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1. Antecedents
1.1. Motivació
Es redacta aquest document per tal de donar resposta a la Resolució per la qual s’emet
l’informe ambienta estratègic de la Modificació Puntual núm. 1 del POUM al terme municipal de
Maià de Montcal, amb expedient OTAAGI20190094.

1.2. Tramitació duta a terme
En data 9 d’abril de 2019 l’Ajuntament de Maià de Montcal va registrar 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 puntual núm. 1 del
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), presentada per l’Ajuntament de Maià de
Montcal.
La Modificació plantejada té per objecte esmenar errors materials del POUM i introduir millores
normatives. Abasta tant aspectes del sòl urbà com del sòl no urbanitzable. Concretament en el
sòl no urbanitzable es pretén modificar els articles 110, 148 i 152 del POUM relatius a la
regulació de les explotacions agropecuàries (article 110) i a l’admissió de rompudes forestals
(articles 148 i 152).
En data 2 d’agost de 2019 l’OTAA resol emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la
Modificació puntual número 1 del POUM de Maià de Montcal no s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb
les següents condicions:
a)

b)

c)

D’acord amb l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme s’ha d’eliminar la necessitat d’obtenir la llicència
municipal ja que no estan subjectes a intervenció administrativa mitjançant
llicència urbanística, en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, els
moviments de terra, l’explanació de terrenys ni la tala de masses arbòries o de
vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració
competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració
competent en matèria de medi ambient.
La referència al procediment establert per a la tramitació de rompudes hauria de
ser l’article 23 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que és
actualitzat per l’article 177.3 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
El supòsit de creació de tallafocs conreats no és un element de prevenció
d’incendis reconegut com a tal per justificar l’execució d’una rompuda; per tant,
en aquest punt caldria fer referència a les àrees de reducció de combustible
previstes en la planificació sectorial i que en determinats supòsits poden
transformar-se per ser conreades enlloc d’establir-hi franges.
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A partir d’aquesta resolució s’incorporen al document inicialment redactat les modificacions
imposades en els condicionants esmentats, els paràgrafs modificats o afegits, apareixen en
color blau per a la seva fàcil localització.
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2. Memòria

2.1. Dades bàsiques del municipi
El municipi de Maià de Montcal està situat a la comarca de La Garrotxa, a l’extrem est de la
comarca, limitant amb els municipis de Sant Ferriol, Besalú, Beuda (municipis de La Garrotxa),
Cabanelles (comarca de l’Alt Empordà), Crespià, Esponellà i Serinyà (municipis del Pla de
l’Estany). El municipi té una superfície de 1722 Ha i una població de 413 habitants (Idescat,
2018), augmentant des dels 329 de l’any 1998.

Figura 1. Localització municipi a la comarca.

El municipi es situa a la conca mitjana del Riu Fluvià, en una zona de transició de la Plana
Empordanesa i les zones més muntanyoses de l’Alta Garrotxa. El municipi limita al sud amb el
Riu Fluvià i pel nord mitjançant el seu pic més alt (El Montcal, 550 m) amb el municipi de
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Beuda. El municipi té una zona molt més planera i apta pels conreus (zona central i sud) i una
zona més muntanyosa al nord-oest (Amb el Montcal) i també al nord-est, amb pics com el Puid
de Benet (307 m) i el Puig de Santa Magdalena (329 m). El municipi està travessat de nord a
sud pel seu centre per la Riera de Maià que desemboca al Riu Fluvià

Figura 2. Límits comarcals municipi i veïns.

El municipi té una important superfície forestal (propera al 53% del total) i es situa principalment
a la zona nord-oest i nord-est, si bé es troba repartida al llarg de tot el municipi, amb menor
implantació a la plana central del municipi. La superfície de sòl agrari del municipi és d’unes
538 Ha (DARP, 2018), essent els conreus majoritaris els de cereals per a gra. Els conreus són
eminentment de sequer (77%), respecte els conreus en regadiu (23%) concentrats a la zona
central del municipi.

A nivell de distribució de la població, al municipi existeixen dos nuclis de població: Maià de
Montcal i Dosquers, entre els dos però hi viu un 56% de la població, la resta viu principalment
en cases i masies disseminades distribuïdes en tot el municipi i en la zona coneguda com Molí
d’En Llorenç.
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En la documentació del POUM de 2007, hi figuren un total de 130 masies i cases ubicades en
sòl no urbanitzable.

A nivell d’infraestructures de comunicació, el municipi està travessat per la carretera N-260
d’oest a est, pel mig de la plana agrícola del municipi, d’aquesta via principal deriven dues vies
secundàries, de la N-260 al nord, la carretera de Maià (GIV-5235) i de la N-260 a sud, la
carretera de Dosquers. Així mateix hi han diverses carreteres i camins sense pavimentar
d’accés a nuclis, masies i finques del municipi.

Figura 3. Plànol topogràfic municipi.

Segons l’últim cens agrari publicat al portal Idescat, al municipi hi ha un total de 23 explotacions
agràries, 10 de les quals amb ramaderia, del total de treballadors en actiu al municipi un 8%
estan al sector agrari, 18% a la indústria, 7% construcció i un 67% al sector serveis. El
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percentatge de població relacionada amb el sector agrari és 7 vegades més alta que la mitjana
de Catalunya.

Figura 4. Ortofotomapa del municipi.

2.2. Planejament Urbanístic vigent
En data 16 de març de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Maià de Montcal, publicant-se
l’acord el dia 6 d’octubre de 2011.
D’acord al POUM vigent al municipi, l’estructura del sòl és la que es descriu a la Taula 1.
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Taula 1. Classificació sòl POUM
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat
Sòl urbanitzable delimitat
Sòl no urbanitzable
TOTAL SUPERFÍCIE

POUM VIGENT
Sup. (m2) Sup/s. total
112.602,90
0,65%
230.987,68
1,34%
42.478,82
0,25%
16.834.311,47
97,76%
17.220.380,87
100,00%

Pel que fa a la classificació del sòl no urbanitzable del municipi, es detalla a la Taula 2.

Taula 2. Classificació sòl no urbanitzable al POUM vigent

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl Agrícola Comú
Sòl Forestal Comú

CLAU
20b
20c

Sup. (Ha)
569,62
88,76

% / SNU
33,84
5,27

Sòl Agrícola de Valor

21

111,81

6,64

Sòl Forestal d’Interès Ecològic
Sòl no urbanitzable . Sistemes
Sistema Viari
Sistema Hidrològic
TOTAL SÒL NO URBANITZABLE

22

818,39

48,61

V
H

11,05
83,80
1683,43

0,66
4,98

La regulació del Sòl No Urbanitzable del municipi es descriu a partir del títol quart del document
Normatiu del POUM de l’article 104 al 154. En l’article 110 es fa referència a les condicions
generals de les edificacions destinades a usos agrícoles o pecuaris; mentre que en l’article 148
es fa referència a les condicions específiques del sòl forestal comú i a l’article 152 es fa
referència a les condicions específiques del sòl forestal d’interès ecològic; articles que es
pretenen modificar.

2.3. Motivació de la modificació
Tal i com s’ha esmentat en el punt 1.2. el municipi de Maià de Montcal és un municipi amb un
gran percentatge de la superfície ubicat en sòl no urbanitzable (98%), així mateix un 8 % de la
població activa treballa en el sector agrari i el sòl agrícola representa el 40,5% del municipi.
Aquestes dades reflecteixen clarament la importància del sector agrari en el municipi i la
importància del sòl no urbanitzable en la distribució del sòl. Cal fer esment igualment que un
54% de la superfície es correspon a massa forestal.
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2.3.1. Construccions ramaderes

En relació al consum de sòl, la modificació no planteja el canvi de tipologia de l’ús del sòl
respecte la situació actual del POUM, no es modifiquen superfícies de les tipologies

L’actual POUM de Maià de Montcal regula les edificacions destinades a usos agrícoles o
pecuaris en el sòl no urbanitzable en l’article 110, el qual fixa les restriccions en matèria de
construccions i activitats ramaderes al municipi; fixant una ocupació màxima de 1500 m2,
superfície que diverses explotacions ramaderes existents al municipi superen, això provoca que
aquestes edificacions resten en volum disconforme, i d’acord a la Disposició Transitòria segona
només es permeten obres de consolidació i canvi d’ús. Del total de catorze explotacions
ramaderes intensives del municipi, almenys quatre superen aquesta superfície. Les
explotacions que superen aquest llindar actualment, tot i haver realitzat les obres en el seu dia
amb llicència d’obra, actualment queden molt limitades en relació a la seva millora i
modernització, el que representa un important handicap per a la seva viabilitat i expectatives de
futur; cal tenir en compte que la majoria d’aquestes explotacions varen ser construïdes abans
dels anys 80 del segle passat (70-80), per tant són granges que estan al final de la seva vida
útil i que a més no estan condicionades per les necessitats actuals; afegint a més que la
pràctica totalitat de les edificacions disposen de cobertes amb fibrociment amb amiant) La
majoria d’aquestes edificacions estan obsoletes i de difícil actualització i modernització; a més
la majoria estan construïdes amb criteris molt diferents dels actuals, granges que no complirien
els actuals criteris d’impacte paisatgístic, ni moltes de les normatives actuals.

L’actual redactat del POUM només permet fer obres de consolidació, que en molts casos
representa conservar edificacions molt malmeses, amb un important cost econòmic per a
obtenir poques millores a la granja i en prou feines allargar-ne la vida útil. Aquesta restricció
representa un important prejudici per a aquestes activitats que en el moment de la seva
implantació complien tota la normativa vigent. Una opció per tal de no afectar negativament
aquestes explotacions ramaderes, seria que poguessin conservar l’ocupació consolidada
actualment (per sobre dels 1500 m2) substituint les edificacions antigues i obsoletes per noves
construccions adaptades a les normatives, exigències i criteris actuals, edificacions més
modernes i amb menys impacte paisatgístic. Aquesta opció implicaria l’enderroc previ de les
edificacions a substituir, així com la retirada de les cobertes amb amiant; per a posteriorment
construir noves edificacions adaptades a les millores tècniques i als criteris paisatgístics
actuals.

2.3.2. Sòl forestal

Pel que fa al sòl de caràcter forestal del municipi, ja s’ha esmentat que el municipi disposa d’un
elevat percentatge de massa forestal, superior al 50%, aquesta superfície forestal es divideix
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amb dues tipologies: 20c: Sòl forestal comú (88,76 ha) i 22: Sòl Forestal d’Interès Ecològic

(818,39 Ha). D’acord al redactat actual del POUM en el sòl forestal comú i el sòl forestal
d’interès ecològic no es permet la realització de rompudes, únicament la recuperació parcial de
zones de pastura.
L’evolució de la tipologia del sòl dels últims 50 anys ha propiciat l’augment de la superfície de
bosc en moltes àrees que abans es conreaven; pel fet de no ser terrenys agrícoles rendibles
econòmicament per la maquinària actual s’han abandonat aquests conreus i han propiciat
l’augment de superfície forestal, en molts casos amb molt sotabosc i de mala qualitat. Es
considera que per tal de poder recuperar aquestes zones de conreu i permetre una massa
forestal més esponjada (amb l’afegit de reduir l’impacte d’un gran incendi forestal), seria
adequat permetre la transformació de zones boscoses que abans havien estat conreus o que
tinguin unes consideracions molt aptes per al conreu, en zones conreables, permetent en
aquestes zones rompudes forestals per a finalitats agropecuàries.
2.4. Característiques bàsiques de la modificació del POUM
Aquest document es redacta d’acord amb el que preveu l’article 106 del Text Refós del
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006).
Tipus d’actuació

Modificació Puntual articles 110 i 148 del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal (POUM)

Municipi

Maià de Montcal

Plans territorials i urbanístics aprovats i
de rang superior que inclouen l’àmbit
del pla

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Superfície de l’àmbit del pla

1.722 Ha

Sòl urbà i urbanitzable POUM

39 Ha

Sòl no urbanitzable POUM

1.683 Ha

Característiques modificació

Excepcions a l’ocupació màxima de 1500 m d’explotacions
ramaderes.

2

Admissibilitat
supòsits.
Redactor dels documents d’avaluació
ambiental

de

rompudes

forestals

en

determinats

Lluís Bosch Puig
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2.5. Promotor

Nom:

Ajuntament de Maià de Montcal

NIF:

P1711000H

Adreça:

C/ Nostra Senyora del Mont, 12
17851. Maià de Montcal

Representant legal:

Joan Gainza Agustí, alcalde

2.6. Situació actual Sòl No Urbanitzable. Edificacions i usos agraris
Tal i com es detalla en la documentació ambiental del POUM de Maià de Montcal, a la Taula
5.3 del document Memòria Ambiental apareixen els objectius ambientals adoptats en la
redacció del POUM de Maià de Montcal, jerarquitzats en funció del seu grau d’importància, els
quals es presenten a continuació:
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En relació al Sòl no Urbanitzable, el document normatiu del POUM regula aquest tipus de sòl a
partir de l’article 104, establint-se en aquest article, en el seu punt 2, les finalitats del Pla en la
regulació del sòl no urbanitzable:

a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que
reuneixen especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social,
cultural, agrícola i/o econòmic.

b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no
aptes orogràficament o subjectes a uns graus de risc no acceptables d’acord amb
allò que estableix la normativa urbanística.
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c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les
zones humides.

d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon
estat de conservació les zones humides.

e) Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants
del sistema d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial
de les peces no urbanitzades.

f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització
i edificació.

g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions
de les àrees necessàries per a possibles infraestructures o equipaments d’interès
estratègic en el futur.

h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
j)

Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació
d’aquelles edificacions que es poden admetre en sòl no urbanitzable.
Així mateix en el punt 3 de l’esmentat article es descriuen les zones i les mesures de
protecció en sòl no urbanitzable q u e tenen com a objectiu facilitar la gestió orientada a la
preservació dels següents valors i funcions:

a) Valors agrícoles
- Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en el
context territorial
- Terrenys edafològicament valuosos.
- Terrenys de regadiu o que poden ser-ho, i molt especialment aquells que han
estat objecte d’inversions importants en infraestructures de regadiu per part de
l’Administració.
- Terrenys més planers i amb unitats productives més extenses i aptes per al
seu maneig.
- Terrenys que embolcallen espais naturals protegits o de domini públic hidràulic
i pecuari
- Espais de transició entre l’espai urbà i aquell que té un ús agrari, per a què el
primer no pressioni el segon i el segon no molesti els residents en el primer.
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b) Valors ambientals, ecològics o científics
- Hàbitats singulars, fràgils o que hostatgen flora o fauna d’especial interès.
- Hàbitats de major integritat, dimensió i més representatius de la regió.
- Mosaics agro-silvo-pastorals.
- Espais intersticials rics en diversitat biològica (marges, sèquies, tanques
arbrades...) en el sòl agrícola.
- Espais d'interès geològic.
- Zones humides.
- Terrenys amb funció connectora o amb funció esmorteïdora de possibles
impactes sobre els espais protegits.

c) Valors paisatgístics i patrimonials
- Àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a crear.
- Àrees amb gran visibilitat.
- Entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics, identitaris...).
- Espais agraris de valor: aquells amb infraestructures agràries creades per al
maneig de sòls que identifiquen un paisatge, que tenen valor històric i que resulten
fonamentals per a la conservació de sòls i aigües com ara terrasses i feixes,
infraestructures de rec i drenatge, estructures i closes de paret de pedra seca o
altres elements patrimonials d’interès.
- Terrenys de domini públic (camins, boscos i prats comunals, domini hidràulic,
camins ramaders, patrimoni arqueològic i paleontològic i altres).

d) Es considera també en l’ordenació del sòl no urbanitzable, aquell que, sense tenir
un valor intrínsec notable, pot jugar un paper rellevant en l’estructuració de l’espai
i en concret el que:
- Respon a un objectiu de separació d’àrees edificades.
- Defineix els límits de l’espai que poden assolir les àrees urbanes.
- Facilita la percepció del paisatge.
- Facilita l’ampliació o la implantació de les infraestructures necessàries.
- Preserva superfícies no urbanitzables de certa entitat com a reserves
estratègiques de futur.
- Pot fer de franja protectora de corredors fluvials i zones humides.
En relació a l’àmbit concret de la modificació que es pretén dur a terme: Edificacions ramaderes
i sòl forestal, els articles que els regulen són els següents:

2.6.1. Construccions ramaderes

En relació al consum de sòl, la modificació no planteja el canvi de tipologia de l’ús del sòl

En relació a les activitats ramaderes, l’article de referència és el 110, el qual descriu literalment
el següent:
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Article 110. Condicions generals de les edificacions destinades a usos agrícoles o
pecuaris.

1.
Inclou totes les edificacions i/o instal·lacions necessàries pel desenvolupament de
I’explotació agrícola o pecuària, com és el cas dels magatzems agrícoles i construccions
auxiliars, construccions pel conreu protegit o hivernacles, instal·lacions tècniques, les
construccions pecuàries i totes aquelles construccions de tipus no provisional que siguin
necessàries per a I’explotació de l'activitat agrícola o ramadera.

2.
Sense perjudici del compliment del que es determina per a cadascuna de les zones i del
que estableix la legislació sectorial vigent en cada cas, es defineixen a continuació les següents
condicions generals de I' edificació per aquests tipus de construccions:

a.- Magatzems: Són aquelles instal·lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines,
productes agrícoles i altres elements relacionats directament amb I'explotació agrícola o
pecuària, i aquelles instal·lacions de caràcter familiar destinades a I' elaboració artesanal de
productes derivats de la pròpia explotació. Inclou també les basses de rec i els pous de
captació d'aigua. Els paràmetres i condicions mínimes d'aquestes edificacions s'estableixen en
cada zona del sòl No Urbanitzable.

b.- Construccions pecuàries (granges): Són els allotjaments ramaders destinats a la cria
i I' engreix de bestiar.
Les construccions pecuàries (granges) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més de les
disposicions generals del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les
següents condicions:
En la tramitació de I'expedient d’activitat s'haurà d'especificar el sistema de tractament i
de depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com justificar el compliment de
totes les altres determinacions de la legislació sectorial vigent.
S'ha de garantir una instal·lació adequada per a emmagatzemar els purins i fems i una
superfície suficient de conreu par fer-los servir d'adob orgànic.
En la sol·licitud de llicència per a les granges s’haurà d’especificar, mitjançant un plànol
detallat, la situació del fossar de purins i el dipòsit de cadàvers, la localització respecte a tota la
resta d’edificis situats en finques veïnes de cent metres (100 m) de radi, amb I' especificació de
I' ús de cadascun i la localització respecte a totes les vies d'aigua existents en un radi de cent
cinquanta metres (150 m).

Per tal de garantir la viabilitat tant econòmica com productiva de les explotacions ramaderes
existents i el correcte desenvolupament d’aquesta activitat, s’hauran de permetre les
ampliacions necessàries del sostre edificable de les granges, sense que comporti modificació ni
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augment de la capacitat ramadera existent, per tal d’adaptar-les al compliment d’allò que
disposa la legislació vigent de protecció i benestar dels animals.
De forma prèvia a la petició de l’ampliació caldrà justificar el compliment de les determinacions
de la normativa prèvia a la directiva, respecte el nombre d’animals autoritzats, la superfície
construïda mínima que necessitaven i la que cal ampliar per donar compliment a la directiva
esmentada.
L’ampliació haurà de garantir que el conjunt no tindrà un impacte paisatgístic en el medi, de
manera que caldrà justificar actuacions de minoració d’aquest impacte.

c.- Instal·lacions pel conreu protegit: D’acord amb I' ordre de 25 d'octubre de 1988, del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, s'entén com
hivernacle tota mena d’estructura erigida amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o
preservar qualsevol tipus de conreu agrari per tal de realitzar el seu conreu, la millora o
I’experimentació.
Les instal·lacions pel conreu protegit (hivernacles) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a
mes de les disposicions establertes a I'Ordre de 25 d'octubre de 1988 i de les disposicions
generals del sòl no urbanitzable de cada zona que estableix aquest Pla, les següents
condicions:
Ordenació de les aigües: tota la instal·lació pel conreu haurà de tenir previst el drenatge
de l’aigua, prèvia decantació cap a pous morts, o bé aprofitant-la per a futurs recs dirigint-la cap
a cisternes, dipòsits o basses. En cap cas es podrà abocar l’aigua directament als camins o
finques veïnes.
Característiques constructives: els ancoratges i fonaments d'aquestes construccions
seran degudament reforçats per tal d'evitar danys en cas de vents o tempestes.
Desmuntatge de la instal·lació: la llicència de construcció del conreu protegit inclourà el
compromís de realitzar el seu desmuntatge en el cas de cessament de l'activitat. En cas
d'incompliment l'Ajuntament ho podrà executar subsidiàriament amb càrrec al propietari o
sol·licitant de la llicència.

3.

Condicions de volum de les noves construccions:

Condicions de volum de les noves construccions: 600 m3 per cada hectàrea de sòl. Ocupació
màxima : 1.500 m2.
L'alçada màxima serà de 5 m equivalents a planta baixa.
En cap cas s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2.

Els llindars mínims que hauran de complir les edificacions pròpies d’una activitat agrícola,
ramadera o, en general, rústica, segons l’article 68.8 del Reglament de la Llei d’urbanisme i que
són :
Ocupació en planta : 500 m2. Sostre total : 1.000 m2
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4.
Condicions de localització: les noves construccions es localitzaran sempre en terrenys
amb pendent inferior al 20% i es separaran una distància mínima de 10 M respecte els límits
dels camins, 25 M respecte el torrents i rieres assenyalades en aquest Pla, i un mínim de 6 M
respecte la resta de les partions de la finca. Les granges potencials a instal·lar admeses es
localitzaran a una distància no inferior a 500 m de qualsevol sòl classificat d'urbà per aquest
Pla.

5.
Les noves construccions es situaran en els espais de les finques que tinguin menor
impacte visual i paisatgístic des de les vies de comunicació, en concret en els espais agrícoles
de la plana de Maià, deuran situar-se en els punts més allunyats de la carretera d’accés al nucli
de Maià.
En el corresponent Estudi d’impacte i integració paisatgística es definiran en detall les mesures
correctores de l’impacte de les construccions als efectes d’evitar distorsions en la seva bona
integració en el territori.

En relació a aquest article, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, el principal problema
en la seva aplicació és el fet que un 30% de les explotacions ramaderes existents al municipi,
actualment superen el llindar dels 1500 m2 amb escreix, la qual cosa en limita la seva
operativitat i modernització; pel fet de tractar-se en la majoria de casos, d’explotacions
ramaderes antigues i obsoletes que requereixen importants obres de modernització per
adequar-se a les exigències actuals.

2.6.2. Sòl forestal

En relació al sòl forestal i a la seva regulació, els que es pretenen modificar són el 148 i el 152,
relatius a les condicions específiques de la Subclau Forestal Comú (20c) i Subclau Forestal
d’Interès Ecològic (22) respectivament, i citen textualment:

Article 148 Condicions especifiques

1.
Amb caràcter general, es protegirà l'estat actual de les masses forestals davant les
possibles transformacions per l'home (desforestacions, introducció de vegetació al·lòctona,
degradació dels ecosistemes existents, etc.).

2.
La regulació i gestió de l'activitat forestal en aquesta subclau és responsabilitat de
l'administració competent, sense perjudici d'aquelles activitats que requereixin llicència
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per la
legislació forestal vigent.
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3.
L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora. En qualsevol cas serà d’aplicació la normativa
sectorial vigent, especialment la Llei forestal. Els aprofitaments forestals s’han de desenvolupar
d’acord amb els corresponents plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) o els plans
simples de gestió forestal (PSGF). Tots els aprofitaments s'hauran de redactar d'acord amb els
següents criteris:

•

La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.

•
Les restes dels aprofitaments forestals s'hauran de triturar o retirar, per evitar
l'acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d'incendi forestal.
•
L'Ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la regulació específica de la gestió i
ús del sòl forestal, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la massa boscosa en les millors
condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible.

4.
Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en
masies tradicionals existents, i requeriran d'un acord municipal favorable quant al seu interès
públic, en forma d'inclusió de la masia al Catàleg del masies de Maià de Montcal.

5.
Amb caràcter general, s'autoritza la tala d'arbres per assolir les mesures necessàries en
la prevenció i lluita contra incendis forestals, especialment en un radi de 25 m al voltant de les
edificacions i per a la estructuració, si s'escau, de tallafocs.

6.
Sens perjudici del que estableix la legislació forestal vigent, per les estassades del
sotabosc s'evitarà l’eliminació de les espècies no piròfites, així com també arrancar les
rabasses o altres tipus d'arrels en vessants amb pendents significatives.

7.
Es permetrà l'obertura d'espais de pastures seminaturals enmig del bosc, amb la
corresponent autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 152 Condicions especifiques

1.
Qualsevol intervenció haurà de garantir la mínima afectació de les masses forestals
existents.

2.
La regulació i gestió de l'activitat forestal en aquesta subclau és responsabilitat de
l'administració competent, sens perjudici d'aquelles activitats que requereixin llicència
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municipal. En tot allà que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics establerts per la
legislació forestal vigent.

3.
L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora. En qualsevol cas serà d’aplicació la normativa
sectorial vigent, especialment la Llei forestal (Llei 6/1988). Els aprofitaments forestals s’han de
desenvolupar d’acord amb els corresponents plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF)
o els plans simples de gestió forestal (PSGF). Tots els aprofitaments s'hauran de redactar
d'acord amb els següents criteris:

•

La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.

•
Les restes dels aprofitaments forestals s'hauran de triturar o retirar, per evitar
l'acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d'incendi forestal.
•
L'Ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la regulació específica de la gestió i
ús del sòl forestal, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la massa boscosa en les millors
condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible.

4.
Sens perjudici del que estableix la legislació forestal vigent, per les estassades del
sotabosc s'evitarà l'eliminació de les espècies no piròfites, així com també arrancar les
rabasses o altres tipus d'arrels en vessants amb pendents significatives.

5.

No hi són permeses les activitats agrícoles en conreu protegit (hivernacles).

6.
No és permesa la construcció d’instal·lacions pecuàries (granges) destinades a la
ramaderia intensiva.

7.
Els usos educatiu i cultural només es permetran en cas de no necessitar d’instal·lacions
fixes associades a l’activitat.

8.
En la subclau forestal d’interès ecològic solament es permeten tanques en els casos
següents:
•
Per delimitar finques amb activitat ramadera o agrícola caldrà utilitzar sempre tanques
permeables, a ser possible amb filat electrificat.
•
Les tanques no permeables solament es podran utilitzar per delimitar edificis i
instal·lacions (no finques) directament vinculats a l'activitat forestal, ramadera o agrícola.
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9.
De manera puntual es permetrà l'obertura d'espais de pastures seminaturals enmig del
bosc, amb la corresponent autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En relació a aquests articles, la principal limitació que es pretén eliminar és la possibilitat de dur
a terme rompudes forestals en determinades àrees: o que bé àrees haguessin estat ocupades
anteriorment per sòl de conreu o bé, per les seves especials característiques les facin zones
molt aptes per al conreu per a la geometrització dels camps, o bé àrees en que la seva
transformació pugui representar una millora en relació a la disminució del risc d’incendis
forestals per la funció d’àrees de tallafocs conreades.

2.7. Explotacions ramaderes existents al municipi
Per tal d’abordar el problema plantejat en la modificació del POUM en relació a les explotacions
ramaderes i les seves implicacions a nivell ambiental, es considera adequat disposar d’un llistat
complert de les explotacions ramaderes actualment existents al municipi.

D’acord al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya, en la última relació publicada el
gener de 2019, al municipi de Maià de Montcal hi han actives les explotacions ramaderes que
figuren a la Taula 3.

Taula 3. Explotacions ramaderes intensives (no autoconsum) actives al municipi
Marca Oficial Codi REGA
4010AB
4010AC
4010AF
4010AG
4010AI

ES170980019669
ES170980019670
ES170980004337
ES170980019671
ES170980019672

Nom Explotació

Espècie

MAS PATAI
MAS RIERA
CANOVA DEL PLA
GRANJA DOSQUERS
MARSAL

Porcí
Engreix
Porcí
Engreix
Porcí
Engreix
Gallines i pollastres Granges de producció per ous
Porcí
Transició de garrins
Boví
Engreix
Porcí
Producció de cicle tancat
Èquids
Reproducció per a sella
Boví
Reproducció per a producció de
Porcí
Transició de garrins
Gallines i pollastres Granges de cria per ous
Porcí
Transició de garrins
Gallines i pollastres Granges de producció per ous
Boví
Reproducció per a producció de
Cabrum
Reproducció per a producció de
Oví
Reproducció per a producció de
Èquids
Reproducció per a producció de

4010AN

ES170980004340 MAS CAROL

4010CE
4010CT
4010CV
4010DA
4010DB
4010DE
4010DF

ES170980019679
ES170980004352
ES170980004354
ES170980031198
ES170980031610
ES170980034601
ES170980036595

4010DG

ES170980037098 CAN MARSAL

GENASSA
GARRIGA
MAS PRUJA
CAN LETS
ELS OLIVETS
DOSQUERS-6
CAN QUER

Classificació zootècnica

Cap Altres Cap Cria Cap Engreix Cap Femelles Cap Mascles Cap Recria/transició Cap Reposició

llet

carn
carn
carn
carn

0
0
0
204000
0
0
0
40
0
0
9000
0
3000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
10
0

120
720
568
0
1827
100
444
0
0
1810
0
0
0
0
10
4
0

0
0
0
0
0
0
70
0
11
0
0
0
0
4
20
10
3

0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
2642
300

1040
20000
3000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
25
0
5
0
0
0
0
1
2
1
0

El que representa un total de 14 explotacions ramaderes intensives comercials actives, a les
que caldria afegir altres 6 explotacions extensives, a més de les explotacions d’autoconsum
que no figuren al llistat de dades obertes del DARP. La ubicació de les explotacions ramaderes
comercials esmentades es pot observar en la Figura 5.
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Figura 5. Ubicació de les 14 explotacions ramaderes comercials del municipi

Aquestes 14 explotacions ramaderes, representen una producció de nitrogen amb coeficients
estàndard de 166.325,85 kg/any, tenint en compte les reduccions de Nitrogen degut a la
tipologia d’alimentació utilitzada en el bestiar porcí, aquest valor baixa fins a l’equivalent a uns
150.000 kg de N/ aproximadament. Aquest nitrogen obtingut en les dejeccions ramaderes es
destina a l’aplicació als conreus com a fertilitzant orgànic, junt a la resta de nutrients que tenen
els fems i els purins.
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A nivell municipal el balanç de nitrogen entre producció i capacitat d’adobat dels conreus es
difícil d’obtenir degut a l’existència d’explotacions ramaderes del municipi que exporten part
dels fems (principalment gallinassa) a altres finques agrícoles o centres de gestió de fora del
municipi.

De les catorze explotacions ramaderes intensives existents al municipi, almenys quatre
superen el llindar dels 1500 m2 d’ocupació, de fet quatre explotacions superen els 2500 m2
d’ocupació en planta, aquest fet els hi comporta estar normativament en volum disconforme.

2.8. Superfície forestal al municipi
La superfície forestal del municipi de Maià de Montcal, actualment abasta unes 907 hectàrees
d’acord al POUM, això es correspon amb un 52,7% de la superfície del municipi, dada que
concorda amb l’obtinguda per l’última estadística de cobertes del sòl de Catalunya.

Pel que fa a l’evolució de la superfície forestal del municipi es difícil trobar dades escrites d’un
període suficientment ampli, a nivell municipal les dades que podrien ser més fidedignes
podrien ser les del Cens Agrari de Catalunya, del qual es disposen dades del 1982, 1989, 1999
i 2009 si bé aquestes dades no són prou aclaridores pels resultats que se’n desprèn, si bé si es
constata una disminució de la superfície agrícola útil els últims anys. Observant la sèrie
d’ortofotomapes de l’ICC es pot detectar una disminució de la superfície agrícola des de les
fotos dels anys 1946 i 1956 respecte a l’actualitat. Principalment a la vessant nord-oest del
municipi hi ha hagut un important creixement de la massa forestal que es contrasta fàcilment en
l’observació de les fotos aèries dels diferents anys. L’abandonament progressiu dels camps de
més mal conrear, olivars, vinyes, camps petits i feixes principalment, va propiciar l’augment
continuat de la massa forestal. Aquesta evolució no es va produir a la part central del municipi
(nord i sud N-260), mantenint-se la superfície agrícola i en alguns llocs augmentant per tractarse d’una zona més planera i apta per al conreu; a la zona sud del municipi (prop riu Fluvià)
també es detecta un augment de la superfície forestal, si bé l’existència en la zona sud del
municipi (Riu Fluvià) de sòl inclòs en la Xarxa Natura (Subclau 25a) protegeix aquesta zona de
forma específica.
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Figura 6. Límit municipal sobre Ortofotomapa 1946.
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Figura 7. Límit municipal sobre Ortofotomapa 1956.
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Figura 8. Límit municipal sobre Ortofotomapa 1987.

Pàgina 29

Document Ambiental Estratègic de la modificació dels articles 110, 148 i 152 del POUM de Maià de Montcal

Figura 9. Límit municipal sobre Ortofotomapa 1990.
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Figura 10. Límit municipal sobre Ortofotomapa 1997.
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Figura 11. Límit municipal sobre Ortofotomapa 2000.
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Figura 12. Límit municipal sobre Ortofotomapa 2004.
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Figura 13. Límit municipal sobre Ortofotomapa 2008.
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Figura 14. Límit municipal sobre Ortofotomapa 2012.
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Figura 15. Límit municipal sobre Ortofotomapa 2016.

2.9. Tipologies de Sòl No Urbanitzable
D’acord al POUM del municipi i al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, es
defineixen 4 tipus de tipologies de sòl no urbanitzable:
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Clau PE. Àmbit de protecció especial:
Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el
territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i
contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt
d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. El sòl de
protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.
Dintre d’aquest tipus de sòl s’inclouen les claus:
•

Agrícola de Valor (21)

•

Forestal d’interès ecològic (22)

•

Espai Xarxa Natura (25a)

Clau PT. Àmbit de protecció territorial:
Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de
sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que
motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en
l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les
necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es
donessin al llarg del seu període de vigència.
El sòl de protecció territorial es defineix a partir del seu especial interès agrari i/o
paisatgístic identificant les àrees d’activitats productives agràries de significació
territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de
l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per l’edificació
convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats
estructuradors de l’ordenació del territori.
Dintre d’aquest tipus de sòl s’inclouen les claus:
•

Agrícola de Valor (21)

•

Forestal d’interès ecològic (22)

Clau PP. Àmbit de protecció preventiva:
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables que no hagin
estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que
cal protegir preventivament aquest sòl.
Dintre d’aquest tipus de sòl s’inclouen les claus:
•

Agrícola comú (20b)

•

Forestal comú (20c)

•

Agrícola de valor (21)

•

Forestal d’interès ecològic (22)
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2.10.

Modificacions proposades

D’acord al document “MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 110, 148 i 152 DEL POUM DE MAIÀ
DE MONTCAL”, les modificacions proposades contemplen diferents aspectes:
•

En relació a l’article 110 es pretén que en els casos d’explotacions ramaderes amb una
superfície legalment implantada superior al que marca el POUM (1500 m2) puguin
mantenir l’ocupació preexistent en el cas que es vulguin substituir edificacions antigues i
obsoletes per noves construccions i instal·lacions ramaderes adequades a les
exigències i millores actuals. En aquest cas abans d’erigir noves construccions serà
condició necessària l’enderroc de les antigues i la restauració de l’espai alliberat.

•

En relació als articles 148 i 152 del POUM, es pretén introduir un nou paràgraf en cada
un dels articles pel qual es permeti dur a terme rompudes forestals amb finalitats
agropecuàries en les dues subclaus de sòl forestal (20c i 22) en determinats supòsits: 1:
En cas de recuperació de zones de conreu antigues. 2: En cas de necessitats
agronòmiques per geometrització de camps de conreu i millores agrícoles justificades. I
3: En cas d’àrees forestals en que la seva transformació pugui representar una millora
en relació a la disminució del risc d’incendis forestals per la funció d’àrees de tallafocs
conreades.

2.11.

Alternatives estudiades en la modificació de l’article 110

Per tal d’estudiar de forma fidedigna les possibilitats de modificació d’aquest article en relació a
l’ocupació de les edificacions ramaderes s’han proposat 3 diferents alternatives de modificació:

2.11.1. Alternativa 0. No modificar l’article 110
Aquesta primera alternativa suposa no modificar l’article i deixar-lo d’acord al redactat actual,
limitant en tots els casos l’ocupació màxima en finca de les construccions ramaderes en 1500
m2. Aquest fet suposa que les explotacions ramaderes amb superfícies construïdes legalment
implantades superiors als 1500 m2 restaran en volum disconforme. D’acord amb el glossari de
DTiS, es defineix el terme Obra de consolidació: es considera que són aquelles necessàries
per tal que l’edifici o construcció pugui mantenir la funcionalitat o activitat vigent, tot garantint la
solidesa i estabilitat. Tenint en compte que la majoria d’edificacions daten dels anys 70 i
algunes dels anys 80, moltes d’aquestes edificacions estan molt envellides i requeririen
d’importants inversions per a mantenir edificacions en la majoria de casos velles i obsoletes;
que estan superades per les noves edificacions ramaderes: més funcionals, més adequades a
millores en benestar animal, millores tecnològiques i amb menor impacte visual.
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En cas de mantenir l’actual redactat del POUM, aquestes edificacions tot i dur-se a terme obres
de consolidació quedaran obsoletes i en els propers anys abandonaran l’activitat ramadera,
quedant en el territori edificacions sense ús abandonades, amb el conseqüent impacte negatiu
sobre el paisatge, el medi rural i l’activitat en aquest desenvolupada.

En aquest cas el redactat de l’article 110 quedaria igual a l’actual, no es modificaria.

2.11.2. Alternativa 1. Modificar l’article 110 en determinats supòsits
Aquesta alternativa proposa que les explotacions ramaderes que disposin d’una superfície
legalment implantada superior als 1500 m2 puguin mantenir l’ocupació preexistent sense
l’obligació de mantenir els edificis obsolets en peu, podent enderrocar-los i construir
edificacions noves adequades a les exigències i paràmetres actuals de construcció
d’explotacions ramaderes. En aquest cas seria condició necessària l’enderroc previ dels edificis
obsolets i la restauració de la zona. La superfície enderrocada es podria construir de nou en la
mateixa ubicació o altres alternativament millors seguint els estàndards actuals en matèria
d’edificacions ramaderes i d’impacte paisatgístic. En les noves edificacions es podria dur a
terme l’ampliació de la capacitat productiva i/o els canvis d’activitat en els supòsits que la
legislació actual en matèria de ramaderia permet.
Aquesta alternativa permetria mantenir un teixit productiu viu i modern al territori, permetria
eliminar edificacions antigues i obsoletes que generalment aporten mala qualitat al paisatge,
substituint-se per noves edificacions integrades al territori.
En aquest supòsit al redactat de l’article 110 actual del POUM s’hi afegiria el següent redactat
en el punt 2b:
Així mateix, i amb l’objectiu de permetre que les explotacions agràries del municipi
s’adaptin a les exigències, millores i modernització de les construccions i instal·lacions
ramaderes, es permet la substitució d’aquelles edificacions (legalment implantades)
existents i obsoletes amb anterioritat a l’aprovació del POUM (conservant com a màxim
l’ocupació preexistent a la finca) per noves edificacions que aportin millores tècniques a
les explotacions ramaderes. En aquest cas serà condició necessària l’enderroc previ de
les edificacions a substituir i la restauració de l’espai alliberat abans de la construcció
de les noves edificacions. En les noves edificacions es podrà ampliar la capacitat
productiva d’acord a les normatives i criteris vigents, així com portar a terme canvis
d’orientació productiva. Les noves edificacions hauran de millorar la integració visual
respecte els edificis preexistents, alineant-se a edificacions existents sempre i quan
sigui possible; la longitud màxima de les edificacions serà de 80 metres, exceptuant en
els casos que les noves naus es construeixin alineades amb naus existents de longitud
superior, en aquest cas la longitud es limitarà a la longitud de la nau existent i com a
màxim serà de 120 metres.

2.11.3. Alternativa 2. Modificar l’article 110 de forma àmplia
Aquesta alternativa proposa que les explotacions ramaderes existents al municipi puguin
superar de forma general l’ocupació de 1500 m2, assolint una superfície màxima d’acord a
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altres paràmetres més permissius, concretament permetria una ocupació màxima en planta
equivalent a un màxim del 10% de la superfície de la finca on s’ubiquen. Això permetria per un
costat substituir edificacions antigues i obsoletes i per l’altra créixer per sobre dels 1500 m2 en
totes les explotacions ramaderes que la grandària de la seva finca ho permetés.
Aquesta modificació, tenint en compte l’existència d’explotacions de gran superfície al municipi
permetria l’ampliació d’algunes explotacions ramaderes de forma substancial o l’aparició de
noves explotacions al territori. A més el límit del 10% de la superfície de la finca podria suposar
que algunes explotacions que actualment superen els 1500 m2 construïts no es poguessin
acollir a aquest supòsit per tenir finques de poca superfície; per tant en aquests casos les
explotacions haurien de continuar amb les edificacions antigues i obsoletes, repetint-se els
problemes d’edificacions abandonades en un futur de l’Alternativa 0. Aquest alternativa podria
entrar en contradicció amb diferents consideracions del POUM actualment vigent.

En aquest supòsit al redactat actual de l’article 110 del POUM es modificaria el punt 3 actual
quedant de la següent forma:
3.

Condicions de volum de les noves construccions:

Ocupació màxima del 10% de la superfície de la finca on s’ubiquen.
L'alçada màxima serà de 5 m equivalents a planta baixa.
En cap cas s'admetran edificacions en parcel·les inferiors a 15.000 m2.

2.11.4. Valoració de les alternatives modificació article 110
En la taula 4 es mostra la valoració en funció de criteris ambientals de les tres alternatives
estudiades:
Taula 4. Valoració alternatives estudiades modificació article 110.
Variable
Paisatge

Connectivitat ecològica

Flora i fauna

Ocupació del sòl
Socioeconomia
Mobilitat
Energia
Atmosfera
Cicle de l’aigua
VALORACIÓ FINAL DE LES ALTERNATIVES

Criteri
Millorar el paisatge existent, contribuint a la
conservació i recuperació d’espais, paisatges i
elements que afavoreixin la qualitat
paisatgística
Preservar la integritat funcional dels sistemes
naturals
Gestionar la funcionalitat pròpia dels recursos
naturals.
Conservar els espais de nidificació i protecció de
les espècies.
Conservar els espais vegetals d'interès (boscos de
ribera, Xarxa Natura, ...)
Ajustar els usos a l’entorn i als objectius del pla
Fomentar un desenvolupament ordenat i eficient
Garantir la viabilitat i el desenvolupament de les
activitats econòmiques de la zona
Optimitzar les necessitats de mobilitat
Estalvi de consum energètic
Reducció d’emissions contaminants
Garantir el funcionament del cicle de l’aigua
Protegir els espais fluvials i els boscos de ribera

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

2

1

3
2
2

2
3
3

1
1
1

1
2
1
2
3
2
27

3
3
3
3
2
3
36

2
1
2
1
1
1
15
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De la valoració efectuada en la Taula 4, es conclou que la millor alternativa és l’Alternativa 1, la
de modificar l’article 110 en determinats supòsits, permetent que les explotacions amb una
superfície d’edificacions ramaderes implantades legalment per sobre dels 1500 m2 puguin
conservar l’ocupació, permetent-se l’enderroc d’edificacions obsoletes i la construcció de noves
edificacions (conservant ocupació) adaptades a les exigències actuals en matèria de producció
i d’integració paisatgística.

2.12.

Alternatives estudiades en la modificació del articles 148 i 152

Per tal d’estudiar de forma fidedigna les possibilitats de modificació d’aquests articles en relació
a la possibilitat de portar a terme rompudes forestals amb finalitats agropecuàries, s’estudien
tres alternatives:

2.12.1. Alternativa 0. Mantenir el redactat actual dels articles 148 i 152
Aquesta primera alternativa suposa no modificar els articles i deixar-los d’acord al redactat
actual, aquest manteniment del redactat del POUM en relació al sòl forestal no permet la
realització de cap tipus de rompuda forestal; únicament l’obertura d’espais de pastures
seminaturals enmig del bosc, amb la corresponent autorització del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (Actualment Departament de Territori i Sostenibilitat).
Amb aquest redactat no es permet recuperar zones antigues de conreus ocupades actualment
avui per zones forestal, en general de mala qualitat; i tampoc permet la geometrització dels
camps per donar-los-hi una forma i grandària adequada a les actuals tecnologies de treball
agrícola i dificultant-ne la seva implantació i modernització, suposant un clar desavantatge per
als pagesos del municipi. Així mateix en importants àrees de sòl forestal continu no permet la
realització de tallafocs agrícoles amb noves zones cultivades.
En aquest supòsit el redactat dels dos articles (148 i 152) no es modifica.

2.12.2. Alternativa 1. Permetre les rompudes forestals en determinats supòsits
Aquesta primera alternativa suposa modificar els articles 148 i 152 per tal de permetre que en
determinats supòsits es puguin dur a terme rompudes forestals amb finalitats agropecuàries en
els sòls classificats com a 20c i 22. Concretament es permetria dur a terme rompudes forestals
en tres supòsits:
1. En cas de recuperació de zones de conreu antigues.
2. En cas de necessitats agronòmiques per geometrització de camps de conreu i millores
agrícoles justificades.
3. En cas d’àrees forestals en que la seva transformació pugui representar una millora en
relació a la disminució del risc d’incendis forestals per la funció d’àrees de reducció de
combustible al transformar-se en àrees conreades.
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Amb aquesta alternativa es podria complementar la millora de les activitats agràries al municipi,
amb la recuperació d’antigues zones de conreu i la reducció del risc d’incendi forestal al
municipi, sense afectar de forma substancial el paisatge del municipi.

En aquesta alternativa als redactats dels articles 148 i 152 s’hi afegiria el següent redactat en
com a punt 8:
8. Es podran autoritzar rompudes forestals amb finalitats agropecuàries amb les
següents condicions:
a) L’objectiu de la rompuda es justifiqui dintre d’algun dels següents supòsits:
•

Recuperar conreus, vinyes o olivars antics d’acord als usos presents a les
fotografies aèries dels anys 1946 i 1956 de la web de l’ICC.

•

Geometritzar camps existents i ampliacions de camps per facilitar el treball
amb maquinària agrícola i/o permetre millores en el regadiu, establint una
ampliació màxima del 15% de la superfície de camp existent, sempre
evitant obstacles a la connectivitat biològica del medi.

•

En la creació de noves zones de conreu com a àrees de reducció de
combustible previstes en la planificació sectorial, enmig de grans àrees
forestals, amb informe favorable de l’autoritat forestal competent. Així
mateix en terrenys forestals incendiats tenint en compte la
seva
funcionalitat en la prevenció d’incendis forestals o altres d’interès forestal.
En aquest cas, s’ha de seguir el procediment fixat a l’article 23 de la Llei
6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya que és actualitzat per l’article
177.3 de la Llei 2/2014 i per tant, cal l’autorització de l’Administració
forestal, la qual ha de tramitar l’expedient, amb l’informe previ de les
entitats locals amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació.

b) Serà obligatori fer un estudi de talussos, canals de desguàs i executar-hi les
mesures correctores necessàries per garantir la seva estabilitat i revegetació.
c) És necessari obtenir l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
d) Cal que durant la tramitació de l’autorització es verifiqui si la rompuda pot
afectar algun àmbit arqueològic inventariat. En cas de ser així, serà necessari
l’informe favorable del Departament de Cultura.

2.12.3. Alternativa 2. Permetre de forma general les rompudes
Aquesta alternativa suposaria modificar els articles 148 i 152 per tal de permetre de forma
general la realització de rompudes en els terrenys forestals amb finalitats agropecuàries de les
tipologies 20c i 22.
Amb aquesta alternativa es donaria la possibilitat de portar a terme rompudes forestals en
qualsevol tipus de sòl forestal del municipi, si bé aquesta discrecionalitat podria suposar un
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elevat número de peticions de rompudes, amb el conseqüent impacte sobre la reducció de sòl
forestal.

En aquesta alternativa als redactats dels articles 148 i 152 s’hi afegiria el següent redactat en
com a punt 8:
8. Es podran autoritzar rompudes forestals amb finalitats agropecuàries sempre que es
doni compliment als següents paràmetres:
a) Serà obligatori fer un estudi de talussos, canals de desguàs i executar-hi les
mesures correctores necessàries per garantir la seva estabilitat i revegetació.
b) És necessari obtenir l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
c) Cal que durant la tramitació de l’autorització es verifiqui si la rompuda pot
afectar algun àmbit arqueològic inventariat. En cas de ser així, serà necessari
l’informe favorable del Departament de Cultura.

2.12.4. Valoració de les alternatives modificació articles 148 i 152
En la taula 5 es mostra la valoració en funció de criteris ambientals de les tres alternatives
estudiades:

Taula 5. Valoració alternatives estudiades modificació articles 148 i 152
Variable
Paisatge

Connectivitat ecològica

Flora i fauna

Ocupació del sòl
Socioeconomia
Mobilitat
Energia
Atmosfera
Cicle de l’aigua
VALORACIÓ FINAL DE LES ALTERNATIVES

Criteri
Millorar el paisatge existent, contribuint a la
conservació i recuperació d’espais, paisatges i
elements que afavoreixin la qualitat
paisatgística
Preservar la integritat funcional dels sistemes
naturals
Gestionar la funcionalitat pròpia dels recursos
naturals.
Conservar els espais de nidificació i protecció de
les espècies.
Conservar els espais vegetals d'interès (boscos de
ribera, Xarxa Natura, ...)
Ajustar els usos a l’entorn i als objectius del pla
Fomentar un desenvolupament ordenat i eficient
Garantir la viabilitat i el desenvolupament de les
activitats econòmiques de la zona
Optimitzar les necessitats de mobilitat
Estalvi de consum energètic
Reducció d’emissions contaminants
Garantir el funcionament del cicle de l’aigua
Protegir els espais fluvials i els boscos de ribera

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

2

1

3
2
2

2
3
3

1
1
1

1
2
2
3
2
3
29

3
3
3
2
3
2
35

2
1
1
1
1
1
14

De la valoració efectuada en la Taula 5, es conclou que la millor alternativa és l’Alternativa 1, la
de modificar els articles 148 i 152 en determinats supòsits, permetent la realització de
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rompudes forestals en determinats supòsits: la recuperació de sòls conreats que apareixien a
les fotos aèries del 1946 o 1956, per a la geometrització de camps de conreu o en mesures de
reducció de risc d’incendis forestals.

2.13.

Impactes de les modificacions proposades

Les modificacions que es pretenen dur a terme en el POUM afecten dos aspectes diferenciats
del Sòl No Urbanitzable, per un costat les explotacions ramaderes i la seva ocupació
(permetent superar l’ocupació de 1500 m2 construïts en determinats supòsits); i per l’altre el sòl
forestal i els supòsits en els quals es poden dur a terme rompudes forestals (actualment no
contemplades al POUM); per la qual cosa, convé analitzar els efectes sobre el medi ambient de
les modificacions plantejades.

2.13.1. Consum del sòl

2.13.1.1.

Modificació article 110

En relació al consum de sòl, la modificació de l’article 110 no planteja el canvi de tipologia de
l’ús del sòl respecte la situació actual del POUM, no es modifiquen superfícies de les tipologies
existents al POUM; en la figura 16 es presenta el plànol d’ordenació del SNU amb les tipologies
de sòl que es mantenen. El que permet la modificació proposada és que aquelles explotacions
ramaderes que superin el llindar de l’ocupació màxima establerta al POUM (1500 m2) puguin
mantenir aquesta ocupació, permetent-se l’enderroc de les edificacions antigues, la restauració
de l’espai i la construcció de noves construccions en el mateix espai o proper, sense superar
mai l’ocupació preexistent; per la qual cosa no hi ha consum de sòl extra, doncs en el pitjor dels
casos l’ocupació d’edificacions ramaderes al SNU es manté.
Així doncs es considera que l’impacte en aquest aspecte no és negatiu sobre el consum de sòl,
i per tant és compatible.
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Figura 16. Tipologia sòl no urbanitzable POUM
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2.13.1.1.

Modificació articles 148 i 152

En relació al consum de sòl, la modificació planteja la possibilitat de portar a terme rompudes
forestals amb finalitats agropecuàries en determinats supòsits; aquest fet comporta la
possibilitat de dur a terme modificació els usos del sòl, passant d’un sòl forestal a un sòl
agrícola; si bé els supòsits que contemplen aquesta possibilitat representen la recuperació
d’antigues zones de conreu (per tant recuperació d’usos desenvolupats anteriorment),
geometrització de camps de conreu existents, amb un increment màxim de superfície en
aquest supòsit del 15%; i per últim supòsit la de realització de rompudes forestals amb finalitat
agropecuària en la realització de mesures de reducció d’incendis forestals, o bé amb la
realització de rompudes amb funció d’àrees de reducció de combustible, o bé en la realització
de rompudes amb finalitats de reducció de risc d’incendi forestal en zones que ha patit un
incendi.
En tot cas l’aplicació d’aquests supòsits no suposa un impacte greu sobre els usos del sòl,
donat que es tracte d’un impacte temporal i reversible.
Així doncs es considera que l’impacte en aquest aspecte és mínim i de caràcter moderat.

2.13.2. Xarxa viària.
En relació a la xarxa viària, les dues modificacions proposades no tenen efectes sobre la xarxa
viària, efecte que es considera nul.

2.13.3. Àrees amb riscos naturals
El municipi de Maià de Montcal disposa dels Plans de Protecció Civil Municipal, entre els quals:
PROCICAT (homologat el 20/10/2011), l’ INFOCAT (homologat el 14/02/2008), el NEUCAT
(homologat el 27/07/2011), el SISMICAT (homologat el 20/10/2011) i el TRANSCAT (homologat
el 27/07/2011).

2.13.3.1.

Riscos Geològics

Les modificacions plantejades al POUM no representen modificació dels riscos geològics
existents actualment al municipi. Impacte nul.

2.13.3.2.

Inundabilitat

La modificació plantejada al POUM no representa modificació del risc d’inundabilitat existent
actualment al municipi. Cas de sol·licitar-se algun nou projecte d’implantació o d’ampliació
d’explotacions ramaderes existents, caldrà tenir en compte els períodes de retorn de l’ACA en
matèria d’inundabilitat, en el municipi de Maià de Montcal apareixen zones incloses en els
períodes de retorn 10, 25, 50, 100 i 500 anys en la zona sud del municipi, als costats de la llera
del Riu Fluvià, zones amb protecció especial i que estan afectes per les modificacions
proposades). Així mateix es troba una zona inundable geomorfològicament a la zona del
Càmping Masia Can Coromines.
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En aquest aspecte es considera un impacte nul.

2.13.3.3.

Risc sísmic

D’acord al Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), Maià de Montcal
es situa en una zona de risc sísmic VII-VIII. La modificació plantejada no té incidència en
aquest apartat. Impacte nul.

2.13.3.4.

Risc d’incendi forestal

El municipi de Maià de Montcal té una important superfície forestal que abasta el 52,7% del
municipi, tot i això del DARP no considera el municipi de Maià de Montcal com un municipi d’alt
risc d’incendi forestal.
Les principals àrees de massa forestal del municipi si que són contínues amb altres municipis
considerats d’alt risc d’incendi forestal (Cabanelles, Beuda i Sant Ferriol), la qual cosa confereix
al municipi una vulnerabilitat en relació al risc d’incendi forestal.

En quan a l’afectació de la modificació de l’article 110 proposada no implica cap modificació
respecte el risc d’incendi forestal respecte a la situació actual, si bé caldrà respectar (com és
procedent) les franges de protecció perimetral de 25 metres i les condicions que s’imposin des
del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el qual imposa les següents condicions en la
tramitació de les autoritzacions (annexos I) i llicències ambientals (annexos II) de les granges
amb continuïtat amb masses forestals:
1) L’explotació disposarà en els extrems de les respectives naus i en el llindar més
proper a la superfície forestal de dos o més boques de 25 mm i de mànega de 25 mm
suficient, amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 7 kg/cm2 o d’una
reserva d’aigua equivalent (120 m3) que permeti cobrir el perímetre de les naus de la
granja.
2) Al voltant de les edificacions es disposarà d’una franja de protecció de com a mínim
25 m d’amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005,
de 14 de juny.
3) S’alertarà del risc d’incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les
zones més properes a la massa forestal.
4) Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d’octubre, les actuacions en què
s’utilitzi foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires, s’haurà de
sol·licitar les autoritzacions gestionades per la Direcció General de Forests. La
informació, la consulta i l’obtenció de documents i de permisos es troba a la plana web
de prevenció d’incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
5) Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i
el 15 de setembre, en els municipis considerats d’alt risc d’incendi forestal, inclosos en
l’annex del Decret 64/1995. Es podrà sol·licitar l’autorització expressa en els casos en
què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l’exercici de l’activitat i caldrà omplir el
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model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d’incendis forestals de la
Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la comarca, que donaran
tràmit a aquesta i, si escau l’activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual
s’establirà les dates de l’autorització i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar
el perill d’incendi.
6) Dins del període comprés entre el 16 d’octubre i el 14 de març, es tindrà en compte el
que preveu l’Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives
que estableix el Decret 64/95, referit a l’obligació de comunicació als òrgans previstos
per l’Ordre esmentada, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m
de terrenys forestals.
7) D’acord amb l’article 18 del Decret 64/1995, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per
risc d’incendi forestal.
8) D’acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/1995, els Agents Rurals i altres agents
de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la
seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme.
La modificació plantejada de l’article 110 no té incidència rellevant en aquest apartat. Impacte
compatible.

Pel que fa a la modificació dels articles 148 i 152, una de les motivacions principals de la
modificació és la de disminuir el risc d’incendis forestals, la recuperació d’àrees conreades,
conformarà un mosaic més heterogeni que en gran mesura reduirà el risc de grans incendis
forestals; en la mateixa línia, la creació de zones de tallafocs conreats tindrà un impacte similar.
En relació a aquest Risc, l’impacte serà positiu i favorable.

2.13.3.5.

Risc tecnològic

En relació al risc tecnològic, la modificació puntual prevista no té incidència en aquest aspecte.

2.13.4. Impacte sobre els aqüífers
Pel que fa als impactes que la modificació puntual pot tenir sobre els aqüífers i el cicle de
l’aigua, aquests poden dividir-se en dos aspectes:
•

Impacte en el consum d’aigua

•

Impacte sobre l’aqüífer de les dejeccions ramaderes

Els dos impactes s’han de determinar en relació a la situació actual del POUM.

En relació a la modificació de l’article 110, l’impacte del consum d’aigua, tindrà bàsicament
efecte en el cas de les explotacions ramaderes intensives actualment existents que degut al
canvi en el redactat del POUM poguessin portar a terme ampliacions de capacitat, cal tenir en
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compte que de les 4 explotacions ramaderes productives del municipi que superen el llindar
dels 1500 m2 i que amb el canvi de redactat podrien ampliar la capacitat productiva, dues es
corresponen a explotacions avícoles de posta i dues a explotacions porcines. Les dues
explotacions avícoles tenen una capacitat productiva d’acord a l’ocupació de les naus, essent
poc viable que la modificació de l’article 110 propiciés l’ampliació de capacitat. Pel que fa a les
explotacions porcines (d’engreix ambdues), aquests si podrien tenir increments de capacitat
productiva per edificacions modernes i adaptades als estàndards actuals, aquest augment es
podria xifrar en un 50%, equivalent a un augment del consum d’aigua en uns 6800 m3/any.

D’acord a la Taula 6 es detallen els consums d’aigua actuals de les explotacions ramaderes
comercials del municipi, on s’obté un consum equivalent de 42.732 m3/any.

Taula 6. Consum d’aigua de les explotacions ramaderes actuals

Tipologia
Gallines ponedores
Polletes recria
Porcí. Reproductors
Porcí. Engreix
Porcí. Transició
Porcí. Recria
Boví.Reproductors
Boví. Engreix
Boví. Cria
Boví. Recria
Èquids. Adults
Cabrum. Reproductors
Cabrum. Recria
Cabrum. Engreix
Oví. Reproductors
Oví. Cria
Oví. Recria
Oví. Engreix
TOTAL:

Capacitat
actual
216000
20000
72
5489
6982
25
16
100
3
6
43
21
2
10
11
10
1
4

consum aigua
/l/plaça i dia)
0,25
0,25
20,00
6,75
2,00
9,00
55,00
25,00
9,00
25,00
32,50
10,00
4,40
4,40
10,00
4,40
4,40
4,40

Font consulta
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007
Ward i McKague, 2007

consum aigua
m3/any
19710,0
1825,0
525,6
13523,5
5096,9
82,1
321,2
912,5
9,9
54,8
510,1
76,7
3,2
16,1
40,2
16,1
1,6
6,4
42731,7

Pel que fa a l’altre impacte sobre els aqüífers del municipi, cal tenir en compte que la
possibilitat que les explotacions ramaderes intensives existents augmentessin la seva capacitat
productiva, vindria condicionat per la normativa vigent; caldria que les explotacions ramaderes
justifiquessin la gestió de les dejeccions ramaderes d’acord al Decret 136/2009 o el que el
substitueixi. Cal tenir en compte que el municipi de Maià de Montcal no està inclòs en cap zona
vulnerable als nitrats. L’augment estimat de nitrogen que es produiria, d’acord a l’esmentat en
el consum d’aigua seria l’equivalent a uns 12000 kg de nitrogen per any.
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Pel que fa a l’emmagatzematge de fems i purins a les explotacions ramaderes, la legislació
actual ja obliga a que els sistemes d’emmagatzematge siguin impermeables i no permetin la
sortida de purins o lixiviats. Tanmateix cal tenir en compte el fet que les possibles ampliacions
de capacitat en les explotacions porcines existents suposarien un canvi d’Annex d’acord a la
Llei 20/2009 de PCAA, per la qual cosa estarien sotmeses a un programa de controls periòdics
que permetria comprovar el compliment de la normativa vigent.

L’impacte de la modificació de l’article 110 sobre els aqüífers es pot considerar mínim de i
caràcter moderat.

En quan a la modificació dels articles 148 i 152 sobre els aqüífers, aquest impacte es podria
produir per la major superfície de conreus, concretament en el cas de conreus de regadiu que
suposessin un augment en el volum d’aigua emprat per al reg. Aquest impacte únicament es
pot considerar en la modificació que afecta a la geometrització dels camps; doncs les altres
dues possibilitats de rompudes difícilment serien per a conreus en regadiu per la ubicació de
les masses forestals.
En quan a la geometrització de camps de conreu, tenint en compte que l’ampliació de la
superfície es limitaria al 15% de la superfície dels camps a geometritzar i que el municipi té 124
ha de conreu de regadiu (que són els ampliables vinculats a consum d’aigua); com a màxim la
superfície de regadiu (cas més desfavorable) es podria ampliar en 19 Ha de conreu, el que
representaria un augment de 76.000 m3/any (d’acord al document H0330 de l’ACA per a
conreus farratgers).
Pel que fa a l’impacte en els aqüífers de resultes de la modificació dels dos articles sobre sòl
forestal, aquest impacte es podria produir en cas d’una mala praxis de l’aplicació de fertilitzants.
En relació a aquest aspecte, cal dir que l’aplicació del Decret 136/2009 i del Decret que l’ha de
substituir obliga als productors agrícoles (i ramaders) a ajustar al màxim l’aplicació dels adobs
orgànics i inorgànics, amb importants conseqüències cas de sobrepassar els límits màxims
fixats de fertilitzants en el sòl.

L’impacte de la modificació dels articles 148 i 152 sobre els aqüífers es pot considerar mínim
de i caràcter lleu.

2.13.5. Ambient atmosfèric
En relació a l’impacte sobre l’atmosfera de les modificacions plantejades; pel que fa a la
modificació de l’article 110, es relacionarien amb la possibilitat d’ampliació de les dues
explotacions porcines esmentades, donat que és poc probable ampliació de capacitat en les
explotacions avícoles. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, cas uqe aquestes explotacions
porcines ampliessin d’acord a l’estimació realitzada en aquest estudi, passarien a la categoria
d’Annex I, estan obligades (actualment no) a donar compliment a les Millors tècniques
Disponibles (MTDs) en el sector porcí i avícola. L’aplicació d’aquestes MTDs en relació a
l’actualitat suposarien que el 50% màxim d’ampliació prevista es compensaria en gran mesura
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per l’aplicació d’unes MTDs que actualment les dues explotacions porcines no estan obligades
a aplicar. D’acord al document “DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN
de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos”; s’estableix l’obligatorietat
d’aplicació de les MTD en els explotacions ramaderes intensives incloses a l’Annex I de la Llei
20/2009 de PCAA, obligant a aplicar un seguit de tècniques que permetin millorar els
paràmetres ambientals, en relació a alimentació, us eficient de l’aigua, emissions d’aigües
residuals, ús eficient de l’energia, emissions acústiques, emissions de pols, emissions d’olors,
emissions de dejeccions ramaderes, emissions d’amoníac... Fet que comportaria una millora en
tots aquests aspectes tot i l’augment de capacitat productiva prevista.
L’impacte de la modificació de l’article 110 sobre l’ambient atmosfèric es pot considerar mínim
de i caràcter lleu.

Pel que fa als efectes de la modificació dels articles 148 i 152, es considera un impacte mínim i
compatible.

2.13.6. Gestió de residus
Pel que fa a la gestió de residus, la modificació proposada de l’article 110 podria tenir efectes
sobre aquest aspecte en cas que es produïssin les esmentades possibles ampliacions de les
explotacions porcines. Tenint en compte que les dejeccions ramaderes ja s’han comentat en
l’apartat en relació als aqüífers i que s’utilitzarien com a adobs dels camps, es considera que
les dejeccions ramaderes produïdes de més tindrien un impacte mínim i compatible.
En relació a l’impacte de la modificació sobre altres residus, aquest podria augmentar
lleugerament pel que fa als residus sòlids assimilables a urbans, principalment paper, vidre i
cartó. Així mateix podria augmentar la producció de residus especials sotmesos a recollida
específica (cadàvers i residus medicamentosos), d’aquests residus últims esmentats, la
recollida específica és obligatòria. Impacte mínim i compatible.

En relació a la modificació dels articles 148 i 152 no suposa cap efecte sobre la gestió de
residus. Per tan impacte nul

2.13.7. Biodiversitat
L’impacte sobre la biodiversitat de les modificacions plantejades ha de ser totalment
compatible; la modificació de l’article 110 no suposa afectació de nous espais lliures fora de les
explotacions ramaderes (en tot cas hi pot haver un efecte de substitució d’unes antigues
edificacions amb unes de noves, amb restauració de l’espai ocupat per les antigues). Impacte
mínim i compatible.
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La modificació dels articles 148 i 152 tot i afectar zones boscoses en les quals es podrien dur a
terme rompudes amb finalitats agropecuàries, no suposarà un efecte sever sobre la flora i
fauna, l’impacte es considera de tipus moderat. Si bé cal tenir en compte que un major mosaic
agrícola en zones amb elevada continuïtat forestal no han de representar una disminució de la
biodiversitat, ans el contrari poden propiciar un augment d’aquesta.

2.13.8. Qualitat del paisatge
Pel que fa a la qualitat del paisatge, la modificació de l’article 110 té per objectiu (i així ho posa
el seu redactat) millorar la integració de les edificacions ramaderes, i cas de substituir-se
edificis antics per granges més modernes, aquestes han de tenir una adequada integració en el
medi per millorar en conjunt la qualitat del paisatge. Impacte mínim i compatible.
En quan a la modificació dels articles 148 i 152, l’augment de zona agrícola en mig de masses
forestals propicia un mosaic d’elevada qualitat paisatgística; a més de tenir un efecte preventiu
en la qualitat del paisatge, al disminuir el risc d’incendis forestals que minva extremadament la
qualitat del paisatge. Impacte mínim i compatible.

2.14.

Justificació ambiental de les alternatives proposades

2.14.1. Modificació article 110
Tal i com s’ha expressat en aquest document l’alternativa escollida per a la modificació de
l’article 110 en quan a les edificacions ramaderes i la seva ocupació és l’Alternativa 1, la qual
permet superar l’ocupació de 1500 m2. Així mateix, i amb l’objectiu de permetre que les
explotacions agràries del municipi s’adaptin a les exigències, millores i modernització de
les construccions i instal·lacions ramaderes, es permet la substitució d’aquelles
edificacions (legalment implantades) existents i obsoletes amb anterioritat a l’aprovació
del POUM (conservant com a màxim l’ocupació preexistent a la finca) per noves
edificacions que aportin millores tècniques a les explotacions ramaderes. En aquest cas
serà condició necessària l’enderroc previ de les edificacions a substituir i la restauració
de l’espai alliberat abans de la construcció de les noves edificacions. En les noves
edificacions es podrà ampliar la capacitat productiva d’acord a les normatives i criteris
vigents, així com portar a terme canvis d’orientació productiva.
Les noves edificacions hauran de millorar la integració visual respecte els edificis
preexistents, alineant-se a edificacions existents sempre i quan sigui possible; la
longitud màxima de les edificacions serà de 80 metres, exceptuant en els casos que les
noves naus es construeixin alineades amb naus existents de longitud superior, en
aquest cas la longitud es limitarà a la longitud de la nau existent i com a màxim serà de
120 metres.
Distància mínima de separació entre dues naus consecutives= 3 metres.
Aquesta alternativa no té efectes negatius en pràcticament cap dels impactes analitzats,
únicament hi ha un impacte moderat sobre els aqüífers, el qual s’evita amb una aplicació
correcta de l’adobat als conreus.
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2.14.1. Modificació articles 148 i 152
L’alternativa escollida en la modificació d’aquests articles és la 1, la qual afegeix un nou punt
número 8 (art.148) i 10 (art.152) amb el següent redactat:
Es podran autoritzar rompudes forestals amb finalitats agropecuàries amb les següents
condicions:
a) L’objectiu de la rompuda es justifiqui dintre d’algun dels següents supòsits:
•

Recuperar conreus, vinyes o olivars antics d’acord als usos presents a les
fotografies aèries dels anys 1946 i 1956 de la web de l’ICC.

•

Geometritzar camps existents i ampliacions de camps per facilitar el treball
amb maquinària agrícola i/o permetre millores en el regadiu, establint una
ampliació màxima del 15% de la superfície de camp existent, sempre
evitant obstacles a la connectivitat biològica del medi.

•

En la creació de noves zones de conreu com a àrees de reducció de
combustible previstes en la planificació sectorial, enmig de grans àrees
forestals, amb informe favorable de l’autoritat forestal competent. Així
mateix en terrenys forestals incendiats tenint en compte la
seva
funcionalitat en la prevenció d’incendis forestals o altres d’interès forestal.
En aquest cas, s’ha de seguir el procediment fixat a l’article 23 de la Llei
6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya que és actualitzat per l’article
177.3 de la Llei 2/2014 i per tant, cal l’autorització de l’Administració
forestal, la qual ha de tramitar l’expedient, amb l’informe previ de les
entitats locals amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació.

b) Serà obligatori fer un estudi de talussos, canals de desguàs i executar-hi les
mesures correctores necessàries per garantir la seva estabilitat i revegetació.
c) És necessari obtenir l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
d) Cal que durant la tramitació de l’autorització es verifiqui si la rompuda pot
afectar algun àmbit arqueològic inventariat. En cas de ser així, serà necessari
l’informe favorable del Departament de Cultura.

Aquesta alternativa no té efectes negatius en pràcticament cap dels impactes analitzats,
únicament hi ha un impacte moderat sobre el consum de sòl i sobre la biodiversitat, si bé
aquests efectes queden neutralitzats per les millores que aporta aquesta modificació.

Això és el que informo en data 15 d’octubre de 2019

Doctor Enginyer Agrònom: Lluís Bosch Puig

LLUIS
BOSCH
PUIG

Digitally signed
by LLUIS BOSCH
PUIG
Date: 2019.11.06
20:38:12 +01'00'
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3. Plànols
3.1. Plànol 1. Plànol situació. E: 1/10000
3.2. Plànol 2. Plànol Topogràfic ICC 10000. E: 1/10000
3.3. Plànol 3. Plànol Ortofotomapa ICC. E: 1/10000
3.4. Plànol 4. Plànol Granges existents. E: 1/10000
3.5. Plànol 5. Plànol Zones forestals municipi. E: 1/10000
3.6. Plànol 6. Plànol Classificació SNU POUM. E: S.E.

Pàgina 54

