

 
5.2.2.5.- Sostenibilitat i ecoeficàcia en la urbanització i 

edificació 
 

 Fomentar la construcció sostenible, introduint criteris bioclimàtics en l’ 
edificació pública i privada i l’ús de materials amb l’aplicació de solucions 
constructives eficients, la introducció d’energies renovables, etc., tot 
donant compliment al Decret 21/2005, de 14 de febrer pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficàcia en els edificis. 

 
 

5.2.2.6.- Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i 
patrimoni natural 

 
 Ordenar adequadament el sòl lliure, incorporant els espais més 

vulnerables. 
 Conservar l’estructura ecològica dels lliures 
 Mantenir la connectivitat dels espais lliures, evitant la formació de 

barreres. 
 Realitzar la vegetació de les zones verdes amb espècies autòctones de 

manera que es garanteixi la seva adaptació, un fàcil i econòmic 
manteniment, la continuïtat en el paisatge, i la possibilitat de la fauna de 
la zona. 

 
5.2.2.7.- Paisatge  

 
 Donar compliment a la normativa sectorial vigent en matèria de paisatge: 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge, i 
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es 
regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

 Preservar el paisatge de l’entorn de l’àmbit d’actuació de la present 
MNSS. 

 Adoptar mesures per a la integració paisatgística de les edificacions en 
el seu entorn, considerant criteris constructius, materials de construcció i 
aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i de 
qualitat. 
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5.2.3.- Mesures de prevenció i control  
 

5.2.3.1.- Indicadors ambientals de seguiment 
 

Aquests indicadors ambiental es dissenyaran al redactar el Pla Parcial que se’n 
derivi de la present MNSS. 
 

5.2.3.2.- Altres mesures de supervisió i control 
 
 
Aquestes altres mesures de supervisió i control es dissenyaran al redactar el 
Pla Parcial que se’n derivi de la present MNSS. 
 
 
 
6.- PROVABLES EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT I 
ELS SEUS AFECTES SECUNDARIS, ACUMULATIUS, ETC. A LLARG, MIG I 
CURT TERMINI. 
 
Els diferents impactes cal descriure’ls, caracteritzar-los i avaluar-los. S’entén 
com a descripció de l’impacte als fets que se’n deriven  de la interrelació entre 
l’acció del projecte i el factor del medi. La caracterització de  l’impacte suposa 
definir-lo segon una sèrie de qualificatius, concretament les reflexades en la 
taula següent: 
 
 

qualificatiu símbol descripció Grau punts 
NATURALESA (+/-) Signe Beneficiós + 

Perjudicial - 
INTENSITAT In Grau de destrucció Baixa 1 

Mitjana 2 
Alta 4 
Molt alta 8 
Total 12 

EXTENSIÓ Ex Àrea d’influència Puntual 1 
Parcial 2 
Extens 4 
Total 8 
Crítica +4 

MOMENT Mo Termini de manifestació Llarg termini 1 
Mitjà termini 2 
Immediat 4 
Crític +4 

PERSISTÈNCIA P Permanència de l’efecte Fugaç 1 
Temporal 2 
Permanent 4 

REVERSIBILITAT Rv Recuperar els medis 
naturals 

Curt termini 1 
Mig termini 2 
Irreversible 4 

RECUPERABILITAT Rc Reconstrucció per  medis 
humans 

Immediata 1 
Mig termini 2 
Mitigable 4 
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Irrecuperable 8 
SINÈRGIA Si Reforç d’efectes simples No sinèrgics 1 

Moderadament 
sinèrgics 

2 

Altament sinèrgics 4 
ACUMULACIÓ Ac Increment positiu Simple 1 

Acumulatiu 4 
EFECTE Ef Relació causa efecte Indirecte 1 

Directe 4 
PERIODICITAT Pr Regularitat de la 

manifestació 
Irregular o discontinu 1 
Periòdic 2 
continu 4 

 
 
 
 6.1.- POSSIBLES EFECTES 
 

6.1.1.- Efectes sobre els recursos naturals 
 
La caracterització dels impactes sobre els recursos naturals és: 
 

qualificació Recursos naturals 
aigua Atmosfera sòl ener

gia 
TOT
AL 

Naturalesa (+/-) Signe - - - - - 
Intensitat  In Grau de 

destrucció 
2 1 8 2 4 

Extensió Ex Àrea d’influència 4 2 8 2 4 
Moment  Mo Termini de 

manifestació 
4 4 4 4 4 

Persistència P Permanència de 
l’efecte 

4 4 4 4 4 

Reversibilitat  Rv Recuperació per 
mitjans naturals 

4 4 4 4 4 

Recuperabili
tat 

Rc Reconstrucció 
per medis 
humans 

4 4 4 4 4 

Sinèrgia Si Reforç d’efectes 
simples 

2 2 2 2 2 

Acumulació Ac Increment positiu 1 4 1 1 2 
Efecte Ef Relació causa 

efecte 
1 1 4 1 2 

Periodicitat Pr Regularitat de la 
manifestació 

4 4 4 4 4 

TOTAL 30 30 43 28 34 

 
El recurs natural més castigat és el sòl. La construcció de vials i parcel.les fan 
variar tot el seu relleu. 
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6.1.2.- Efectes sobre els valors ambientals de l’indret 

 
La caracterització dels impactes sobre el paisatge, medi hídric i la vegetació és: 
 

qualificació Valors ambientals 
paisatge hidro

logia 
Vegetació TOTAL 

Naturalesa (+/-) Signe - - - - 
Intensitat  In Grau de destrucció 4 1 2 3 
Extensió Ex Àrea d’influència 4 1 2 3 
Moment  Mo Termini de manifestació 4 1 4 3 
Persistència P Permanència de l’efecte 4 1 4 3 
Reversibilitat  Rv Recuperació per mitjans 

naturals 
4 1 4 3 

Recuperabili
tat 

Rc Reconstrucció per medis 
humans 

8 1 4 4 

Sinèrgia Si Reforç d’efectes simples 1 1 1 1 
Acumulació Ac Increment positiu 1 1 1 1 
Efecte Ef Relació causa efecte 4 1 4 3 
Periodicitat Pr Regularitat de la 

manifestació 
4 1 4 3 

TOTAL 38 10 30 27 

 
El valor ambiental més perjudicat el paisatge. El paisatge canviarà, passarà de 
ser una zona agrícola a una zona industrial. 
 
La vegetació que actualment pobla l’indret es veurà directament afectada 
també. Part d’aquesta vegetació serà eliminada per a construir els vials i les 
parcel.les.  
 

6.1.3.- Efectes degut a la mobilitat generada 
 
El nou polígon generarà molta mobilitat i molta necessitat d’aparcament a l’aire 
lliure. 
 

qualificació Valors ambientals 
mobilitat aparcaments TOT

AL 
Naturalesa (+/-) Signe - -  
Intensitat  In Grau de destrucció 1 1 1 
Extensió Ex Àrea d’influència 1 1 1 
Moment  Mo Termini de manifestació 4 4 4 
Persistència P Permanència de l’efecte 2 2 2 
Reversibilitat  Rv Recuperació per mitjans 

naturals 
4 4 4 

Recuperabili
tat 

Rc Reconstrucció per medis 
humans 

2 2 2 

Sinèrgia Si Reforç d’efectes simples 1 1 1 
Acumulació Ac Increment positiu 1 1 1 
Efecte Ef Relació causa efecte 1 1 1 
Periodicitat Pr Regularitat de la 

manifestació 
1 1 1 

TOTAL 18 18 18 
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6.2.- AVALUACIÓ GLOBAL 
  

6.2.1.- Verificació de la congruència amb els requeriments 
ambientals. 

 
Un cop valorades les onze característiques de l’efecte produït per l’acció sobre 
el factor considerat, hem de procedir a determinar la importància, és a dir hem 
d’avaluar. Per avaluar els diferents impactes s’utilitzaran quatre valors: 
 

 COMPATIBLE: Impacte amb recuperació immediata, després 
de l’acabament de l’activitat i no necessita mesures 
correctores. 

 MODERAT: Impacte que no precisa de mesures correctores, 
però cal un cert temps per a la seva recuperació. 

 SEVER: Calen mesures correctores i cal cert temps 
 CRÍTIC: Impacte que supera el llindar acceptable. Es produeix 

una pèrdua permanent tot i aplicar-hi mesures correctores. 
 
La importància de l’impacte ve representada per un número que es dedueix 
mitjançant l’expressió següent: 
 

 
II = 3Ln + 2 Ex + Mo + P + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Rc 

 
Aquest índex prendrà valors compresos entre 13 i 1000; sobre aquests valors 
es pot proposar el següent criteri de valoració: 
 
  II < 25:  Impacte ambiental COMPATIBLE 
  25 ≤ II<50: Impacte ambiental MODERAT 
   50 ≤ II<75: Impacte ambiental SEVER 

75 ≤ II<100: Impacte ambiental CRÍTIC 
 

 
FACTORS Valor 

(II) 
AVALUACIÓ 

RECURSOS NATURALS Aigua 38 MODERAT 
Atmosfera 34 MODERAT 
Sòl  67 SEVER 
Energia 34 MODERAT 

VALORS AMBIENTALS Paisatge 50 SEVER 
Hídric 13 COMPATIBLE 
Vegetació 36 MODERAT 

MOBILITAT mobilitat 21 COMPATIBLE 
aparcaments 21 COMPATIBLE 

 
TOTAL 

 
35 

 
MODERAT 
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6.2.2.- Avaluació global. 
 
Tal com es pot observar en el punt anterior, després de fer l’anàlisi de l’impacte 
de la nova zona urbana sobre els diferents factors del medi, es pot concloure 
que l’impacte global és  MODERAT. 
 
No hi ha cap impacte considerat crític i concretament un 44% dels factors dels 
diferents vectors es veuen impactats de manera moderada per la nova 
urbanització i un 33 % de manera compatible. 
 
 

6.2.3.- Recomanacions i directrius 
 
En el present estudi s’han estudiat els valors ambientals de l’indret a emplaçar 
el polígon industrial, els impactes que aquest pot causar en el medi.  Les 
possibles mesures correctores i compensatòries per a minimitzar els possibles 
impactes de la nova zona sobre el medi seran dissenyades en el Pla Parcial 
que desenvolupi el sector. 
 
Per tal de garantir que les mesures dissenyades en el PP siguin portades a la 
pràctica i que aquestes donin els resultats desitjats es proposen dues mesures 
que son: 
 

 seguiment i control tècnic ambiental de les obres 
 l’avaluació ambiental post-obres. 

 
 
7.- MESURES PREVISTES PER A PREVENIR, REDUIR I EN LA MESURA 
DEL POSSIBLE, COMPENSAR QUALSEVOL EFECTE NEGATIU 
IMPORTANT EN EL MEDI AMBIENT DE L’APLICACIÓ DEL PLA O 
PROGRAMA, FINS I TOT AQUELLES PER A MITIGAR LA SEVA 
INCIDÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I PERMETRE LA SEVA 
ADAPTACIÓ AL MATEIX. 
 
Les mesures previstes per a prevenir, reduir i en la mesura del possible, 
compensar les afectacions de la nova zona industrial sobre el medi es 
redactaran en el Pla Parcial que es desenvolupi. 
 
 
 
 
 



EAE SAU-4 SECTOR CEMENTIRI COLOMERS  Ecoestudis Enginyeria del Vallès sl 

C/ Catalunya 90, local 4. 08211 Castellar del Vallès 
Tel. 93.714.85.62 – 629473326 

ecoestudis@ecoestudis.com 

 55    

 
 
8.- RESUM DELS MOTIUS DE LA SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
CONTEMPLADES I UNA DESCRIPCIÓ DE LA MANERA EN QUE ES VA 
REALITZAR L’AVALUACIÓ, INCLOSES LES DIFICULTATS COM 
DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES O FALTA DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA 
QUE ES VAREN TROBAR ALHORA DE BUSCAR INFORMACIÓ 
 

8.1.- LA DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES 
ALTERNATIVES CONSIDERADES 

 
En el cas que ens ocupa de la MNSS de SAU-4 Cementiri de Colomers, ha 
estat bàsicament una l’alternativa considerada. És l’alternativa que figura en el 
les actuals NNSS de Colomers i adequada a la normativa de PTPCG. 
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8.2.- JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 
 
L’alternativa adoptada és la A i es compara amb l’alternativa B que seria deixar 
amb el que contempla ara les NNSS de Colomers.  
 
En la següent taula es pot observar l’impacte de cada alternativa sobre el medi. 
 

El símbol + indica que l’alternativa en qüestió té un impacte millor sobre el 

vector que si el valor és -. 
 
 A B 
Medi abiòtic Sòl + - 

Aigua = = 
Contaminació 
atmosfèrica 

= = 
Soroll = = 

Medi biòtic Flora  + - 
fauna + - 

 
Medi 

antròpic 

Ordenació del 
territori i 
planificació 
urbanística 

+ - 

Infrastructures i 
serveis 

= = 
Activitat 
econòmica i 
treball 

- + 

Patrimoni 
històric-artístic i 
cultural 

= = 

Paisatge + - 
 
 
Tal com es pot veure en la taula, l’alternativa B és una alternativa que genera 
més consum de sòl, afecta més a la flora i a la fauna, afecta més al paisatge 
que la A i no s’adapta al PTPCG, però dona més possibilitats d’implantar 
industries de més tipologies. 
 
La present MNSS, és a dir l’alternativa A, és més respectuosa amb l’entorn. 
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8.3.- DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

 
L’alternativa escollida és la que més s’ajusta a les NNSS actuals i s’adequa al 
PTPCG.  

 
 
La present MNSS redueix l’àmbit i restringeix els usos industrials a industries 
vinculades a l’agricultura i similars. 
 
Aquesta reducció de sòl permet: 

 Reduir consum de sòl 
 Reduir impermeabilització de sòl 
 Reduir impacte paisatgístic 
 Preservar part de la zona agrícola que actualment te l’indret 
 Preserva més la calçada romana 

 
I pel fet de restringir els usos a industries vinculades al sector primari, fa que es 
potenciï aquest sector en la comarca. 
 

8.4.- AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS I ESTRATÈGIES DE 
SOSTENIBILITAT 

 
Per avaluar globalment el Pla i justificar el compliment dels objectius 
ambientals, caldrà disposar del Pla Parcial que desenvolupi la present MNSS i 
les mesures correctores que el Pla determini. 
 
Un cop analitzats els valors ambientals de l’àmbit, els objectius que es pretenen 
assolir amb la present MNSS i les mesures que determinarà el Pla Parcial, serà 
el moment d’avaluar la idoneïtat de les mesures per l’assoliment dels objectius 
marcats. 
 

8.5.- ALTRE POSSIBLE ALTERNATIVA 
 
No hi ha altres possibles alternatives. Les NNSS de Colomers classificaven 
aquest indret d’industrial, per a qualsevol industria, amb una superfície de 
80.617 m2 i per adequar al PTPCG es redueix l’àmbit a 64.587 m2 i a usos 
industrials lligats al sector primari. 
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L’alternativa de desclassificar el sector no és viable, ja que les NNSS 
contemplen aquest sector com a industrial des de fa molts anys i això ha creat 
uns drets als propietaris, la seva descalificació tindria conseqüències 
econòmiques pel municipi. 
 
Les alternatives d’usos i distribució dels mateixos, seran contemplats en el Pla 
Parcial que es redacti per a desenvolupar el sector SAU-4 Cementiri. 
 
 
9.- PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL EN EL QUE ES DESCRIUEN LES 
MESURES DE SEGUIMENT PREVISTES  
 
 
El Pla de Vigilància Ambiental ha d’establir els procediments que garanteixin el 
compliment de les indicacions i mesures preventives, correctores i 
compensatòries contingudes a l’Estudi Ambiental. Té com a objectiu 
l’assumpció, per part del Promotor del Projecte, d’un conjunt de mesures que 
siguin beneficioses per al medi natural, socioeconòmic i cultural del terme 
municipal directament afectat pel projecte objecte de valoració, i del seu àmbit 
d’influència.  
 
L’objectiu principal del Pla de Vigilància és la comprovació de la validesa de 
l’Estudi Ambiental, l’efectivitat de les mesures i la capacitat de resposta del 
funcionament del nou polígon industrial.  
 
Però per a poder redactar un Pla de Vigilància ambiental, cal haver dissenyat 
tot un seguit de mesures correctores i això es portarà a terme quan es redacti 
el Pla Parcial que en derivarà de la present MNSS. 
 
 
 
10.- SÍNTESIS DE L’ESTUDI 
 
 

10.1.- VALORS AMBIENTALS MÉS RELLEVANTS DEL ÀMBIT 
D’ESTUDI 

 
L’àmbit d’estudi es troba en el municipi de Colomers, amb un clima mediterrani 
litoral nord. Presenta pendents suaus, discontinuïtat amb la trama urbana i cap 
construcció. Pel seu costat est limita amb la carretera Gi-631. 
 
L’àmbit d’estudi es situa, geològicament, en una zona d’origen sedimentari. 
 
Els terrenys es situen relativament propers a la riera de Vilopriu i al riu Ter. A 
l’interior dels terrenys, no es localitzen cursos fluvials de cap tipus. Els terrenys 
pertanyen a la conca de la riera de Vilopriu que a la seva vegada desemboca al 
riu Ter i es situa sobre l’aqüífer protegit del baix Ter. 
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Pel que fa al medi biòtic, en l’informe emès per la Secció de Biodiversitat i Medi 
Natural s’indica que no és previsible que la Modificació tingui repercussions 
negatives sobre el patrimoni natural. 
 
L’indret estudiat té risc estàtic baix pel que fa a incendis forestals. L’àmbit 
tampoc està dins de cap límit de protecció prioritària en tema d’incendis, ni és 
cap zona afectada per incendis forestals declarades Zones d'Actuació Urgent. 
 
La zona estudiada no té cap hàbitat dels declarats d’interès comunitari, tot i que 
limita pel seu costat oest amb l’hàbitat d’alzinars carrascars. L’hàbitat de l’indret 
és de conreus herbacis extensius de secà. L’indret no presenta cap arbre ni 
arbreda monumental. 

Els terrenys no formen part de les Àrees d’Interès Faunístic i Florístic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
No s’afecten connectors ecològics reconeguts al PTPCG ni àrees d’interès 
florístic i faunístic i no es troba inclosa a cap element o figura de protecció 
ambiental especial, ni zones PEIN ni Xarxa Natura 2000. La més propera és el 
PEIN de la Ribera del Baix Ter, però queda fora de l’àmbit. Els terrenys tampoc 
es situen en cap zona humida. 
 
Pel que fa al medi antròpic cal dir la present modificació queda desconnectada 
del nucli urbà actual de Colomers.  
 
L’indret pertany al catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, 
concretament a la unitat de paisatge Terraprims. 
 
Proper a l’àmbit hi passa la calçada romana. 
 
Pel que fa al planejament, la present modificació permet reduir l’àmbit en un 
20% i restringir els usos a industrial vinculats a l’agricultura i similars. 
 
Pel que fa als riscos, en la present modificació cal dir que no es preveu 
inundable per a un període de retorn de 500 anys. L’àmbit d’estudi a ZONA 
SISMICA VII. 
 
 
 10.2.- OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS FIXATS 
 
L’objectiu principal de la present MNSS és adequar les actuals NNSS de 
Colomers en aquest sector, a les directrius marcades en el PTPCG, que obliga 
a reduir la superfície de l’àmbit i a que els usos industrials siguin restringits als 
lligats a l’agricultura o l’explotació dels recursos naturals, agrícoles, pecuaris i 
forestals. 
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 10.3.- RESUM DE LES MESURES ESTABLERTES PER A LA 
PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 
 
Serà el Pla Parcial que es redactarà en un futur el que inclourà totes les 
mesures de protecció i preservació del medi. 

 
 
 10.4.- EXPLICACIÓ COMPLERTA DE L’AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 
 
Els trets ambientals més destacables que preserva la ubicació del nou polígon 
industrial son: 
 

 RIERES I TORRENTS DE QUALITAT:  
o No afecta a cap riu, torrent o Riera. 
 

 MEDI NATURAL DE QUALITAT.  
o No està inclòs en cap àrea de protecció ambiental 
o No està inclòs en cap hàbitat d’interès comunitari 
o No afecta a cap espècie faunística protegida 

 
 MEDI URBÀ DE QUALITAT: 

o Està allunyat dels nuclis urbans evitant qualsevol possible 
molèstia al veïnat. 

o Es separa del cementiri  
o Està a peu d’un vial existent que li dona accés i facilita la mobilitat 
o No afecta a cap element histórico-artístics i culturals de la zona 
o Dona emplaçament a activitats industrials lligades al sector 

primari, majoritari a la zona. 
 
Tot i que els tres eixos estan entrellaçats i potenciant un també estem 
potenciant els altres dos. 
 
El Pla Parcial que es redactarà contemplarà tot un seguit de mesures 
correctores i compensatòries que ampliaran el present llistat. 
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ANNEX 
 

 Incorporació de les determinacions del document d’abast. 
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INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST 
 
  
 

a) Ampliar la definició i anàlisi de les alternatives incorporant 
l’alternativa de desclassificar el sector d’acord amb la consulta 
efectuada al Servei Territorial d’Urbanisme i tenint en compte els 
valors del paisatge de la seva ubicació. Al mateix tems cal justificar 
la necessitat del sector i/o la seva superfície, tenint en compte la 
demanda existent i el sòl disponible a altres municipis de l’entorn. 
 
El tema alternatives ha estat parlat en el punt 8.5. 
 
I pel que fa a justificar la necessitat del sector, queda justificat des del 
moment que està inclòs en les NNSS de Colomers des de fa molts anys. 
 
 

b) Revisar l’ordenació del sector per tal de garantir la correcta 
concordança amb les determinacions del Pla territorial parcial de 
les Comarques Gironines. 
 
Cal tenir en compte que la present MNSS es porta a terme per a donar 
compliment al PTPCG. 
 
L’ordenació del sector vindrà determinada en el Pla Parcial que es 
redacti en un futur i fruit de la present MNSS. 

 
 

c) En tractar-se d’una urbanització aïllada i parcialment envoltada per 
terrenys forestals, la fitxa del sector ha de preveure la franja de 
protecció de 25 m d’amplada determinada a l’article 6 del Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. Aquesta franja s’ha d’ubicar a l’interior del sector i 
en la part que confronta amb terrenys forestals (límit oest). 
 
Aquesta franja quedarà definida en el Pla Parcial que es redacti en un 
futur i fruit de la present MNSS. 

   
 Punt tractat en capítol 3.1.4.3 del present document. 
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d) Analitzar la coherència del sector amb els objectius de qualitat 
paisatgística del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. 

 
Les activitats que s’implantin seran del sector agrícola, forestal i similars, 
directament lligades al territori i a les explotacions agràries i forestals de 
la zona.  
 
L’indret pertany al catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, 
concretament a la unitat de paisatge Terraprims que es caracteritza per: 

 
 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. 

 La funció connectora del Ter i el Fluvià, els grans cursos fluvials que 
travessen els terraprims.  

 El poblament és dispers en petits nuclis, masies i veïnats. L’estructura 
dels petits nuclis és compacta, situada al voltant d’edificis històrics com 
esglésies i castells. 

 Les fileres arbrades de les entrades d’alguns nuclis, com Orfes.  
 Un feix de grans infraestructures de comunicació (AP-7, N-II, ferrocarril 

Barcelona - Portbou, TAV) travessa els terraprims longitudinalment i els 
divideix en dos sectors a banda i banda. 
 
La implantació del nou polígon industrial preserva els punts següents: 
 

 Es manté el caràcter rural, ja que les activitats a implantar estaran 
lligades al medi rural (agrícola, forestal...). 

 Es manté el relleu ondulat solcat de rius i rieres, ja que la nova 
implantació agafa poc sòl, planer i limitant amb un eix viari i no afecta a 
cap riu ni riera. 

 Es manté el mosaic agroforestals de camps de cereals i pinedes de pi 
blanc amb alzines, ja que el petit polígon afecta a una petita porció de 
camps de conreu. 

 El projecte no afecta al Ter ni al Fluvià, ni pel que fa al paisatge ni a la 
seva funció connectora. 

 Amb el nou polígon, es manté l’estructura de petits nuclis compactes. 
Aquest serà un nou petit nucli compacta que donarà servei a l’economia 
agrícola-forestal de la comarca. 
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A més, el PP que es redacti, contemplarà tot un seguit de mesures 
correctores i compensatòries que poden ajudar a integrar 
paisatgísticament el nou nucli industrial. 
 
 

e) Pel que fa a l’abastament d’aigua caldrà estimar la nova demanda 
prevista i justificar la suficiència de recursos d’aigua en el sistema 
municipal d’abastament de Colomers. 
 
La demanda d’aigua potable vindrà directament lligada al tipus 
d’indústria que s’implanti en el sector. El PP estudiarà una demanda 
teòrica. En aquests moments només s’està portant a terme una MNSS 
per poder adequar el sector a les prescripcions del PTPCG. 
 
Punt tractat en el capítol 2.1.5.1 del present document 
 
 

f) En relació amb el tractament de les aigües residuals cal especificar 
com i on es retornaran les aigües depurades al medi tenint en 
compte les determinacions del Programa de sanejament d’aigües 
residuals urbanes PSARU-2005 per al terme de Colomers. 

 
Les aigües residuals generades en el present àmbit seran conduïdes al 
clavegueram municipal de Colomers. 
 
Punt tractat en el punt 3.1.4.4 del present document. 
 
 

g) En relació amb la protecció de la Xarxa Natura 2000 i dels aqüífers 
la fitxa del sector ha de preveure instal·lacions pel pre-tractament o 
decantació de les aigües pluvials prèvies al seu abocament al medi 
per tal d’evitar que puguin arrossegar contaminants procedents 
d’un vessament accidental o del rentat d’hidrocarburs de la xarxa 
viària del sector. Aquests sistemes també s’hauran d’instal·lar dins 
els límits del sector. 
 
Segons la informació facilitada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la parcel.la objecte de la MNSS de Colomers no es troba 
inclosa a cap element o figura de protecció ambiental especial, ni zones 
PEIN ni Xarxa Natura 2000. La més propera és el PEIN de la Ribera del 
Baix Ter, però queda fora del nostre àmbit. 
 
I pel que fa a la protecció dels aqüífers, el PP que en derivi de la present 
MNSS descriurà les mesures correctores a portar a terme per no afectar 
els aqüífers de la zona. 
 
Punt tractat en el punt 3.1.4.4 del present document. 
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h) Avaluar els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per 
l'ordenació prevista pel pla, tenint en compte la seva posició 
desconnectada d’altres sectors industrials i de la xarxa de 
carreteres bàsica i d’interès general. 
 
El PP que en derivi de la present MNSS anirà acompanyat d’un estudi 
de mobilitat generada. 

 
i) Analitzar el subministrament elèctric del sector i les alternatives 

previstes per a la seva connexió a la xarxa elèctrica existent i els 
impactes ambientals previsibles i les mesures correctores. 

 
S’han portat a terme consultes a la companyia elèctrica i hi ha suficiència 
per a alimentar elèctricament el present àmbit. Els detalls de les mesures 
correctores vindran descrites en el PP que es redacti en el seu moment. 

 
 
 
 
 

 
 

COLOMERS, juliol 2018 
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