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1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es presenta l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) de la Segona 
Aprovació Inicial del POUM de Montagut i Oix (La Garrotxa), redactat segons les 
determinacions establertes en la normativa vigent d’urbanisme i la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. 

En aquest sentit, els POUM’s han de ser objecte d’una Avaluació Ambiental Estratègica 
(AAE). Aquesta AAE ha de centrar-se en aquells valors, vulnerabilitats i impactes 
significatius derivats de les noves accions produïdes pel pla; i s’inicia amb una fase en la 
que s’estableixen uns objectius de protecció generals bàsics que cal seguir durant 
l’elaboració del pla. 

L'AAE és una eina de gestió ambiental que pretén integrar criteris ambientals i de 
sostenibilitat en el disseny i revisió de plans i programes, tot i que també és aplicable a 
propostes polítiques i legislatives. Basada en un enfocament proactiu, l'avaluació ambiental 
estratègica ha de permetre posar al mateix nivell els aspectes ambientals, socials i 
econòmics des de les primeres fases del procés de presa de decisions. La característica 
que diferencia el procés d’AAE respecte altres mètodes d’avaluació ambiental de plans o 
projectes i que a priori ha d’augmentar l’efectivitat d’aquesta avaluació ambiental, és 
justament el fet que es porta a terme des de les primeres fases del procés de presa de 
decisions. 

Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) s’han de sotmetre a 
procediment d’avaluació ambiental d’acord amb la disposició addicional sisena del 
DL 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 5 i l’Annex I 
de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental. 

1.1. ANTECEDENTS 
Els tràmits de revisió del planejament vigent a Montagut i Oix, Normes subsidiàries de 
planejament de 26 de gener de 1994 i text refós de 27 de juliol de 2005, es van iniciar el 
novembre de 2007 per l’empresa contractada grup INCA activos y obras. 

En data 22 de novembre de 2007, van tenir entrada al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (Serveis Territorials de Girona), la sol·licitud del document de referència sobre 
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Montagut i Oix, tramesa per l’Ajuntament. 
Acompanyava la sol·licitud l’avanç de pla i l’informe ambiental preliminar.  

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document de 
referència, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) va sol·licitat l’emissió de les 
consideracions estimades oportunes en relació al pla esmentat a les Administracions 
públiques següents:  

 Agència Catalana de l’Aigua  

 Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAH) 

 Oficina Catalana del Canvi Climàtic (DMAH) 

 Direcció General de Promoció de l’Habitatge (DMAH) 

 Àrea de Medi Natural (Serveis Territorials a Girona del DMAH) 

 Oficina de Gestió Ambiental Unificada (Serveis Territorials a Girona del DMAH) 

 Agència de Residus de Catalunya 

 Departament de Salut (Serveis Territorials a Girona) 
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 Direcció General d’Arquitectura i Paisatge (Dept. de Política Territorial i Obre Públiques) 

 Direcció General de Patrimoni Cultural (Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació) 

 Serveis Territorials a Girona (Departament d’Agricultura i Acció Rural) 

 Consorci de l’Alta Garrotxa 

 Àrea de medi Ambient (Diputació de Girona) 

 Coordinadora d’Entitats en Defensa de l’Alta Garrotxa 

 Associació de Naturalistes de Girona 

En resposta a les consultes realitzades, es va obtenir informe de l’Àrea de Medi Natural, de 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, de l’Agència de Residus de Catalunya i del 
Departament de Salut, les determinacions dels quals s’han inclòs en el document de 
referència emès el 28 de desembre de 2007 per el DMAH – Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental (en endavant OTAA), núm. expedient OTAAGI20070407. 

L’empresa inicialment contractada per realitzar el POUM de Montagut i Oix, hi treballa fins al 
setembre de 2008, data en què el grup empresarial comunica a l’Ajuntament que no pot 
prosseguir la feina de redacció del POUM. Els treballs queden aturats fins que, el febrer de 
2010, l’Ajuntament contracta a UFV Estudi Torra per a continuar-los. 

En data 28 de gener de 2011 s’aprova inicialment el POUM de Montagut-Oix, publicat al 
DOGC núm.27 de 9/2/2011, elaborat pel nou equip d’arquitectes, que segueix les 
determinacions de l’informe de la Secretària de Planificació Territorial – Servei Territorial 
d’Urbanisme de Girona, de data 28 de setembre de 2010.  

Durant exposició pública, s’han sol·licitant informes a les diferents administracions 
competents, i s’han obtingut els següents: 

 22/3/2011 Direcció General de Turisme (Departament d’Empresa i Ocupació)  

 29/3/2011 Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç – DG Telecomunicacions 

 31/3/2011 Direcció General de Carreteres (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

 01/4/2011 Ministeri de Foment - Carreteres 

 05/4/2011 Diputació de Girona – Xarxa viària 

 06/4/2011 Secretaria de Territori i Sostenibilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat)  

 14/4/2011 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

 19/4/2011 Direcció General de Comerç (Departament d’Empresa i Ocupació) 

 19/4/2011 Direcció General d’Habitatge (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

 28/4/2011 Departament de Territori i Sostenibilitat – Serveis Territorials de Girona 

 25/5/2011 Direcció General de Patrimoni Cultural (Departament de Cultura) 

 22/6/2011 Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona (Dep. Territori i Sostenibilitat) 

 29/6/2011 Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Àrea de Medi Natural – Dept. Agri.) 

 26/10/2011 Institut Geològic de Catalunya 

El procediment queda paralitzat fins a dia d’avui, quan es torna a iniciar el procés de 
redacció del POUM amb una segona aprovació inicial que incorpora la modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, del 22 de febrer) i les modificacions requerides en 
els informes i al·legacions de la primera aprovació inicial. 
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1.2. JUSTIFICACIÓ I CONTINGUT DE L’INFORME 
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 
concreció a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un 
desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 
comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 
respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

D’altra banda la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental estratègica de plans i 
programes, transposa a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE de 27 de juny relativa 
l’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes i estableix l’obligatorietat d’avaluar 
els efectes ambientals de l’ordenació territorial i del planejament urbanístic. 

Els plans i programes que són objecte d’avaluació ambiental han de seguir el 
procediment que estableixen els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009 d’avaluació 
ambiental de plans i programes. 

Segons l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006), que estableix 
el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics, l’informe de sostenibilitat 
ambiental (ISA) ha de formar part de la documentació del pla objecte d’aprovació inicial.  

L’ISA s’ha d’elaborar d’acord amb el que indica el document de referència emès per l’OTAA-
Girona el 28/12/2007 i informe de 1ª aprovació inicial de data 28/1/2011 (data 22/6/2011), i 
ha de complir les determinacions de l’article 21 de la Llei 6/2009.  

Llei 6/2009 

Article 21 

L’informe de sostenibilitat ambiental de plans i programes 

1. El promotor d’un pla o programa, o d’una modificació, que s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ha 
d’elaborar l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el que s’ha indicat en el document de referència. 

2. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir les determinacions següents: 

a) Els objectius i els requeriments ambientals per al pla o el programa. 

b) La identificació, la descripció i l’avaluació de les alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables, 
inclosa, entre altres, l’alternativa zero, que tinguin en compte l’objectiu i l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o 
programa, i també els probables efectes significatius sobre el medi ambient que derivin de l’aplicació de 
l’alternativa elegida. 

c) La informació suficient sobre els aspectes que s’indiquen en l’annex 3 i la informació que es consideri 
raonablement necessària per tal d’assegurar la qualitat de l’informe, tenint en compte els coneixements i 
mètodes d’avaluació existents, el contingut i el grau d’especificació del pla o programa i la fase del procés de 
decisió en què es trobi. Per tal de proporcionar la informació esmentada, el promotor pot emprar la informació 
que hagi pogut obtenir en altres fases del procediment d’elaboració del pla o programa, en l’elaboració d’altres 
plans o programes, o per una altra via d’acord amb la normativa vigent. 

d) Justificar la incorporació en el pla o programa dels objectius i els criteris ambientals adoptats d’acord amb el 
document de referència a què fan referència els articles 16.3 i 20.2, per tal que les seves determinacions 
minimitzin els efectes adversos sobre el medi ambient i en potenciïn les repercussions favorables. 

e) En els supòsits de jerarquia de plans, l’informe de sostenibilitat ambiental de cada pla ha de contenir la 
informació pertinent per tal de dur a terme l’avaluació ambiental que sigui més adequada, atenent el que es 
decideix en cadascun dels nivells, amb l’objectiu d’evitar-ne la repetició. 

3. L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’estar disponible en format paper i en suport informàtic; s’ha de 
redactar en termes accessibles i intel·ligibles per al públic i les administracions públiques, i ha de contenir un 
resum no tècnic de la informació sobre els aspectes que s’indiquen en l’annex 3. 

4. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de formar part de la documentació del pla o programa, o de la 
modificació. 
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Aquest ISA juntament amb la resta de documentació del POUM, es presenta per a la seva 
Segona aprovació inicial. 

1.3. OBJECTIUS DEL NOU PLANEJAMENT 
L’objecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montagut i Oix és adaptar el 
planejament general del municipi a les determinacions dels documents que formen el seu 
marc conceptual i jurídic i que, a grans trets, són: 

 La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 6077 de 29.02.2012) 

 El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 305/2006, de 18 
de juliol. 

 El Pla territorial general de Catalunya, el Pla territorial de les Comarques Gironines i 
els plans o instruments sectorials pertinents, especialment el Pla Especial de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, les determinacions del PEIN de l’Alta Garrotxa, el Catàleg 
del paisatge de les Comarques Gironines i el Pla d’infraestructures de Catalunya 
2006-2016. 

Els criteris generals de model territorial en els quals s’emmarca el POUM són els següents: 

 Enfocar el planejament del municipi prenent en consideració el context 
supramunicipal i les seves implicacions: 

- La inscripció de Montagut i Oix en el context territorial de l’àmbit plurimunicipal 
de la Conca de l’Alt Fluvià, i de les determinacions del Pla territorial de les 
comarques gironines. 

- El reconeixement dels espais agrícoles, forestals i fluvials com a components 
bàsics de la matriu d’espais lliures de Montagut i Oix, i la seva continuïtat amb 
els termes municipals contigus. 

- La relació funcional amb el municipis de l’àmbit plurimunicipal de la conca de l’alt 
Fluvià, en termes de mobilitat, infraestructures i gestió de serveis.  

 Ordenar i conservar la matriu d’espais lliures del municipi: espais agrícoles, forestals, 
xarxa fluvial i masies catalogades. Tot reconeixent el seu valor productiu, 
paisatgístic, ecològic i integrador de la gran part del espais naturals del terme 
municipal; així com regulant els usos compatibles amb aquesta matriu. 

 Garantir la conservació dels espais protegits del municipi, seguint les directrius 
marcades pel Pla d’Espais d’Interès Natural, el Pla Especial de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, el consorci de l’Alta Garrotxa i el Catàleg del paisatge de les Comarques 
Gironines. 

 Assegurar que el creixement urbà del municipi permeti relligar adequadament les 
trames urbanes existents, tot millorant les connexions entre elles. 

 Garantir les reserves de sòl necessàries per a serveis i equipaments educatius, 
sanitaris, socials, esportius i culturals, tenint en compte les necessitats de la 
població, les dinàmiques demogràfiques previstes i actuals. 

 Potenciar un model de mobilitat més racional i sostenible que faciliti els 
desplaçaments a peu i en bicicleta i afavoreixi l’ús del transport públic, tot repensant 
la xarxa viària bàsica de Montagut i Oix. 
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 Garantir i assegurar la disponibilitat de sòl necessari per les previsions futures de 
creixement. 

 Definir els futurs creixements amb tipologia i ús. 

 Concretar el planejament amb unes normes d’interpretació unívoca. 

 Protegir el patrimoni històric i arquitectònic, tot garantint el manteniment de les 
edificacions singulars a nivell històric i arquitectònic.  
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS 

2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT 
RELLEVANTS 

2.1.1.  ÀMBIT TERRITORIAL 
El municipi de Montagut i Oix es situa en la comarca gironina de la Garrotxa, al nord 
d’aquesta, a la zona anomenada geogràficament Alta Garrotxa. Limita amb els termes 
municipals de Sales de Llierca i Tortellà a l’est, al sud-est es localitza Argelaguer i Sant 
Jaume de Llierca, al sud i sud-est limita amb els termes de Sant Joan les Fonts i Castellfollit 
de la Roca, i a l’oest hi ha el municipi de la Vall de Bianya, tots de la comarca de la 
Garrotxa. Al nord-est limita amb el municipi de Camprodon, de la comarca del Ripollès, i al 
nord-est Albanya, de la comarca de l’Alt Empordà. Al nord es localitza el municipi francès de 
Sant Llorenç de Cerdans.  

Imatge 2.1. 1. Situació de Montagut i Oix a la comarca de la Garrotxa i Catalunya. 

 
Font: Agenda 21 

El municipi de Montagut i Oix ocupa una superfície 93,45 km2. El municipi, tal i com el 
coneixem actualment, és el resultat de la unió al 1972 del municipi de Montagut i del 
municipi d’Oix, a partir de l’any 2002 va rebre el nom de Montagut i Oix. 

La gran majoria del territori de Montagut i Oix es caracteritza per ser orogràficament abrupte 
i muntanyós, englobant nombroses serres i cims. A nivell altitudinal, conforme s’avança cap 
el nord, es guanya en alçades mitges, degut al progressiu apropament al Pirineu Oriental. 
La zona més meridional del municipi, on s’ubiquen el nuclis urbans de Montagut i el veïnat 
de Fluvià, és un espai amb una orografia planera amb una cota mitja de 250 m d’alçada 
sobre el nivell del mar. Aquesta geomorfologia de la zona es deu a la depressió causada pel 
riu Fluvià i el seu afluent, el Llierca. 
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El terme municipi de Montagut i Oix abasta la major part del que es considera Alta Garrotxa 
i engloba el Puig del Ferran (991m), els cingles de Talaixà, la serra de Santa Bàrbar, el Cós 
i la vall d’Hortmoier. Bona part del terme és inclòs en l’EIN de l’Alta Garrotxa i EIN de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa (PEIN 328/1992) i XN2000 (Directiva Hàbitats); part sud-oest 
del municipi també és espai natural protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 

La població de 957 habitants (any 2013), es reparteix entre dos nuclis: Montagut (centre 
administratiu) i Oix, i 12 veïnats: de Carrera, de Fluvià, de Llierca, de Monars, de Sant 
Eudald de Jou, de Sant Miquel de Pera, de Santa Bàrbara de Pruneres, de Talaixà, de 
Toralles, del Cós (La Cometa), dels Angles, i dels Vilars (destaquen La Cometa i el veïnat 
de Fluvià, en nombre d’habitants). 

A nivell d’infraestructures viàries, al sud del terme municipal, discorre la A-26, autovia que 
connecta Olot amb Besalú i forma part de l’Eix Pirinenc, aquesta és una de les principals 
infraestructures viàries i de recent creació. La carretera GIP-5233 connecta l’autovia A-26 
amb el terme de Montagut, la GIV-5221 uneix el nucli urbà d’Oix amb Montagut i la resta de 
veïnats distribuïts pel territori. Tot i així, existeixen nombroses pistes i camins distribuïts per 
tot el territori que connecten les nombroses masies i veïnats existents. 

Veure a l’annex els plànols 1. Situació, 2.1 a 2.5. Localització i 3.1 al 3.5. 
Ortofotoimatge. 

2.1.2.  ATMOSFERA  

2.1.2.1. Clima 

El clima és el conjunt de factors meteorològics que concorren en un mateix territori. Aquests 
factors són determinats per condicionants diversos, entre els quals poden destacar les 
temperatures, la humitat, les precipitacions, els vents, la proximitat del mar, l’altura, 
l’orientació respecte del Sol, la latitud, el relleu i la vegetació. 

Les característiques intrínseques del relleu de l’Alta Garrotxa es tradueix en un relleu amb 
molta diversitat d’alçades, vessants d’orientacions diferents i valls tancades, per tant 
coexisteixen dintre de la mateixa regió una gran diversitat de microclimes. 

Segons l’Atles Climàtic de Catalunya, les dades bàsiques de la zona de projecte són:  

Tipus de clima 
40 a 60 Humit II (B2)  a gairebé tot el municipi 
60 a 80 Humit III (B3) al nord 
80 a 100 Humit IV (B4) a tocar amb el municipi 
veí d’Albanyà i la frontera Francesa 

Temperatura mitjana anual 10 - 14ºC (de nord a sud) 

Amplitud tèrmica 16-17ºC al sud i 15 -16ºC al nord 
 

Precipitació anual Molt variable, des dels 900 - 950 mm al sud fins 
arribar als 1100-1150 mm al nord. 

Tipus de règim pluviomètric estacional EPTH 

Dèficit hídric 0 a 100 mm 

Evapotranspiració potencial 572 – 712 mm Mesotèrmica I (B’1) meitat oest 
712 – 855 mm Mesotèrmica II (B’2) meitat est 

Font: Bases i programa Miramon. Atles Climàtic de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat 
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El clima a l’Alta Garrotxa és de tipus mediterrani humit, al sectors situats més al nord les 
precipitacions acostumen a ser abundants, i les temperatures hivernals baixes. Donat el 
variat relleu de l’Alta Garrotxa existeix una elevada diversitat de microclimes, i algunes de 
les seves valls presenten fenòmens d’inversió tèrmica. Entre els mesos d’octubre i abril 
solen donar-se gelades, i en les cotes més altes es donen nevades que poden arribar a ser 
intenses. 

En els nuclis del terme municipal de Montagut i Oix presenten un clima humit (B2), segons 
l’índex d’humitat de Thornthwaite, el clima va variant al llarg del terme municipal, passant a 
clima humit III i més als extrems a clima humit IV. Segons l’Atles climàtic de Catalunya la 
temperatura mitjana anual del nucli de Montagut es situa entre els 13 i 14ºC, aquesta va 
disminuint cap als extrems nord i nord-oest, arribant a la mitjana d’entre 10 i 11ºC a tocar al 
límit municipal amb la frontera francesa. L’amplitud tèrmica anual al municipi és inferior als 
17ºC. 

El règim pluviomètric estacional del municipi és EPTH. Pel que fa a la precipitació el 
municipi es situa a la franja de precipitació anual és molt variable dintre del mateix municipi, 
oscil·lant entre els 900 i 1150mm, essent al nucli de Montagut de 900 a 950mm, mentre que 
al nucli de Oix és de 1050 a 1100mm. El dèficit hídric del municipi és de 0 a 100 mm, 
segons l’índex Thornthwaite. 

2.1.2.2. Qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire vindrà expressada per l’absència o presència de contaminants i es 
quantifica per el nivell d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, 
mesurats per les estacions manuals i automàtiques de la Xarxa de Vigilància Prevenció 
Atmosfèrica. 

L’objectiu principal d’aquesta Xarxa és vigilar la qualitat de l’aire, obtenir els nivells de 
concentració de l’aire dels principals contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats que 
s’obtenen dels mesuraments, portar a terme les actuacions necessàries per solucionar els 
problemes originats per la contaminació atmosfèrica. En tots els municipis on s’estudia la 
qualitat de l’aire hi ha una sèrie de factors que influeixen en la contaminació de l’aire com 
són: 

I. Elevades emissions d’òxids de nitrogen degut sobretot als processos de combustió de gas 
natural a les instal·lacions industrials i al trànsit de vehicles, i en menys quantitat, als 
consums domèstics d’energia. 

II. La meteorologia: el clima en aquesta zona és humit. 

III. El relleu: en aquest cas accidentat 

Les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una 
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel 
compliment de la legislació europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control 
i seguiment de la qualitat de l’aire a Catalunya. El municipi de Montagut i Oix es situa dins la 
ZQA 8. Comarques de Girona. Es tracta d’una zona amb una important coberta vegetal i 
precipitacions freqüents, que afavoreixen el rentatge de l’atmosfera i minimitzen la 
resuspensió de partícules. Les àrees rurals representen la major part del territori d’aquesta 
àrea (amb menys d’un 20% de municipis amb àrees urbanes presents), i els nuclis urbans 
existents són de grandària mitjana i petita. 
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Zona Qualitat de l’Aire  

- Emissions: Nivells mitjans d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques i del trànsit urbà. La 
IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior a 2000 vehicles per dia. Existeixen trams amb 
trànsit moderat i intens. Hi ha focus industrials aïllats (indústria química a la vall de la Tordera, material de 
contsrucció…). Més del 75% dels municipis d’aquests zona estan lliures d’àrees industrials. 

- Condicions de dispersió: És una zona interior que es veu afectada per la brisa canalitzada per les valls dels 
diferents rius. Hi ha una pluviositat bastant elevada. 

- Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades al trànsit i a la indústria. Es disposa de valors de 
fons de diverses estacions d’ozó. Els valors d’aquests contaminant es diferencien dels valors existents en les 
zones del seu entorn. 

A partir de les dades obtingudes en les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i l’aplicació de models de simulació de difusió 
atmosfèrica, es poden elaborar uns mapes que ens representen els nivells d’immissió de 
cada zona: els mapes de vulnerabilitat. Aquests mapes informen de la qualitat de l’aire, i 
permeten conèixer les àrees més degradades i, per tant, la capacitat d’acolliment de noves 
fonts emissores. De l’anàlisi dels mapes d’immissió i de vulnerabilitat pel SO2, PST i CO 
realitzats per la Direcció General de Qualitat Ambiental, es desprèn que al municipi de 
Montagut i Oix aquests contaminants tenen uns nivells d’immissió força baixos i uns índexs 
de vulnerabilitat nuls o molt baixos. Aquestes dades confirmen que el municipi de Montagut i 
Oix no és un municipi amb problemes de contaminació atmosfèrica. 

Imatge 2.1. 2. Mapes de vulnerabilitat de contaminació    
Vulnerabilitat CO    Vulnerabilitat PST  Vulnerabilitat SO2 

     

 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

2.1.2.3. Canvi climàtic 

El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents 
obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi 
climàtic, que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels 
ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la 
humanitat. 

Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria 
contribuir a la generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis 
climatològics. El GIECC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic)en el 
seu IV Informe (any 2007) determina que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, 

Exposició al contaminant                            
 Nul·la                          Moderada       Àmbit 
 Molt Baixa                  Alta 
 Baixa 
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basant-se en les observacions dels increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i 
oceàniques globals, la fusió generalitzada de la neu i del gel, i l’augment del nivell mitjà del 
mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en un 90% de certesa, que 
l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. Aquest darrer informe va 
ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic que va 
tenir lloc a Bali el desembre de 2007. 

El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals 
accions d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. 

La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte 
d’Alcaldes, constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal 
d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un 
compromís oficial de les ciutats adherides de superar els objectius establerts per la Unió 
Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% 
mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES).  

L’Ajuntament de Montagut i Oix es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 23 
de febrer de 2012, i està redactant el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi, 
que encara no està publicat. 

2.1.2.4. Escenari acústic 

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió a 
les zones urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant 
l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat 
acústica. Els mapes acústics zonifiquen el territori, d’acord amb el que estableix el Decret 
245/2005, de 8 de novembre, que desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

d) Zones de soroll.  

Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, 
marítim o aeri. 

e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves singularitats 
característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial. Tenen aquesta 
consideració: 

Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals protegits, 
espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors naturals 
requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors. 

Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres 
àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica. 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). 

Es poden declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els valors 
límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, en 
qualsevol dels índexs d’emissió de soroll Ld, Le i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues setmanes 
consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes. 

En data 6 de maig de 2011, es va aprovar definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Montagut i Oix, el mapa acústic municipal. 
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Imatge 2.1. 3. Mapa acústic del nucli de Montagut 

 
Imatge 2.1. 4. Mapa acústic del nucli d’Oix 
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Imatge 2.1. 5. Mapa acústic del nucli de La Cometa 

 
Font: Web Ajuntament de Montagut i Oix 

Com determina article 38 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 
se n’adapten els annexos, s’estableix com a objectiu de qualitat acústica del territori la no-
superació dels valors límit d’immissió que estableixen les taules de l’annex A del Decret. 
Quan en alguna de les zones de les àrees urbanitzades existents se sobrepassin aquests 
valors, l’objectiu de qualitat acústica ha de ser assolir els valors corresponents a la seva 
zona acústica. 
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S’estableix com a objectiu de qualitat acústica aplicable a les àrees tranquil·les a camp 
obert i a les àrees tranquil·les urbanes mantenir els nivells sonors d’aquests indrets per sota 
dels valors límit d’immissió de soroll que estableixen les taules de l’annex A i la taula de 
l’annex B. 

L’article 39 s’estableix com a objectiu de qualitat acústica aplicables a l’ambient interior, 
sense perjudici del que estableix l’apartat 2, la no-superació en l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals 
dels valors límit d’immissió sonora i de vibracions establerts, respectivament, a les taules 
dels annexos B i 7. 

 

 

Com marca article 17 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 
se n’adapten els annexos, tota nova construcció cal que compleixi amb els objectius de 
qualitat acústica que siguin d’aplicació en les corresponents zones acústiques i/o prevegi les 
mesures necessàries per al seu compliment. 

2.1.2.5. Ambient lumínic 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica el 
territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de 
protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de 
l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la 
protecció envers la contaminació lluminosa.  

Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no 
urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els 
ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  
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Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, 
excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o 
alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.  

Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de 
persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una 
menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat. 

La Direcció General de Qualitat de l’Aire de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de 
desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers 
la contaminació lluminosa a Catalunya.  

Imatge 2.1. 6.. Zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa al municipi 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICC i DTiS 

Com es pot observar al mapa anterior, els nuclis de Montagut, Oix, La Cometa i el Veïnat de 
Fluvià es cataloguen com a zona de protecció moderada i la resta del municipi és alta i 
màxima. 
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Pel que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa caldrà complir amb el previst en la 
Llei 6/2001, que té com a finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi 
ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la 
contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn 
urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i 
de recursos naturals. Per la implantació de lluminària al sector caldrà tenir present la taula 
de valors d’il·luminació, que descriu les característiques de les làmpades a establir en un 
indret segons la zona a la què pertany per prevenir la contaminació lumínica.  

Taula 2.1. 1. Valors d’il·luminació segons la zona 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  

2.1.3. MEDI FÍSIC  

2.1.3.1. Relleu 

El territori de Montagut i Oix es troba  ubicat en els Prepirineus Orientals, per tant, 
orogràficament es caracteritza pel seu caràcter ple de contrastos, abrupte i de difícil accés. 
El terme municipal ocupa un sector molt muntanyós de la vall alta del Fluvià, principalment 
les valls de les rieres d'Oix, d'Escales i de Sant Aniol. Els cims més desatacats són el 
Comanegra (1.558 m), el puig de Bassegoda (1.373 m), els cingles de Gitarriu (1.196 m), el 
Montpetit (898 m) i la muntanya del Cós (612 m).  

La gran majoria del territori de Montagut i Oix es caracteritza per ser orogràficament abrupte 
i muntanyós, englobant nombroses serres i cims. Els llocs orogràficament més emblemàtics 
són el Serrat dels Boixos, La Cresta de Gall, el Serrat de Pineda, la Muntanya de Santa 
Bàrbara  i el Ferran (983m) al centre-oest del municipi als voltants del nucli d’Oix, i la Serra 
Alta i els Cingles de Gitarriu a l’oest. A nivell altitudinal, conforme s’avança cap el nord, es 
guanya en alçades mitges, degut al progressiu apropament al Pirineu Oriental. 

En la zona més meridional del municipi, on s’ubiquen els nuclis urbans de Montagut i els 
Veïnats de Llierca i del Fluvià, és un espai amb una orografia planera amb una cota mitja de 
250m. d’alçada sobre el nivell del mar. Aquesta geomorfologia de la zona es deu a la 
depressió causada pel riu Fluvià i del seu afluent, el Llierca. 
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Veure a l’annex els plànols 10. Model Digital del Terreny i 11. Pendents. 

Imatge 2.1. 7. Fotografia de les vistes del paisatge muntanyós del municipi 

 

2.1.3.2. Geologia 

L’estructura geomorfològica de la Garrotxa és un resultat de plegaments, falles i 
encavalcaments com a conseqüència de l’orogènesi alpina, aquesta es va produir a l’era 
Terciària (65 milions d’anys) com a resposta a la col·lisió i de les forces comprensives entre 
la microplaca Ibèrica i la placa Eurasiàtica. No va ser fins a finals del Terciari i principis del 
Quaternari que es va materialitzar l’orogènia Alpina dels Pirineus. 

Els materials que es van comprimir al col·lisionar les plaques estaven formats pels inferiors i 
més antics, granits i pissarres, d’origen igni i metamòrfic. Els altres materials estaven 
formats per litologia d’origen sedimentari com són marges, argiles i calcàries. 

Els substrats geològics de Montagut i Oix es caracteritza per estar format majoritàriament 
per roques calcàries, margues, gresos, guixos i conglomerats, també afloren en les parts 
més septentrionals del municipi roques detrítiques vermelloses del Garumnià. 

La geomorfologia del municipi es caracteritza per estar formada per nombrosos mantells 
d’encavalcament, dels quals donen com a resultat l’aflorament de potents unitats de 
calcàries formant espectaculars cingleres (com és el cas del cim Ferran, del Bestrascà i de 
les cingles del Gitarriu) que llisquen sobre els materials sedimentaris més tous com els 
guixos, marges i gresos. Dintre de les diferents subunitats geològiques i estructurals dels 
Pirineus Oriental, el municipi de Montagut i Oix es trobaria englobat en els Mantells Inferiors 
del Prepirineu Oriental. 

Veure a l’annex el plànol 4. Geologia, on es defineixen les unitats geològiques presents al 
municipi. 
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Imatge 2.1. 8. Plànol de les subunitats geològiques i estructurals dels Pirineus orientals 

 
Font: Document d’avanç de pla 

Un altre procés geomorfològic que marca notablement el resultat del relleu actual, és el 
procés d’erosió càrstica que pateix les potents calcàries que trobem en la majoria del 
territori de l’Alta Garrotxa. 

Imatge 2.1. 9. Fotografies de l’erosió càrstica 
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   Cim del Ferran (983m) (Font: Memòria Avanç del Pla)             Olla natural (Font: Albert Martínez) 

El procés d’erosió càrstica es caracteritza per ser una erosió que es produeix mitjançant una 
dissolució química resultant de la combinació del diòxid de carboni amb l’aigua de pluja, 
tornant-se l’aigua més àcida i produint una dissolució química del carbonat càlcic. D’aquest 
procés progressiu d’erosió química es produeixen, externament, estries i solcs a la roca 
calcària. Internament, a la roca calcària, fruit d’aquest procés d’erosió, la dissolució 
progressiva es tradueix a conduccions subterrànies d’aigua, avencs, surgències, avencs i 
coves. 

Un altre característica geomorfològica del municipi de Montagut i Oix, així com de la gran 
majoria del territori de l’Alta Garrotxa és l’existència de nombroses cavitats d’origen 
tectòniccàrstic, com són les coves situades al cingles de Gitarriu i la cova de Tuta Escades 
situada a la vessant nord de la Muntanya de Santa Bàrbara. 

Imatge 2.1. 10. Fotografia de la Cova del Bisbe 

 
Font:  Consorci de l’Alta Garrotxa. 
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2.1.3.3. Hidrologia i hidrogeologia 

Els cursos fluvials més importants presents al municipi són el riu Llierca i el riu Fluvià, però 
existeixen dins el municipi de Montagut i Oix nombroses rieres i torrents com són la Riera 
del Sant Aniol, el Torrent de l’Entanyol, la Riera de Castellar entre altres. 

A l’oest del terme de Montagut i Oix conflueixen els rius de Beget i d’Oix formant la riera 
d’Escala, les aigües de la qual s’uneixen amb la riera de Sant Aniol per formar el Llierca que 
transcorre a l’est del municipi, resseguint part del límit municipal, i afluent del Fluvià, que 
transcorre al sud del municipi.  

La majoria dels cursos fluvials del terme municipal es caracteritzen per tenir un règim fluvial- 
torrencial i els cabals són irregulars, a causa de les precipitacions que s’experimentin en la 
zona. Existeix nombrosos torrents i rieres amb el llit sec la bona part de l’any, i en cas de 
fortes pluges s’experimenten avingudes violentes. 

Imatge 2.1. 11. Plànol dels cursos fluvials de l’Alta Garrotxa. 

 
Font:ICC 

El riu Fluvià neix a la Garrotxa, al grau d’Olot, a 920m d’altitud i desemboca al Golf de 
Roses, després d’haver recorregut 97,2 km de longitud. Segons dades de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, programa IMPRESS, el riu Fluvià (entre la riera de Bianya i el Llierca) 
està catalogat com a riu de muntanya mediterrània calcària i drena una superfície de 
7.143,05ha. Aquest riu presenta una pressió baixa (valor de 1), essent destacable la pressió 
exercida per la derivació a centrals hidroelèctriques que és elevada, tot i així en global es 
considera l’anàlisi de pressions i impactes (risc d’incompliment de la Directiva Marc de 
l’Aigua) nul. 
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El riu Llierca neix per l’aiguabarreig dels rius d’Oix i de Beget en el municipi de Montagut i 
Oix, al peu de la Serra de Bestracà. El riu està catalogat com a riu de muntanya 
mediterrània calcària, drenant una superfície de 20.517 ha. La pressió que presenta el riu és 
baixa (valor 1,08) i no presenta risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. 

El municipi compta amb nombroses fonts de diversa importància. 

Taula 2.1. 2. Llistat de fonts al municipi de Montagut i Oix 

Nom Cabal 
aproximat Alçada Observacions Interès 

històric 

Font d'Abeuradors Constant 530 El sortidor està tancat per una reixa 
feta amb fustes. NO 

Font de Ca l'Anton Constant 770 

Segons la gent de Ca l'Anton, han 
tingut molts problemes amb l'aigua i 
fa uns 3 anys van construir-ne una 
de nova. La font té un obi pel bestiar 

NO 

Font de 
Palomeras Intermitent 580 La font està connectada mitjançant 

un tub a la casa de Palomeras. NO 

Font d'Escales Constant 333 
La font està a prop del refugi de 
Mare de Déu d'Escales, des de aquí 
està  molt ben indicada. 

NO 

Font del Galí Perdut 683   SI 
Font de la Guilla Perdut 602   NO 

Font de Maranyó Perdut 531 La font es troba situada al costat de 
2 aulines. NO 

Font de Santa 
Bàrbara Perdut 628 

Hi ha una tanca per anar a Sta. 
Bàrbara, però no hi ha candau i es 
pot passar lliurement. El tub on 
rajava l'aigua no es veu , només hi 
ha l'obi. 

NO 

Font de Santa 
Bàrbara Perdut 628 

Hi ha una tanca per anar a Sta. 
Bàrbara, però no hi ha candau i es 
pot passar lliurement. El tub on 
rajava l'aigua no es veu , només hi 
ha l'obi. 

NO 

Font de la Pineda Intermitent 586 
L'amo de la Pineda està reconstruint 
la casa i vol fer arribar l'aigua  
sobrant a la casa. 

NO 

Font de la Sala Perdut 652 
Hi ha una tanca per anar a Sta. 
Bàrbara, però no hi ha candau i és 
pot passar lliurement. 

NO 

Font Coberta Perdut 548   NO 

Font del Com Intermitent 483 
Hi ha un berenador amb taules i 
cadires de pedra. Per accedir-hi hi ha 
una porta de fusta. 

SI 

Font de l'Abat Perdut 397   NO 
Font de l'Abat Perdut 397   NO 
Font d'Agulles Perdut 755   NO 

Font de la Caseta Intermitent 705   NO 
Font de Sant Aniol Perdut 438 Al costat de l'ermita de Sant Aniol. NO 

Font del Cos Perdut 529 
Hi ha un safareig a uns 4 metres de 
la font. El sortidor es pot obrir i 
tancar, té una espècie de polsador. 

NO 

Font del Rector Intermitent 559 

La font l'ha fet en Martirià, que viu al 
costat de l'ermita, i  també 
s'encarrega d'ella. Dedicada a Josep 
Espigulé i Subirós "l'amic dels 
amics", segons el cartell que hi ha al 
cim del sortidor. 

NO 

Font de Roger Perdut 705   NO 
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Nom Cabal 
aproximat Alçada Observacions Interès 

històric 
Font de la Carrera Constant 428   NO 

Font dels Burros Perdut 779 
Fa molt de temps que no raja, 
segons la dona de la casa de Ca 
l'Anton. 

NO 

Font de la Cova Intermitent 349   NO 
Font de la Cova Intermitent 349   NO 
Font de les Deus Constant 396   NO 

Font de 
Fontanellas Perdut 763 

Hi ha una construcció d'obra que 
tapa la font,a uns 4 metres també 
trobem unes cisternes, per captar 
l'aigua per alguna o varies cases. 

NO 

Font: SIGMA, CCGarrotxa 

Al municipi de Montagut i Oix es localitzen tres masses d’aigua subterrànies definides per 
la nova Directiva Marc en Política d’Aigües de la Unió Europea. El municipi es situa 
principalment sobre la massa d’aigua de la 2.Conca Alta del Fluvià. Al sud es localitzen 
dues masses més: al sud-est la massa subterrània 8. Banyoles i al sud-oest la massa 9. 
Fluviovolcànic de la Garrotxa. 

Imatge 2.1. 12. Plànol de les masses d’aigua subterrànies presents al municipi de Montagut i Oix. 

 
Font: ACA. Document IMPRESS 

Segons el document IMPRESS, d'anàlisi de pressions i impactes i avaluació del risc 
d'incompliment dels objectius de la DTiS a Catalunya, la diagnosi de la massa d’aigua 
subterrània principal del municipi és:  

Taula 2.1. 3. Fitxa de la massa d’aigua 2. Conca Alta del Fluvià (IMPRESS) 
Anàlisi de Pressions i Impactes en aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 2 
Nom massa d'aigua subterrània Conca alta del Fluvià 

Pressions sobre la massa d'aigua 
Dejeccions ramaderes (DJ) Moderada 
Agricultura intensiva (AG) Nul·la 
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Anàlisi de Pressions i Impactes en aigües subterrànies 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 
Zones urbanes i i industrials (UI) Nul·la 
Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Nul·la 
Abocaments industrials (AI) Nul·la 
Sòls contaminats (SC) Baixa 
Dipòsits controlats de residus (DR) Baixa 
Runams salins (RS) Nul·la 
Abocaments d'EDAR (AE) Nul·la 
Extracció d'àrids (EX) Baixa 
Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Nul·la 
Recàrrega artificial (RA) Nul·la 
Pressió total per estat químic Baixa 
Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 
Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 
Extraccions d'àrids (EX) Baixa 
Pressió total per estat quantitatiu Baixa 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 
Vulnerabilitat Baixa 
Impacte potencial estat químic Baix 
Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 
Impacte comprovat estat químic Sense dades 
Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic Dades insuficients per a descriure l'impacte 
Impacte comprovat estat quantitatiu Sense dades 
Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu Sense dades 

Risc d'incompliment 
Risc sobre l'estat químic No 
Risc sobre l'estat quantitatiu No 
Risc total No 

Font: ACA. Document IMPRESS 

Les tres masses d’aigua subterrànies es troben protegides per abastament, amb captacions 
superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà. En cap cas presenten aqüífers protegits 
segons Decret 328/1988.  

2.1.4. MEDI BIÒTIC I PERCEPTUAL 

2.1.4.1. Vegetació i hàbitats  

La distribució de la vegetació existent en el terme municipal de Montagut i Oix respon a les 
característiques climàtiques de la zona, la composició edafològica del sòl, el relleu i la 
hidrogeologia de la zona. 

Montagut i Oix es troba situat en el Prepirineu Català Oriental, orogràficament trobem unes 
alçades que oscil·len entre 220 m. i els 1100 m., i les formacions muntanyoses es troben 
orientades al sud, en la vessant sec dels Pirineus Orientals. Per tant, els estatges de 
vegetació que poden trobar són: 

- Estatge basal: el formen a nivell arbori i en condicions normals, majoritàriament 
l’alzina (Quercus ilex) en el vessant sec dels Pirineus orientals, aquest estatge es 
troba entre 0 a 500m sobre el nivell del mar. 
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- Estatge montà: el formen, a nivell arbori i en condicions normals, majoritàriament el 
roure martinenc (Quercus pubescens) en el vessant sec dels Pirineus orientals, 
aquest estatge es troba entre els 500 a 1200m sobre el nivell del mar. 

El paisatge vegetal del municipi es troba format majoritàriament per boscos de frondoses 
composats per Alzinars (l’alzinar de terra baixa i el muntanyenc), vegetació pròpia de les 
contrades mediterrànies marítimes humides i semihumides. Tot i que en condicions 
normals, els alzinars de Montagut es trobarien ubicats en l’estatge basal, fins a una alçada 
màxima de 500 metres, les condicions litològiques i geomorfològiques de l’Alta Garrotxa, a 
on es produeix una ràpida infiltració de l’aigua, que afavoreixen un ambient vegetal sec 
potencien l’existència d’alzines a més alçada de l’estatge basal. Tot i així, també trobem 
exemplars de roure martinenc que coexisteixen en minoria amb l’alzinar. Altres formacions 
vegetals especials que també es troben en el territori municipal són les pinedes de pi roig. 

També trobem comunitats vegetals arbustives adaptades a condicions de migradesa de sòl 
i les comunicats secundàries com el bruc i el romaní, les boixedes i les bardisses. 

Les comunitats vegetals es poden dividir en: 

Ecosistema forestal divers, essent predominants aquells formats per alzines (Quercus 
ilex). 

- Alzinars (Quercus ilex). La vegetació predominant és l’alzinar, que recobreix quasi el 50% del 
total del municipi, tant l’anomena’t de terra baixa com el muntanyenc. En alguns 
enclavaments silicis molt reduïts es fa l’alzinar litoral amb marfull i falzia negra. (unitat 45c, 
45d, 45e i 45g segons plànol d’habitats del DMAH) 

- Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), pi roig (P. sylvestris), pi pinyer (P. pinea) i pinassa 
(P.nigra). Sovint barrejades amb altres comunitats. (unitat 42aa, 42ab, 42r, 42s, 42t, 42v, 
42y,  segons plànol d’hàbitats del DMAH) 

- Fagedes (Fagus sylvatica). La fageda amb boix és la més estesa a l’Alta Garrotxa, en el 
municipi es localitza en algunes obagues humides. De vegades es troben fent mosaic amb 
les rouredes de roure martinenc. (unitat 41b i 43b segons plànol d’hàbitats del DMAH) 

- Rouredes (Quercus sp.). En el municipi hi ha present diversos tipus de roure: el roure 
martinenc (Q.pubescens), el roure africà (Q.canariensis) i el roure pènol (Q. robur). 
Predomina el primer, trobant-se en general a major altitud que els alzinars i molt sovint 
acompanyat amb pi roig. (unitat 41d, 41k, 41l, 41o i 43d segons plànol d’habitats del DMAH) 

Imatge 2.1. 13. Fotografies de masses forestals presents al municipi de Montagut i Oix. 
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Bosc de ribera. El municipi de Montagut i Oix està solcat per nombrosos cursos fluvials que 
presenten una vegetació d’ambients humits associada. Resseguint els cursos municipals 
podem trobar:  

- Avellanoses amb falgueres en rierols, obacs humits i fondals. (unitat 31ab segons plànol 
d’habitats del DMAH) 

- Verneda amb consolda en rius i rierols que porten aigua contínuament. (unitat 44f segons 
plànol d’habitats del DMAH) 

- Salzeda, als cursos mig i baix del riu ocupant la part central del llit (unitat 44b segons plànol 
d’habitats del DMAH) 

Imatge 2.1. 14. Fotografies de bosc de ribera present del riu Fluvià al veïnat de Fluvià. 

         
 
Vegetació rupícola. Al municipi hi ha diferents comunitats en funció de l’ambient en que es 
troben: 

- Vegetació rupícola d’ambients humits: on predominen dues comunitats diferents, una que 
prefereix parets i relleixos rocosos a l’interior del bosc dominada per les espècies Asplenium 
fontanum i Ramonda myconi, l’altre es fa sobre calcàries en cingles oberts i orientats al nord, 
d’aquests són característiques les espècies Saxifraga longifolia, Campanula speciosa, 
Potentilla caulescens i Lonicera pyrenaica. 

- Vegetació rupícola d’ambients mediterranis secs: es troba en parets verticals orientats al sud, 
generalment a cotes baixes, entre 300 i 700 m. En aquesta comunitat es poden detectar 
espècies poc freqüents Asplenium petrarchae, Sarcocapnos enneaphilla, etc. 
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Imatge 2.1. 15. Fotografia del cingle d’El Ferran cobert per vegetació rupícola. 

 

Ecosistema agrari. Els espais agraris es situen als voltants dels nucli i veïnats del municipi, 
ocupant en molts casos terrenys adjacents a edificacions. Aquestes àrees agrícoles són 
molt importants per l’efecte tampó que realitzen entre les àrees urbanitzades i les masses 
forestals. Es tracta d’ecosistemes que estan caracteritzats per la baixa diversitat d’espècies. 
L’agricultura a la zona és majoritàriament intensiva, i destinada a la producció de farratges i 
cereals. 

Imatge 2.1. 16. Fotografies dels camps de conreu adjacents al nucli de Montagut i al d’Oix. 

  
Per poder localitzar en major detallen les comunitats vegetals descrites, veure plànol 5. 
Hàbitats 
 

A nivell de flora, en la zona de l’Alta Garrotxa s’han inventariat més de 1400 espècies de 
plantes superiors. En aquest context, s’han identificat dues especies endèmiques de la 
zona, com són la Polygala vayreade i la Lithodora oleifolia, la primera es situa en rocams i 
prats calcícoles, la segona en parets calcàries. 
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Imatge 2.1. 17. Fotografia de Polygala vayredae (esquerra) i Linum campanulatum (dreta). 

        
Font: Consorci de l’Alta Garrotxa 

2.1.4.2. Fauna 

La major part del territori que compren el municipi de Montagut i Oix es troba protegit dintre 
de la figura de l’EIN de l’Alta Garrotxa, degut al seu grau de conservació i de la gran 
quantitat d’espècies animals que hi trobem. Val a dir, que a nivell de fauna, existeix molta 
varietat degut a la baixa accessibilitat i la relativa calma d’aquest espai. La dualitat 
d’ambients que podem trobar al municipi es tradueix en una dualitat faunística, podent 
trobar espècies característiques d’ambients mediterranis, i espècies característiques 
d’ambients medioeuropeus i atlàntics. A més també es poden trobar espècies 
característiques d’hàbitats concrets, com poden ser espècies de cingleres, ecosistemes 
fluvials o coves. 

Imatge 2.1. 18 Fitxa fauna vertebrada d’ambient mediterrani. 
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Fo
Font: Agenda 21 de Montagut i Oix 

 

Imatge 2.1. 19. Fitxa fauna vertebrada d’ambient medioeuropeu i atlàntic. 

Font: Agenda 21 de Montagut i Oix 
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Imatge 2.1. 20. Fitxa fauna vertebrada d’ecosistemes fluvials, cingleres i coves. 

 
Font: Agenda 21 de Montagut i Oix 

A nivell d’invertebrats, no existeixen grans estudis en el territori municipal ni a l’Alta 
Garrotxa. Tot i així s’ha de destacar la importància de les coves on podem trobar exemplars 
d’escorpí cec (Belisarius xambeui) i l’escarabat (Zariquieya troglodites). 

A l’annex s’adjunta taula resum de les espècies animals presents dins el terme municipal i el 
seu grau de protecció legal. 

2.1.4.3. Paisatge 

El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés 
d’integració contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. Es considera un complex 
d’interaccions derivades de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen, i 
l’activitat antròpica que hagi pogut patir al llarg del temps. El paisatge és el conjunt 
d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, donen a cada territori un 
aspecte determinat. 
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L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà 
abordar el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que 
millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la 
fragilitat.  

Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un 
anàlisi força subjectiu, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de l’observador 
de les connotacions perceptuals i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 26 de 
novembre de 2010, inclou el municipi de Montagut i Oix en la Unitat de paisatge 1.Alta 
Garrotxa. Aquesta unitat té 38.745 ha. de superfície hi inclou parcialment o íntegrament 17 
municipis de tres comarques diferents (Garrotxa, Alt Empordà i Ripollès). L’Alta Garrotxa 
presenta dues àrees ben diferenciades climatològicament que proporcionen una elevada 
heterogeneïtat paisatgística: l’àrea nord-occidental es correspon amb un clima alpí, mentre 
que la sud-oriental es correspon a un bioma mediterrani, entre aquests dos extrems hi ha 
tota una gradació climàtica molt influenciada per la complexitat geomorfològica del territori. 
Montagut i Oix a l’eix central de la unitat i s’hi pot observar aquesta heterogeneïtat 
paisatgística. El resultat del procés històric que ha patit el paisatge de l’Alta Garrotxa, amb 
explotació intensiva i extensiva de l’espai forestal a l’antiguitat, es troba actualment en una 
fase de naturalització graudal amb l’increment progressiu de l’espai forestal en detriment de 
pastures i conreus, fet que està ocasionant una gradual uniformització del paisatge. Cal 
destacar que la posició relativament aïllada envoltada de muntanyes, l’esplendor del relleu i 
la frondosa coberta vegetal, ha permès el mateniment de zones d’un elevat valor natural i 
ecològic a la unitat paisatgística de l’Alta Garrotxa. 

A la fitxa de la Unitat de Paiastge de l’Alta Garroxa, del Catàleg del Paisatge de les 
Comarques Gironines, es defineix quins són els trets distintius i els principals valors en el 
paisatge per aquesta unitat. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i 
la seva possible evolució; i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. I en base a tot l’exposa’t defineix objectius de 
qualitat paisatgística (que s’inclouen en les Directrius de Paisatge del PTPCG) i proposa 
mesures (criteris) i accions per assolir els objectius de qualitat paisatgística. Però cal 
destacar que els principals valors del paisatge d’aquesta unitat, presents a Montagut i Oix 
són: 

- Espai D’interès Natural de l’Alta Garrotxa 

- Els espais fluvials del Llierca, la riera d’Oix, etc. pel seu interès connector. 

- Els valors estètics que proporciona el contrast entre els espadats calcaris i les 
denses masses forestals. 

A una escala municipal, les subunitats de paisatge que es localitzen al municipi de Montagut 
i Oix són: 

- Subunitat de paisatge dels cingles i penyals amb vegetació 
- Subunitat de paisatge forestal 
- Subunitat de paisatge fluvial 
- Subunitat de paisatge d’espai obert (espai agrícola, prats, etc.) 
- Subunitat rural - urbana 

Tot seguit, es presenta una fitxa descriptiva de les principals característiques de cada 
subunitat paisatgística i la seva descripció pels tres nivells de qualitat: 
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a) visibilitat (qualitat primària): fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o 
zona determinada. Seria l’efecte que sobre l’observador té el territori analitzat a partir de la 
seva percepció mitjançant els sentits. 

El municipi presenta nombroses elevacions, per aquest motiu disposa de nombrosos punts 
molt visibles (cims, serralades, etc.) i els propis nuclis i veïnats resulten molt visibles des de 
les elevacions contigües, tot i que en general aquestes no presenten un elevat grau de  
freqüentació. En la imatge inferior s’observa que els nuclis urbans estan emplaçats en 
terrenys planers, envoltats de terrenys abruptes i muntanyosos formats per nombroses 
serres i cims. Així es pot observar el nucli de Montagut i el nucli de Oix ubicats entre 
serralades i envoltats de camps de conreu. 

Imatge 2.1. 21: Imatge del nucli de Montagut en direcció nord-est, amb la Serra de les Corones i 
Cingles d’en Parada de fons. 

 

Imatge 2.1. 22. Imatge del nucli de Montagut en direcció nord-est, amb el puig el Ferran i els Cingles 
de Gitarriu de fons. 

 
b) qualitat visual (qualitat secundària): es tracta de l’estimació inicial del paisatge de l’àrea 
estudiada, i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del fons escènic o 
visual del territori. Es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus 
elements naturals com artificials. La qualitat paisatgística estarà condicionada, pels 
mecanismes fisiològics i psicològics del mateix observador, juntament amb els 
condicionants educatius i culturals existents entre observador i paisatge.  
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En la qualitat visual prenen importància molts factors, i aquesta es veu influenciada per 
l’existència i la singularitat dels valors naturals de l’entorn. En el municipi de Montagut i Oix, 
els nuclis i veïnats, es troben majoritàriament en terrenys planers en cotes inferiors de les 
abruptes muntanyes que els envolten, i que marquen el fons escènic del municipi. La conca 
visual del nuclis i veïnats, en general és molt oberta, podent ser visibles cims molt allunyats.  

Imatge 2.1. 23. Ortofotomapa de Montagut i Oix (encerclat en vermell) i territoris adjacents  

 
Font: ICC 

Igualment, pel que fa a la qualitat paisatgística, cal destacar els nombrosos i importants 
valors ecològics i naturals al municipi, que impliquen que més de la meitat de la superfície 
municipal es troba sota alguna figura de protecció ambiental: PEIN, Parc Natural, XN2000, 
inventari del patrimoni geològic, zones humides, etc. 

c) fragilitat (qualitat terciària): és la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es 
preveu portar-hi a terme. La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb 
l’aptitud del territori per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment 
de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus 
d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar. 

Els principals trets del municipi: relleu accidentat amb nombroses elevacions que impliquen 
una important visibilitat, unit que gran part del municipi es troba sotmès a alguna figura de 
protecció, ja sigui PEIN, Xarxa Natura 2000, etc. atorguen una fragilitat destacada a tot el 
terme municipal de Monagut i Oix. Per aquest motiu qualsevol actuació al territori caldrà que 
sigui correctament analitzada i inclogui unes bones mesures d’integració paisatgística per 
minimitzar el possible impacte sobre el medi. 
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SUBUNITAT DE PAISATGE DELS CINGLES 
Petita descripció  Paisatge de muntanyes rocoses que trobem distribuïts pel municipi, amb 

terrenys d’elevada pendent coberts de boscos o prats. 
FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny Muntanyós, abrupte Conca visual Alta 

Vegetació present Amb vegetació laxe i 
baix recobriment 

Presència 
elements humans Baixa 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Visibilitat i exposició Qualitat visual alta. 

Presència espectadors Espectadors permanents en la població resident i també 
espectadors espontanis   

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Diversitat Mitja - Alta Singularitat Alta 
Qualitat de les vistes Alta Cromatisme Alt 

Vegetació Vegetació rupícola, amb presència de vegetació forestal i de 
prats herbacis 

Grau de naturalitat Alt 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Fragilitat de l’entorn Mitjana - Baixa 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global ALTA 

 

SUBUNITAT DE PAISATGE FORESTAL 

Petita descripció  
Paisatge ocupat per extensions de masses forestals. El bosc predominant 
és molt variable, depenent de la situació que ens trobem en el municipi, ja 
que es poden trobar tant boscos caducifolis, escleròfil·les,  o mixtos. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny Amb desnivells Conca visual Mitja - Alta 

Vegetació present 
Masses forestals de 
gran diversitat en el 
municipi 

Presència 
elements humans Baixa 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: ALTA 

Visibilitat i exposició Qualitat visual alta 

Presència espectadors Espectadors permanents en la població resident i també 
espectadors espontanis  

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: ALTA 

Diversitat Alta  Singularitat Alta 
Qualitat de les vistes Mitjana Cromatisme Alt 
Vegetació Espècies mediterrànies i eurosiberiànies 
Grau de naturalitat Alt 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Fragilitat de l’entorn Mitjana 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global ALTA 
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SUBUNITAT DE PAISATGE FLUVIAL 

Petita descripció  
Paisatge dels rius, torrents i rieres que circulen pel municipi. Espais lineals 
amb vegetació de ribera associada i en certs punts amb presència 
antròpica propera juntament amb trams antropitzats. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

     
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny Terreny sinuós. Conca visual Baixa 

Vegetació present De ribera Presència 
elements humans 

Localitzada en punts 
concrets 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Visibilitat i exposició Qualitat visual mitjana. 

Presència espectadors Espectadors permanents propers a la unitat, sobretot pel que 
fa al riu Fluvià. 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Diversitat Alta  Singularitat Alta 
Qualitat de les vistes Mitjana Cromatisme Alt 
Vegetació Flora característica dels ambients humits 
Grau de naturalitat Alta 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Fragilitat de l’entorn Alta 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global MITJANA-ALTA 

 

SUBUNITAT DE PAISATGE D’ESPAIS OBERTS 

Petita descripció  
Paisatge format pel conjunt de conreus herbacis i els prats de pastura, 
aquests últims utilitzats per la pastura extensiva del bestiar. Es localitza 
principalment  en les zones amb un relleu més planer i pròxim al nuclis i 
veïnats de població, ja que en permet una millor explotació productiva. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny Planer Conca visual Alta 

Vegetació present Herbàcia Presència 
element humans Freqüent 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat ALTA 

Visibilitat i exposició Qualitat visual alta 

Presència espectadors Espectadors permanents de la població resident als nuclis i 
veïnats i esporàdics 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Diversitat Mitja  Singularitat Mitjana 
Qualitat de les vistes Alta Cromatisme Mitjà 
Vegetació Eminentment herbàcia 
Grau de naturalitat Baix 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Fragilitat de l’entorn Mitjana 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global MITJANA 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

                                                                                                                                                             35 

 

SUBUNITAT RURAL-URBANA 

Petita descripció  
Paisatge format per espai urbanitzat de tipologia rural, edificacions 
coherents amb el territori i en la seva majoria integrades en la zona. 
Aquesta unitat és present als nuclis i veïnats del municipi. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

        
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny Planer Conca visual Mitjana 

Vegetació present Herbàcia Presència 
element humans Freqüent 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat MITJANA 

Visibilitat i exposició Mitjana, depenent del nucli o veïnat 
Presència espectadors Espectadors permanents de la població resident i visitants 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Diversitat Baixa Singularitat Mitjana 
Qualitat de les vistes Alta Cromatisme Baix 
Vegetació Antròpica i d’espais ruderals 
Grau de naturalitat Baix 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: Valoració 
unitat: MITJANA 

Fragilitat de l’entorn Mitjana-Baixa 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global MITJANA - BAIXA 
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2.1.4.4. Connectivitat  

Per entendre millor el concepte de connectivitat ecològica, cal tenir en compte com la 
pressió antròpica sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva 
conveniència. Actualment hi ha extenses àrees de la geografia esquitxades per un tipus 
d’urbanisme difús i interrompudes per infraestructures lineals, com ara carreteres, línies 
elèctriques,etc.. 

En el mosaic del territori, es troben espais que, tot i haver estat modificats per l’home, 
conserven trets diferencials i característics que els permeten abrigar ecosistemes molt 
valuosos. Aquestes àrees d’alt interès, perden la seva funcionalitat si queden marginades 
per la fragmentació i l’isolament derivades de l’efecte barrera de les obres de construcció 
lineals i per la destrucció de l’hàbitat. 

Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de les zones 
preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la 
recolonització de noves àrees perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o 
estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del 
territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del 
paisatge.  

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), diferencia entre tres 
tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos territorials 
secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial 
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit de les Comarques Gironines, 
mentre que els secundaris actuen com a element articulador de tota la xarxa, 
complementant o interconnectant els grans eixos definits anteriorment. Els connectors 
fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica urbanitzadora 
dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial. En general, el PTPCG determina els 
principals eixos estructurants del territori (Imatge 2.1. 24) per tal de garantir una connexió i 
conservació del patrimoni natural del lloc. El municipi de Montagut i Oix és creuat per dos 
eixos connectors principals, de nord a sud per l’eix connector Eix 1  i de est a oest per l’eix 
connector Eix 3, a l’extrem sud del municipi travessa l’eix connector fluvial del riu Fluvià.  

L’Eix 1 discorre per l’interior de l’àmbit de les comarques Gironines, paral·lel al límit d’aquest 
amb els àmbits territorials veïns. Aquest gran eix permet la connexió entre l’espai PEIN de 
les Serres de Montnegre – Corredor a la comarca de la Selva i els espais PEIN de les 
Capçaleres del Ter i del Freser al Ripollès i el de l’Alta Garrotxa; travessant els espais del 
massís del Montseny, les Guilleries, el Collsacabra, la Zona Volcànica de la Garrotxa, les 
Serres de Milanya – Sta Magdalenai Puig, les Riberes Altes del Ter (XN2000) i la Serra de 
Cavallera. 

A nivell transversal el terme municipal es recorregut per l’Eix 3, l’eix dels Pirineus, que 
connecta els espais PEIN de la Serra de Montgrony al Ripollès amb l’espai protegit del Cap 
de Creus passant pels espais protegits de la Serra de Cavallera, les Ribes Altes del Ter 
(XN2000), l’Alta Garrotxa, el Massís de les Salines, les Basses de l’Albera (XN) i el Massís 
de l’Albera. 

L’eix 5 transcorre en sentit sud – nord per l’interior i connecta l’espai protegit de les 
Guilleries amb el de l’Alta Garrotxa, a través dels espais protegits de el Puig de la Banya del 
Boc, les Muntanyes de Rocacorba, l’Estany de Banyoles i les ribes del Riu Fluvià (XN2000). 
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Imatge 2.1. 24. Plànol dels eixos estructurants del territori segons el PTPCG  

 
Font: PTPCG, DTiS 

L’eix 5 també afecta part del terme municipal. I el riu Fluvià s’identifica dins el pla com a 
connector fluvial F2.I és entre aquests eixos que s’identifica un punt crític: Connectors entre 
l’espai protegit de l’Alta Garrotxa i la vall del riu Fluvià (GX03). Veure Imatge 2.1. 25. A 
causa dels assentaments urbans entorn el Fluvià i la carretera A-26. 

Imatge 2.1. 25. Plànol dels espais d’interès connector de la comarca de la Garrotxa  

      
Font: ISA del PTPCG 
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L’any 2005 es va realitzar la Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de 
connectivitat a la demarcació de Girona (Diputació de Girona). Aquesta diagnosi inclou 
tan sols els espais connectors que presenten una necessitat d’intervenció (urgent o no), 
mentre que els connectors que es troben garantits i no estan amenaçats a mig termini no 
s’han inclòs. En el municipi de Montagut i Oix no s’ha detectat cap espai connector que 
requereixi d’intervenció a mig termini, tot i així en les proximitats del municipi s’han detectat 
altres espais que sí requereixen d’intervenció, com són: Vall de Bianya-Socarrats, Sant 
Cosme, Túnels de Castellfollit, i les Rieres de l’Alta Garrotxa. 

La carretera A-26, és una de les principal barreres pel que fa a la connectivitat ecològica a 
tot el terme i territori de la Garrotxa. Segons base de dades del DMAH al terme municipal de 
Montagut i Oix, i entorn la carretera A-26 s’identifiquen diversos punts crítics, amb dades 
d’atropellament d’espècies de fauna, també en el punt d’unió entre la A-26 i la GIP-5233 a 
La Cometa.  

Imatge 2.1. 26. Plànol de punt crític per la fauna a la xarxa viària. 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades del DMAH  

2.1.5.  ÀREES DE RISC  

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i 
l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant 
d'emergències o d’un risc greu.  
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El municipi de Montagut i Oix té elaborats els Plans d’Actuació Municipal (PAM) per als 
següents riscos especials: 

Taula 2.1. 4. Plans d’Actuació Municipal del Municipi de Montagut i Oix 
Plans Estat 

SISMICAT APROVAT 

INFOCAT APROVAT 

INUNCAT APROVAT 

NEUCAT Aprovat per Ple municipal, manca homologació 

TRANSCAT Aprovat per Ple municipal, manca homologació 
Font: SIGMA. Consorci de Medi ambient i salut pública. 

2.1.5.1. Risc sísmic 

En la comarca de la Garrotxa es situa en la zona sismotectònica Z4 (ICC, 1997). Aquesta 
zona afecta al municipi de Montagut i Oix i és la zona 4 d’intensitat sísmica VII-VIII (500 
anys), essent aquesta la de risc alt a Catalunya, per tant el municipi ha d’elaborar un Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) a on quedin reflectides les actuacions davant d’una emergència 
sísmica i les actuacions encaminades a garantir l’operativitat dels mitjans humans i 
materials de què disposa. 

Malgrat que aquest risc està poc estudiat i hi ha poca informació de detall disponible, en un 
primer anàlisi general la combinació de les avaluacions de perillositat sísmica i de la 
vulnerabilitat sísmica de les construccions duta a terme per l’Institut Geològic de Catalunya 
(IGC) resol que, pel municipi de Montagut i Oix, els efectes d’una emergència sísmica 
provocarien danys greus als edificis.  

A Catalunya, les zones amb més possibilitats de patir un terratrèmol són els Pirineus i l’àrea 
mediterrània, amb l’excepció del Delta de l’Ebre. A Montagut i Oix existeix constància 
històrica de terratrèmols de diversa consideració. El terratrèmol enregistrat més important 
que afectà al municipi de Montagut va tenir lloc el 1428, en què un terratrèmol d’intensitat 
VII-VIII va provocar molts morts. Altres dades de l’IGC mostren que en l’actualitat hi ha 
tremolors i moviments del terra a la Garrotxa, tot i que aquests són d’intensitat baixa. 

Imatge 2.1. 27. Plànol de les zones sísmiques i vulnerabilitat sísmica/danys als edificis 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2.1.5.2. Inundabilitat 

La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista 
merament hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva 
conca i les transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé 
directament al mar. 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte per 
la seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i 
per negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol 
avinguda o inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del 
fenomen meteorològic i hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de 
la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat). 

D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis 
hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la 
planificació del territori i en el disseny i establiment de les mesures de protecció de les 
persones i els seus béns. 

Segons l’INUNCAT (ACA), dins el terme de Montagut i Oix hi ha associat un risc 
d’inundació, amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, en alguns punts del municipi.  

Imatge 2.1. 28. Plànol de delimitació de les zones inundables a Montagut segons INUNCAT 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Dins els estudis de delimitació de zones inundables, elaborats per ACA, s’inclou una base 
de dades de punts crítics, punts  en que l’experiència de molts anys de gestió dels espais 
fluvials diu que hi ha problemes recurrents. Al municipi de Montagut i Oix s’hi troba un punt 
crític, corresponent a un passallís entre Montagut i Tortellà sobre el Llierca en que les 
crescudes del riu tallen el pas de la carretera. 
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Imatge 2.1. 29. Plànol de delimitació de les zones potencialment inundables. 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Imatge 2.1. 30. Fitxa de punt crític a Montagut segons la Delimitació de zones inundables. 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

Malgrat les indicacions del Pla INUNCAT, l’escala d’aquests treballs és molt gran per a un 
anàlisi a escala municipal, per aquest motiu durant els inicis de redacció del nou POUM de 
Montagut i Oix es va encarregar un estudi d’inundabiltat pel Veïnat de Fluvià. Aquest estudi, 
de juliol de 2007, conclou que: 

- El Fluvià desborda fins al canal quan aquest deixa d’estar enganxat el riu i inunda 
també el camí paral·lel al riu en aquell tram i alguns horts per a T=500. La casa 
Vilarrasa, vora el riu, té un mur de protecció que resulta insuficient a la part final de la 
casa. 
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- Al torrent 1, el darrer pont abans del tram cobert no té prou capacitat per a l’avinguda 
de 500 anys de període de retorn, però sí per a 10 i 100 anys. 

- Al torrent 2, el pont del camí paral·lel al riu no té prou capacitat per a l’avinguda, així 
com el pont d’accés a la granja. Al pont del torrent 2 sobre el canal, l’endegament 
tampoc té prou capacitat per a T=500 anys i 100 anys.  

Imatge 2.1. 31. Ortofotoimatge de la zona inundable i calats del Fluvià per T=500 anys. 

 

 
Font: Estudi d’inundabilitat, Juliol 2007. INCA i Hidrosfera enginyeria. 
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L’Agència Catalana de l’Aigua, recomana seguir les següents indicacions pel que fa als 
criteris de planificació d’aquestes zones: 

La Zona Fluvial (ZF) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris ecosistèmics. En la franja inundable només 
es podran dur a terme tasques de manteniment de la vegetació destinades a afavorir un creixement equilibrat 
d’aquesta i alhora mantenir una capacitat hidràulica mínima. 

El Sistema Hídric (SH) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris hidràulics i de desguàs. Els usos permesos 
en el sistema hídric fora de la zona fluvial seran:  

a) Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers a l’aire lliure i conreus 
silvestres. 

b) Ús industrial - comercial: zones verdes. 

c) Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 

d) No es permetran hivernacles, tancaments ni qualsevol construcció que suposi modificacions del perfil natural 
del terreny. 

e) Les estacions de bombament d’aigües residuals o potables s’hauran de situar a cotes suficients per a evitar 
que durant l’avinguda de 500 anys es produeixin inundacions greus. 

f) Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones de descans, zones de 
natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, circuits d’excursionisme o d’equitació, 
excepte edificacions annexes. 

A la Zona Inundable (ZI) es preveuran les següents limitacions d’usos: 

a) Les futures edificacions de caràcter residencial han de tenir la planta baixa, o el soterrani, si n’hi hagués, a 
una cota tal que no es produeixi la condició d’inundació moderada amb la de 500 anys. 

b) Aquestes condicions s’aplicaran també a les estacions depuradores d’aigües residuals de caràcter 
convencional i a les estacions de tractament d’aigües potables. 

c) Les construccions no residencials (industrials, comercials, pàrkings, etc.) s’han de situar a cotes suficients per 
a evitar que durant l’avinguda de 500 anys es produeixin inundacions greus. 

d) Aquestes mateixes condicions seran d’aplicació a les EDAR’s de tipologia “verda” i a les estacions de 
bombament d’aigües residuals o potables. 

Veure el plànol 9. Zones de risc ambiental 

2.1.5.3. Incendis forestals  

El municipi de Montagut i Oix no està catalogat per un risc alt d’incendi forestal pel Decret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
principalment pel caràcter humit del clima de la zona. 

El mapa bàsic d’incendi forestal és el resultat de la integració dels factors que intervenen en 
el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i perill de propagació, per la realització del qual s’ha 
utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de combustible de Catalunya, el model 
d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i sèries meteorològiques (actualitzat 
a data de 14.10.2002). 
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Models de combustible - 2003

Model 0

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

Model 9

Model 10

Regadius i vinyes

Conreus herbacis de secà

Conreus llenyosos de secà (Model 20)

Improductiu natural

Improductiu artificial

Imatge 2.1. 32. Plànol de combustibilitat (esquerra) i d’inflamabilitat (dreta) de Montagut i Oix. 

   
Font: Base de dades del DTiS 

  
                                                                                                                     

 

                                    

Model d’inflamabilitat 

Model 1: Recobriment inferior al 75% d'espècies amb 
inflamabilitat de grau 4.  
Model 2: Recobriment superior al 75% d'espècies 
amb inflamabilitat de grau 4.  
Model 3: Recobriment superior al 25% d'espècies de 
grau 3 i superior al 75% d'espècies de grau 4.  
Model 4: Recobriment superior al 75% d'espècies de 
grau 3.  
Model 5: Recobriment superior al 10% d'espècies de 
graus 1 i 2 i superior al 75% d'espècies de grau 3.  
Model 6: Recobriment superior al 25% d'espècies de 
graus 1 i 2.  
Model 7: Recobriment superior al 50% d'espècies de 
graus 1 i 2.  
Model 8: Recobriment superior al 75% d'espècies de 
graus 1 i 2.  
Model 9: Recobriment superior al 100% d'espècies 
de graus 1 i 2.  
Model 10: Recobriment superior al 150% d'espècies 
de graus 1 i 2. 

Al terme municipal, domina el model de combustibilitat dels matollars 
(model 4, 5 i 6). Correspon a formacions arbrades amb un estrat 
arbustiu més o menys desenvolupat per on es propagaria el foc. Es 
poden dividir en dos subgrups (de càrrega moderada – model 5 i 6, i 
d'elevada càrrega – model 4) segons la quantitat de material 
disponible per cremar. També cal destacar el model 8 de 
combustibilitat de fullaraca, correspon a boscos amb fullaraca molt 
compacta amb algun branquilló i poc matollar o vegetació herbàcia al 
sotabosc, on les fagedes i alguns boscos de pi roig en són 
representatius, i el foc és superficial i es propaga gràcies a la 
fullaraca molt compacta.  
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Si ens fixem en el mapa de perill bàsic d’incendis forestals de Catalunya (veure a l’annex el 
plànol 9. Zones de risc ambiental), el municipi presenta en general un risc baix d’incendi, 
amb algunes àrees amb risc alt que es concentren principalment en la meitat est del 
municipi. Al sud, prop de les zones urbanes existeixen àrees on el risc d’incendi és elevat. 

Cal tenir en compte que aquesta és una classificació bàsica, i que el risc real d’incendi 
forestal varia dia a dia segons les condicions climàtiques, el grau de sequedat, la humitat i la 
intensitat del vent. Pel que fa al risc que aquest perill d’incendi forestal pot suposar per als 
nuclis de població  i veïnats del municipi de Montagut i Oix és baix, sense zones properes 
amb un risc elevat. 

En els darrers 20 anys cap incendi major de 50 ha. ha afectat la superfície del municipi de 
Montagut i Oix, fet que concorda amb el baix risc d’incendis del municipi.  

2.1.5.4. Riscos geològics. Erosió, inestabilitat geodinàmica, subsidències i 
moviments en massa 

El terreny accidentat i les pendents de bona part del terme municipal, fan pensar amb un 
risc considerable pel que fa als riscos geològics i l’erosió. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines ha elaborat un plànol de possibles 
afectacions i riscos territorials a estudiar, en ell “les àrees grafiades en aquest plànol s’han 
d’entendre com un indici preliminar i una indicació de les necessitat d’estudiar la component 
de risc en el moment d’autoritzar noves implantacions urbanes o activitats. Cal advertir que 
a una escala més detallada d’estudi o amb aplicació de mesures correctores, les àrees 
afectades es poden veure fortament reduïdes i ser compatibles amb el desenvolupament 
urbà”. 

Imatge 2.1. 33. Plànol de possibles afectacions i riscos territorials a estudiar. 

  
 

Font: PTPCG. 

 

 

 

 
Font: PTPCG 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

46 

Observant el plànol anterior, es pot veure que prop del nucli d’Oix s’han indicat tres 
vulnerabilitats que es corresponen amb cons de dejecció, aquests poden venir donats per 
l’arrossegament de material sòlid desencadenat com a conseqüència d’una sèrie de 
fenòmens geològics (inestabilitat, etc). 

A causa de l’informe desfavorable de l’Institut Geològic de Catalunya, de data 26/10/2011, 
s’ha sol·licitat al mateix organisme dictamen geològic del municipi de Montagut i Oix (maig 
de 2014). 

L’estudi d’identificacio dels riscos geològics a Montagut i Oix, elaborat per l’Institut Geològic 
de Catalunya (codi: AP-044/14) a data 20 de juny de 2014. Aquest estudi, que s’adjunta a la 
documentació del POUM, conclou per cada zona: 

“L’àrea de Montagut es troba en una zona bastant plana amb suaus ondulacions i un lleuger 
pendent cap el sud, sobre uns dipòsits de graves, sorres i llims d’antics ventalls al·luvials (Qva4-5). 
No s’ha tingut constància d’antecedents ni s’ha reconegut indicis en els reconeixements efectuats 
relacionats amb moviments de massa, fluxos torrencials o inundabilitat. D’altra banda, al sector nord-
oriental de l’àrea hi ha la possibilitat que sota els dipòsits quaternaris hi hagi guixos. Donada la 
manca d’indicis i l’aparent manca de circulació d’aigües s’ha estimat una perillositat baixa o molt 
baixa enfront esfondraments per a la subàrea A (plànol 1). En qualsevol cas, atesa la incertesa de la 
seva existència, es recomana que els estudis previs a futures actuacions considerin la possible 
presència de guixos en fondària. 

 
L’àrea de la Cometa es troba en un vessant de pendents suaus a moderats sobre graves d’antics 
ventalls al·luvials quaternaris. No es té coneixement d’indicis, ni s’ha reconegut indicis relacionats 
amb moviments de massa, esfondraments, fluxos torrencials o inundabilitat. 

L’àrea del veïnat de Fluvià està constituïda per cinc petites àrees que es troben sobre dipòsits de 
les terrasses del Fluvià (Vilarrasa, barri de Fluvià i can Xaudiera) o sobre gresos i conglomerat 
eocens (el Cós i Nau). En el reconeixement efectuat, al vessant situat per sobre l’àrea de Nau s’ha 
observat indicis de despreniments de magnitud baixa amb una freqüència estimada entre mitjana i 
alta, de manera que s’ha considerat per al subàrea B (plànol 3) una perillositat baixa enfront 
despreniments. Atesa la fàcil accessibilitat i la mida petita dels blocs, es recomana una revisió del 
sector del vessant amb incidència directa als habitatges per identificar possibles blocs susceptibles 
d’inestabilitat. No s’ha tingut constància altres antecedents relacionats amb moviments de massa, 
esfondraments o fluxos torrencials. Tot i que s’ha sabut d’un despreniment proper fa uns anys a can 
Xaudiera sense incidència a les àrees estudiades. Per altra banda, sí cal considerar l’existència de 
zones inundables a les zones properes al Fluvià en les àrees del barri Fluvià i d’una part important de 
can Xaudiera, i per tant, es recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
pel que fa als estudis d’inundabilitat i per a la planificació urbanística. 
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L’àrea d’Oix es troba en un vessant de pendents suaus a moderats sobre graves al·luvials – 
col·luvials quaternàries i margues eocenes. No es té coneixement d’indicis, ni s’ha reconegut indicis 
relacionats amb moviments de massa, esfondraments o fluxos torrencials. D’altra banda, l’àrea és 
creuada per un torrent que podria comportar la presència de zones inundables i per tant, es 
recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa als estudis. 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les següents 
recomanacions: 

 La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius 
actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

 Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o 
talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una distància 
prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es poden veure afectades 
pel progressiu desenvolupament d’inestabilitzacions.  

 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. Usualment, 
no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar assentaments 
diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.” 

2.1.5.5. Altres problemàtiques i riscos sobre l’entorn natural 

Contaminació d’aigües superficials i subterrànies. 
Les masses d’aigua superficials presents al municipi de Montagut i Oix no presenten risc 
d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) (veure apartat 2.1.2.3 Hidrologia i 
hidrogeologia). El riu Fluvià presenta risc nul al seu pas per el municipi  i risc d’incompliment 
mig des de la seva unió amb el Llierca fins al mar. 

De les tres masses d’aigua subterrànies que són parcialment presents al municipi de 
Montagut i Oix (veure apartat 2.1.2.3 Hidrologia i hidrogeologia) la massa 9. Fluviovolcànic 
de la Garrotxa presenta risc d’incompliment de la DMA elevat, mentre que la massa 8. 
Banyoles presenta risc mig. En les taules que es presenten a continuació s’indiquen les 
causes del risc d’incompliment, així com es diferencia si aquest risc fa referència a l’estat 
químic o a l’estat quantitatiu. 
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Imatge 2.1. 34. Fitxes del compliment de la DMA per les masses d’aigua. 

 

 
Font: ISA del PTPCG 

Per tant aquestes dues masses d’aigua presents al municipi es troben en risc 
d’incompliment de la DMA pel que fa al seu estat químic. Tal com es pot observar en les 
dues taules anteriors en aquest cas els riscos deriven principalment de les dejeccions 
ramaderes, l’agricultura i els abocaments diversos (industrials, EDAR, i dipòsits controlats). 

Vulnerabilitat per nitrats procedents de fonts agràries 
El municipi de Montagut i Oix no està catalogat com a zona vulnerable en relació a la 
contaminació per nitrats pel Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, ni per 
les posteriors ampliacions (Decret 476/2004) i les noves zones vulnerables designades 
mitjançant Acord de Govern de 28 de juliol de 2009. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

49 

Activitats extractives 
Tot i que aquest tipus d’activitats són un recurs econòmic, cal tenir en compte la seva 
incidència negativa sobre el mal ús dels recursos geològics, el paisatge directament afectat i 
en el que no està afectat per l’activitat, derivat de processos desencadenats, com ara 
esllavissades, despreniments o erosió del sòl. 

Les activitats extractives no sols produeixen un impacte negatiu sobre el paisatge sinó que 
poden desencadenar conseqüències greus per a l’equilibri dels sistemes naturals. Així 
doncs, aquests riscos poden anar molt més enllà si considerem l’activitat com un procés en 
el que no només s’extreu el material, sinó que aquest es transporta fins el seu destí final. És 
en aquest cas en el que es poden veure afectats espais d’interès natural per on circulen els 
camions o fins i tot la destrossa produïda pels camions sobre els mateixos camins. 

Per tot això, un creixement desmesurat i poc planificat d’aquests recursos pot produir 
degradacions desiguals al territori, sovint del tot injustificades, ja que a vegades la 
importància econòmica d’aquests recursos és escassa. 

Les pedreres situades normalment en vessants a cel obert, presenten una sèrie de 
problemàtiques ambientals severes que es minimitzen en bona mesura quan al final de la 
seva vida útil completen amb èxit la restauració ambiental (vegetal i paisatgística) de 
l’explotació, tal i com obliga la normativa. No obstant, tal i com s’observa a la següent taula 
on es llistes les activitats extractives del municipi, la restauració malauradament no sempre 
té lloc. 

Concretament, al municipi de Montagut i Oix es localitzen 8 activitats extractives a la zona 
sud del terme municipal (d’acord informació del Departament de Territori i Sostenibilitat): 

Imatge 2.1. 35. Plànol de les activitats extractives al municipi 
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Taula 2.1. 5. Activitats extractives dins el terme municipal 

Font: DTiS 

I també hi ha dins el terme dos activitats abandonades, amb diferent estat de recuperació: 

Codi: 257-314 

Recurs explotat: Margues 

Volum en m3:      216876 

Grau d'autorecuperació: Mitjà 

Us anterior prioritari: bosc natural mixt 

Nom de l'explotació: Collet dels Gorgs 

Incidències i cometaris: En el camí d´accés a l´AEA hi ha una cadena que impedeix el pas de vehicles. 

Codi: 257-306 

Recurs explotat: Calcàries 

Volum en m3:       13074 

Grau d'autorecuperació: Alt 

Us anterior prioritari: bosc natural mixt 

Nom de l'explotació: els Emprius de can Vinyoles 

Incidències i comentaris: En el camí d´accès hi ha una cadena que impedeix el pas de vehicles. En una de les 
canteres, la de més a l´oest, hi ha uns palets amb pedra tallada, empaquetada i precintada. 

2.1.6. ÀREES D’INCIDÈNCIA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

2.1.6.1. Espais naturals protegits  

En el terme municipal de Montagut i Oix existeixen diverses figures de protecció d’espais 
naturals protegits.  

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb una extensió de 15.359,20 ha., 
ocupa una superfície de 25,92 ha. a l’interior del municipi de Montagut i Oix. La Llei 
12/1985, d’espais naturals de Catalunya, va reclassificar el Paratge Natural d’Interès 
Nacional en Parc Natural i les reserves integrals d'interès geobotànic en reserves naturals 
(disposició final 1a). La mateixa llei indica que l'objectiu bàsic dels parcs naturals és la 
protecció de valors naturals qualificats per tal d'aconseguir-ne la conservació d'una manera 
compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants (art. 
25). L'objecte de les reserves naturals, en canvi, és la preservació íntegra del conjunt 
d'ecosistemes naturals que contenen o d'alguna de les seves parts (art. 24). 

Expedient 
DMAH 

CENTROIDX 
(m) 

CENTROIDY 
(m) Nom de l'activitat Estat actual Superfície 

(m2) 

92/1745 467625,96 4675143,98 BOLOS Activitat restaurada en 
període de garantia 22310,37 

92/1865 467652,83 4675369,81 LLIERCA Activitat en actiu i 
restauració no iniciada 10257,31 

94/2160 467257,03 4676640,50 EL PI Activitat en actiu amb 
restauració integrada 20006,84 

84/0464 463664,77 4677318,85 MALLATS  GA20060183 ADQ Activitat amb afecció 
pendent de regularització 12420,10 

84/0787 462532,08 4677502,63 GORCS Activitat finalitzada 38862,10 

00/2939-01 465415,29 4674131,34 MAS BLANC AMP.01 Activitat en actiu i 
restauració no iniciada 6670,50 

00/2939 465642,42 4673976,96 MAS BLANC  GL20000043 Activitat finalitzada 58307,00 

01/3164 467247,60 4676510,72 EL PI II Activitat restaurada en 
període de garantia 24590,00 
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El Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el principal instrument d'ordenació 
del territori del Parc Natural i de l'aprofitament dels seus recursos. La seva formulació és 
establerta per la Llei 2/1982, de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El primer Pla 
Especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va ser aprovat el 1994, el 
vigent  es va aprovar definitivament el 14 de setembre de 2010 (publicat al DOGC núm. 
5735, del dia 15 d’octubre de 2010). Els objectius del pla especial vigent són: 

 Actualitzar i perfeccionar la planificació del Parc Natural en funció dels coneixements adquirits, 
de l'experiència de gestió assolida i dels nivells i les tecnologies d'informació disponibles, per tal 
d'atendre adequadament i des d'una perspectiva de sostenibilitat els nous requeriments 
científics, jurídics i socials. 

 Dotar el Parc d'un sistema de planejament estructurat sobre la base del Pla especial, que 
incrementi la seva capacitat de gestió i de resposta a les noves demandes. Completar els 
mecanismes d'avaluació i seguiment de la planificació i la gestió, per tal d'optimitzar-ne l'eficàcia. 

 Estendre la planificació als àmbits incorporats al Parc durant els darrers anys i als d'incorporació 
futura. 

 Completar l'encaix territorial del Parc, mitjançant l'articulació correcta amb els diversos nivells de 
planejament territorial i urbanístic, que inclogui un tractament diferenciat dels àmbits que formen 
part del sistema urbà de la conca alta del Fluvià i estableixi criteris per a canalitzar necessitats 
eventuals d'expansió urbana. 

 Aprofundir en la protecció i la valorització del patrimoni geològic, amb especial atenció al 
vulcanisme quaternari del qual el Parc constitueix el millor exponent a la península Ibèrica, i 
preservar adequadament els sòls i les aigües. 

 Garantir la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat mitjançant la protecció de la varietat 
d'ecosistemes, hàbitats i espècies existents i l'aprofitament sostenible dels recursos vius. En 
particular, considerar els requeriments de la connectivitat ecològica interna i amb l'exterior i 
assolir la integració efectiva del Parc a la xarxa Natura 2000 a través de la implantació de 
mesures que permetin mantenir o recuperar un estat de conservació favorable dels hàbitats 
inclosos a la Directiva 92/43/CEE. 

 Conservar la qualitat dels diversos paisatges presents a la Zona Volcànica, garantir-ne el 
manteniment i canalitzar i harmonitzar la seva evolució, mitjançant l'aplicació d'estratègies, 
normatives i actuacions destinades a la seva protecció, planificació, gestió i, si és el cas, 
restauració. 

 Fomentar un desenvolupament rural basat en la qualitat i en la millora mediambiental tot 
coadjuvant la implantació en la Zona Volcànica de la nova política agrària comuna i la millora de 
les condicions del món rural. 

 Redefinir el model d'usos públics en el Parc en funció de la capacitat de càrrega dels diversos 
àmbits i d'acord amb els compromisos adquirits pel Parc amb l'atorgament de la Carta Europea 
del Turisme Sostenible. 

 Reforçar la intervenció de la Junta de Protecció, tot incrementant la participació i la 
corresponsabilització dels agents públics i privats de la zona en la planificació i la gestió del 
Parc, amb una especial consideració a la seva població rural. 

L’espai que forma part del PEIN segons Decret 328/1992 (amb Pla Especial de 
Delimitació aprovat) és: 

 EIN de l’Alta Garrotxa, amb una extensió de 32.874,80 ha., ocupa una superfície de 
7.835,11 ha. a l’interior del municipi de Montagut i Oix. És un espai natural molt important 
per la seva diversitat i representació del Pre-pirineu oriental, en que els factors climàtics i 
la dissimetria dels vessants determinen el marcat contrast entre la vegetació mediterrània 
i euro-siberiana. L’aïllament geogràfic ha permès sostenir una notable diversitat 
d’ecosistemes que es troben en un bon estat de conservació, i ha permès la presència 
de nombroses espècies endèmiques i rares de la flora i la fauna invertebrada. 
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Els seus boscos es troben formats bàsicament d’alzinars i rouredes, amb alternança amb 
altres espècies com el Pi Roig i el Faig. Es caracteritza per tenir un relleu abrupte, amb 
valls tancades amb difícil accés i nombroses cingleres calcàries. El PEIN a l'Alta Garrotxa 
estableix tot una sèrie de determinacions, amb objecte d’incentivar la seva conservació: 

“- promoure la creació i adequació d’àrees forestals recreatives, i regular i reconduir l’acampada a 
l’interior de l’espai. 

- impulsar la redacció i aplicació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals i Projectes 
d’ordenació. 

- promoure la inclusió de les bosquines de teix en la delimitació de les superfícies forestals d’àrea 
reduïda, i declarar estrictament protegides en aquest espai les espècies següents: de la flora, 
Alum pyrenaicum, Lithospermum oleifolium, Polygala vayredae, Ophrys catalaunica, Erinacea 
anthyllis, Euphorbia duvali i Linum campanulatum, i de la fauna, Molopidius spnicollis, Lithobius 
altotyphlus i Belisarius xambeui. 

- promoure la declaració com a reserva natural d'aquells àmbits dins l'espai en un millor estat de 
conservació o amb un major grau de vulnerabilitat. Així mateix fa notar que podria resultar 
convenient la promoció de la declaració de parc natural per a la totalitat o una part de l’àmbit de 
l'espai” 

Existeix el Consorci per a la protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Nacional de l’Alta 
Garrotxa, aquest es va crear el 15 de desembre de 2000. Aquesta entitat engloba els 11 
municipis inclosos en l’EIN de l’Alta Garrotxa. L’objectiu primordial d’aquest Consorci és 
la gestió integral, la conservació i la revalorització d’aquest espai natural, partint del 
objectius següents: 

1. Actuar com a ens coordinador de l’espai de l’Alta Garrotxa i redactar un Pla Estratègic amb 
propostes i prioritats consensuades. 

2. Regular els usos i promoure actuacions per millorar les condicions de vida de la població. 

3. Promoure el desenvolupament sostenible del medi natural i l’aprofitament sostenible dels seus 
recursos. 

4. Protegir, restaurar i millorar l’estat de conservació del patrimoni natural i cultural de l’Alta 
Garrotxa. 

5. Vertebrar la imatge pública de l’espai com una unitat natural, cultural, històrica i de serveis al 
lleure i al turisme. 

6. Planificar, obtenir i gestionar recursos i ajuts de programes europeus.  

Actualment es troba en procés de redacció el Pla Especial de protecció i del medi natural 
de l’Alta Garrotxa. 

 

 EIN de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb una extensió de 15.359,20ha., ocupa 
una superfície de 25,92 ha. al sud-oest del municipi de Montagut i Oix. Es tracta del 
mateix sector municipal que es troba dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

53 

Imatge 2.1. 36. Plànol dels espais del PEIN dins el terme municipal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC i DTiS 

 

La Xarxa Natura 2000 té com a objectiu garantir el manteniment (o el restabliment) en un 
estat de conservació favorable del hàbitats i de les espècies en la seva àrea de distribució 
natural dins del territori (Directiva Hàbitats o Directiva 92/43/CEE). Els espais que formen 
part de la Xarxa Natura 2000 situats dins el terme de Montagut i Oix, són: 

- ES5120001. Alta Garrotxa – Massís de les Salines, amb una superfície total de 
38.196,11 ha, al municipi de Montagut i Oix se’n troben 7.835,11 ha ( un 83,6% del total 
del municipi dins l’espai). Aquest espai es troba catalogat com a Lloc d’interès comunitari 
(LIC) i Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA). 

- ES5120021.Riu Fluvià, amb una superfície total de 1.258,18 ha, al municipi de Montagut 
i Oix se’n troben 25,81 ha (un 0,3% del total del municipi dins l’espai). Aquest espai es 
troba catalogat com a LIC. En el municipi de Montagut el podem trobar resseguint el riu 
Fluvià i el riu Llierca. 

- ES5120004. Zona Volcànica de la Garrotxa, amb una superfície total de 15.211,74 ha, al 
municipi de Montagut i Oix se’n troben 303,36 ha (un 3,2% del total del municipi dins 
l’espai). Aquest espai es troba catalogat com a LIC. 
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Imatge 2.1. 37. Plànol dels espais de la XN2000 dins el terme municipal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC i DTiS 
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Part de l’Espai d’Interès Geològic 208. Castellfollit de la Roca, es situa al sud-oest del 
terme. Aquest espai presenta un elevat interès donada l’excepcionalitat paisatgística dels 
seus afloraments que permeten la observació de diferents processos geològics relacionats 
amb vulcanisme: superposició de colades de lava, inestabilitats de cingleres basàltiques i 
processos erosius.  

Imatge 2.1. 38. Plànol de l’espai d’interès geològic dins el municipi 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC i DTiS 
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El terme municipal de Montagut i Oix està inclòs quasi totalment en el Pla de Recuperació 
del Trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre) on s’inclouen totes les 
mesures de protecció de l’espècie destinades a aconseguir la recuperació de les seves 
poblacions. 

En el municipi es troben alguns espais que formen part de les Forests Públiques, 
gestionades per la Generalitat de Catalunya, aquestes són: 

- Monars (718,80 ha)), forest de titularitat pública, propietat de la Generalitat de Catalunya, 
situada al nord del municipi a tocar amb la frontera francesa. 

- Barrufa i el Cortal, forest de titularitat privada, ubicada al nord del municipi. Al centre 
d’aquesta forest hi ha situat Can Barrufa. 

- Mas Coll de Jou (146,15 ha.), forest de titularitat pública, propietat de la Generalitat de 
Catalunya, als entorns del Colldejou a l’est del municipi. 

- Mas Pujol (159,54 ha.), forest de titularitat pública, propietat de la Generalitat de 
Catalunya, situada entre la forest de Mas Coll de Jou i la de Mas Plujà. 

- Mas Plujà (149,33 ha.), forest de titularitat pública, propietat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’est del municipi. 

- Pla Salloses, forest de titularitat privada, ubicada a l’est del municipi. Al centre d’aquesta 
forest hi ha situat el Mas Plansalloses. 

- Riberes del Riu Fluvià, forest de titularitat pública, propietat de la Generalitat de 
Catalunya, al pas del Riu Fluvià pel sud del municipi. 

- Emprius de Montagut, forest de titularitat pública, propietat de l’Ajuntament de Montagut i 
Oix, al sud del municipi. 

Caldrà garantir en aquests boscos d’utlitat pública, les activitats relacionades amb la 
conservació, restauració, repoblació i explotació dels boscos en els termes que regulen la 
Llei Forestal de Catalunya (Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya)  i disposicions 
que la desenvolupen.  

Els tres roures (Quercus robur): Roure d’Ormoier I, Roure d’Ormoier II i Roure d’Ormoier III 
estan catalogats com a Arbre Monumental de Catalunya per el Decret 214/1987, dintre el 
“Projecte Arbres Monumentals de Catalunya, catalogats i mereixedors de mesures de 
protecció per les mesures excepcionals dins la seva espècies o per la seva edat, història o 
particularitat científica. 
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Imatge 2.1. 39. Plànol de les forests públiques i arbres monumentals del municipi  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC i DTiS 

Imatge 2.1. 40. Fotografies del roure de la Vall d’Ormoier  

   
Font: Panoramio 

 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

58 

L’any 2009 El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va iniciar un procés 
participatiu “Busquem arbres amb història”, amb la finalitat d’elaborar un llibre que recullis 
històries d’arbres de la Garrotxa. A continuació es mostra el llistat d’arbres del municipi de 
Montagut i Oix que apareixen en l’esborrany del llibre Arbres amb història. Inventari d’arbres 
singulars de la comarca de la Garrotxa. 

Taula 2.1. 6. Llistat dels arbres del municipi de Montagut i Oix apareguts al llibre Arbres amb història. 

   
Font: Web del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, DMAH. 

En el municipi de Montagut i Oix no hi ha cap espai que formi part de l’Inventari de Zones 
Humides de Catalunya, tot i que en els municipi vesins en trobem algunes: Guixeres de 
Tortellà (Tortellà), Resclosa de’n Bassols i del Molí (Argelaguer) i la Resclosa de Sant 
Jaume de Llierca (St. Jaume de Llierca).  

El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines proposa 
una xarxa d’espais que convé preservar i mantenir interconnectats per garantir el 
manteniment del paisatge i la biodiversitat, i estableix una sèrie de recomanacions i 
mesures de preservació i protecció per cada un dels espais. L’any 2005 es va presentar el 
Catàleg d’Espais d’Interès Natural  i Paisatgístic de la Costa Brava, realitzat per l’Associació 
de Naturalistes de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i la Fundació Territori i 
Paisatge. Posteriorment l’any 2006 es va presentar una ampliació del primer catàleg cap a 
altres zones de les comarques gironines, finalment l’abril del 2009 s’ha presentat la tercera 
fase, el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, 
realitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona, coordinat per La Copa SCCL, i amb el 
suport de la Diputació de Girona. 

 En el municipi de Montagut i Oix trobem tres espais d’interès:  

- 142. La Miana (espai d’interès natural). Es tracta d’un espai forestal extens situat entre el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el nucli de Serinyà. Aquesta àrea ha 
estat inclosa en el catàleg per tractar-se d’una zona natural de gran extensió i d’important 
vàlua ecològica, que presenta mostres d’hàbitats d’interès comunitari i de poblacions 
faunístiques. 

- 154. Plans al·luvials del curs alt del riu Fluvià (Espai connector). Aquest espai inclòs pels 
valors ecològics de l’ecosistema fluvial, engloba els plans al·luvials influenciats de 
manera directa pel riu Fluvià, des de la resclosa de Serinyà fins la seva inclusió al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a la zona de la Cometa (Montagut).  

- 155. Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa (zona d’amortiment). Aquest espai esta 
situat al límit sud de l’EIN de l’Alta Garrotxa i engloba els terrenys situats entre aquest 
EIN, la urbanització de la Cometa i el nucli Sales de Llierca. Aquest espai ha estat inclòs 
perquè conforma una àrea d’amortiment per l’EIN de l’Alta Garrotxa, a banda d’albergar 
hàbitats d’interès comunitari i espècies protegides per la legislació vigent. 
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- 156. Plans al·luvials del riu Llierca (Espai connector). Estan englobats aquells terrenys 
al·luvials adjacents a l’espai inclosos en la XN2000 del riu Llierca.  

Imatge 2.1. 41: Plànol dels espais d’interès natural i paisatgístic del Catàleg d’espais d’interès natural 
i paisatgístic de les Comarques Gironines 

 
Font: Diputació de Girona 

Veure a l’annex el plànol 7. Figures de protecció.  

2.1.6.2. Hàbitats interès comunitari 

Una altre tipus de protecció són els Hàbitats d’Interès Comunitari, Aquests són els que 
apareixen a l’Annex I de la Directiva 97/62/CE – Directiva Hàbitats-. Són una selecció dels 
hàbitats naturals de la Unió Europea dels quals cal conservar mostres representatives que 
en garanteixin la conservació dins el territori comunitari.  

Taula 2.1. 7. Llistat dels hàbitats d’interès comunitari presents al municipi de Montagut i Oix 
CODI TIPUS NOM 

3240 NO PRIORITARI Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

3260 NO PRIORITARI 
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació 
submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i 
Callitricho-Batrachion) 

3270 NO PRIORITARI Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils 
del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.). 

5110 NO PRIORITARI Boixedes xerotermòfiles pemanents, dels vessants rocosos 

6210 NO PRIORITARI Prats – i fàcies emmatades – medioeuropeus, seminaturals, 
sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) 

6410 NO PRIORITARI Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o 
argil·lollimosos (Molonion caeruleae 

6420 NO PRIORITARI Jonquedes i herbassars graminoides humits, mediterranis, 
del Molinio-Holoschoenion 
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CODI TIPUS NOM 

6430 NO PRIORITARI Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta 
muntanya 

8130 NO PRIORITARI Tarteres de l’Europa meridional amb vegetació poc o molt 
termòfila 

8210 NO PRIORITARI Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

9130 NO PRIORITARI Fagedes neutròfiles 

9150 NO PRIORITARI Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

9160 NO PRIORITARI Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion 
betuli 

91E0 PRIORITARI Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

9240 NO PRIORITARI Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i 
roure africà (Quercus canariensis) 

9260 NO PRIORITARI Castanyedes 

9340 NO PRIORITARI Alzinars i carrascars 

9530 PRIORITARI Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii)  

9540 NO PRIORITARI Pinedes mediterrànies 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

Com es pot veure en el municipi hi presents un total de 19 Hàbitats d’interès Comunitari, 
dels quals dos estan declarats com a prioritaris: 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera 
afins (Alno-Padion), i 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii). 

Veure a l’annex el plànol 6. Hàbitats d’interès comunitari. 

2.1.6.3. Espècies de flora i/o fauna protegides 

Una part molt important del municipi es troba sotmesa a algun grau de protecció. Una de la 
finalitat d’aquests espais protegits és la de preservar els ambients naturals, molt importants 
per garantir la conservació d’algunes espècies de flora i de fauna. Pel que fa als nivells de 
protecció per a espècies concretes de fauna i flora, el municipi compta amb algunes 
espècies prou valuoses o singulars.  

Les espècies de l’Annex I de la Directiva d’Aus presents a la ZEPA dels espais de XN2000 
del municipi són: 

 

Les espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats presents al LIC dels espais de XN2000 
presents al municipi, segons els estudis del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya són: 
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D’acord amb l’article 9 de la Llei 12/1985 d’espais naturals es protegeix la següent espècies 
de fauna invertebrada: 

Aràcnids (Telema tenella) 

Insectes Ortòpters (Dolichopoda linderi), Coleòpters (Linderia picanyolae), (Malopidius spinicollis) 

Mol·luscs (Bofiliella subarcuata) (Trissexodon quadrasi) 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

62 

També cal destacar que el terme municipal està afectat pel pla de recuperació de fauna, 
concretament el pla de recuperació del trencalòs i de la llúdriga. Pel que caldrà no 
afectar els aquestes espècies ni el seus hàbitats que són primordials per la seva 
conservació. 

El trencalòs (Gypaetus barbatus), és una espècie d’au carronyaire amb una alimentació 
molt especialitzada, ja que menja les restes més dures dels cadàvers, els cartílags i, 
principalment, els ossos. Els seus hàbitats són grans sistemes muntanyencs abruptes i amb 
abundància de cingleres. La greu situació en què es trobava l'espècie va donar lloc, cap a 
finals dels anys 80, a la realització de l'anomenat Pla coordinat d'actuacions per a la 
protecció del trencalòs (1998). Posteriorment ha estat aprovat el Pla de recuperació del 
trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre); en aquest Decret s'articulen 
totes les mesures de protecció de l'espècie encaminades a aconseguir-ne la recuperació de 
les poblacions.  

Mesures de conservació 

Seguir anualment les parelles reproductores per delimitar-ne i cartografiar les àrees crítiques, 
determinar la fenologia, els fracassos reproductors i els paràmetres reproductors. 

Controlar l'ús de verí. 

Senyalitzar cables elèctrics. 

Mantenir punts d'alimentació suplementària destinats a reduir la mortalitat juvenil i augmentar la 
productivitat de les parelles reproductores. 

La Llúdriga (Lutra lutra) és un mamífer carnívor, habitant estricte de rius, llacs, llacunes i 
aiguamolls. Les aigües han de tenir prou qualitat i s'ha de conservar l'estructura de les 
vores, és un bioindicador de l'estat d'un riu. Viu en tot tipus d'ambients aquàtics continentals 
prou ben conservats, i al litoral atlàntic. De manera sedentària es troba des del nivell del 
mar fins als 1.700-1.800 metres d'altitud, per sobre i, fins i tot, als 2.400 metres. La 
presència es veu molt condicionada per la disponibilitat d'aliment, al qual pot accedir 
estacionalment en funció del gel i de la reproducció de diverses espècies d'amfibis i peixos. 
Des de l'any 2002 hi ha aprovat el Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya (Ordre 
MAB/138/2002, de 22 de març). 

La conservació de l'hàbitat, el control de la contaminació, el manteniment de les poblacions de les 
preses i una correcta gestió de l'aigua són les bases de la conservació de l'espècie. 

A la Garrotxa es localitzen algunes espècies florístiques  amenaçades i/o protegides, a més 
a l’Alta Garrotxa s’han detectat dos espècies de flora endèmica la Lithodora oleifolia, de 
parets calcàries, i la Polygala vayredae, de rocams i prats calcícoles. 
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Taula 2.1. 8. Llistat de taxons de flora vascular de la Garrotxa amenaçats/protegits. 

 
Font: Programa de seguiment i conservació de flora amenaçada (ICHN, Delegació de la Garrotxa). 

2.1.6.4. Àrees de valor ambiental local 

Al municipi es localitzen algunes àrees o espais de valor natural i paisatgístic reconegut per 
la població local, que cal preservar pels seus valors culturals, històrics, agrícoles o forestals. 
En total existeixen tres àmbits dins el conjunt d’espais de valor: 

- La teixeda del Misseclòs 

- Els horts del Veïnat de Fluvià (on hi ha la Font de les Enrocades i Font del Pont) 

- Les hortes, als peus del cingle de Castellfollit de la Roca 

Imatge 2.1. 42. Fotografia dels horts del Veïnat de Fluvià. 
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Imatge 2.1. 43. Plànol dels espais naturals d’interès local 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICC 

Aquests tres espais han estat reconeguts en el nou POUM de Montagut i Oix, es grafien 
com Espais de valor natural i paisatgístic reconegut, i presenten condicions de protecció 
particulars. 

2.1.7. MEDI HUMÀ 

2.1.7.1. Aspecte socioeconòmic 

Població 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2013) el municipi de 
Montagut i Oix té una població de 957 habitants amb una densitat de població de 10,2 
hab/km2. La població ha anat augmentat de manera més o menys constant durant el 
període 1999-2009, tot i alguna davallada en els últims dos anys. 
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Imatge 2.1. 44. Evolució de la població els darrers 10 anys 

 
Font:IDESCAT 

Actualment la població de Montagut i Oix presenta una estructura demogràfica envellida en 
relació a les dades comarcals i catalanes; fet que s’observa en la següent taula i es 
reflecteix també en la piràmide d’edats, que presenta una base (població jove) estreta en 
comparació amb els adults . 

Taula 2.1. 9.  Població per grans grups d’edat (%). Any 2013 
 Motagut i Oix La Garrotxa Catalunya 

De 0 a 14 anys 14,11% 15,03% 15,71% 

De 15 a 65 anys 65,62% 65,08% 66,96% 

De 65 anys i més 20,27% 19,89% 17,33% 
Font: Idescat 

  Imatge 2.1. 45. Estructura demogràfica per edats i gènere. Any 2013  

 
Font: Idescat 

Any Població 
2013 957 
2012 978 
2011 983 
2010 989 
2009 971 
2008 960 
2007 940 
2006 903 
2005 875 
2004 858 
2003 839 
2002 826 
2001 784 
2000 792 
1999 781 
1998 801 
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Taula 2.1. 10. Creixement de la població, mitjana anual 2001 - 2011 (taxes per mil habitants) 
 Naixements Defuncions Creix. natural Saldo 

migratori 
Creixement 

total 
Montagut i Oix 7,88 10,87 -2,99 20,20 17,20 
Garrotxa 10,39 10,94 -0,55 15,49 14,94 
Catalunya 11,54 8,50 3,04 13,94 16,98 

Font: Idescat 

El creixement de la població és el resultat del creixement vegetatiu net (natalitat menys 
mortalitat) més el saldo migratori net (immigració menys emigració), d’un territori determinat 
al llarg d’un període de temps. En aquest context, segons les dades proporcionades per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, Montagut i Oix pel període 2001-2011 va experimentar 
un creixement total positiu (17,20‰), gràcies al saldo migratori positiu de 20,20‰, ja que el 
creixement natural va ser negatiu (-2,99‰). La taxa de creixement total de la població de 
Montagut i Oix es troba  per sobre de les taxes corresponents a la comarca de la Garrotxa 
de 14,94‰ i la taxa de Catalunya de 16,98‰.  

En els últims anys, el nombre d’estrangers al municipi s’ha situat al voltant de l’1% de la 
població total. La majoria d’immigrants del municipi són de la UE i seguit d’Amèrica, que 
representen més de la meitat de la població estrangera. A l’any 2009 no es tenia 
coneixement de a presència d’estrangers procedents de la resta d’Europa, Àfrica o Àsia en 
el municipi. 

Habitatges 

El nombre d’habitatges censats a l’any 2011 al municipi, era de 461 vivendes. La població al 
2011 era de 983 habitants, de la qual se n’extreu una ocupació mitjana de 2,12 
persones/habitatges pel 2011. 

De fet, si ens fixem en el percentatge d’habitatges per tipologia, comprovem com a 
Montagut i Oix el 75,5% són principals (a Garrotxa i Catalunya aquesta xifra és similar, 
75,85% i 76,2%), i per contra els secundaris, que a Garrotxa i Catalunya són un 7,6% i un 
12,16% respectivament, a Montagut i Oix suposen un 13,4%, xifra més pròxima a la mitjana 
de Catalunya que a la Garrotxa on la segona residència no és molt important. El 
percentatge d’habitatges vacants (11,06%) també és inferior, però no en molta diferencia, 
del que presenta la Garrotxa i Catalunya. 

Activitat econòmica 
Les dades d’ocupació al municipi, comparant l’any 2001 amb les del 1991, marquen ja una 
tendència a la terciarització de l’economia, essent el sector serveis el que més va 
augmentar en nombre d’ocupats i en percentatge al municipi, en canvi la indústria va 
disminuir una mica en número d’ocupats però es manté en un percentatge molt elevat 
d’ocupació al municipi. L’agricultura va disminuir molt durant aquest períodes, passant a 
tenir la meitat d’ocupació en tan sols una dècada. La construcció durant el període 1991-
2001 va mantenir-se més o menys constant.  

Taula 2.1. 11. Ocupació segons l’activitat. Montagut i Oix. Anys 1991 i 2001 
Any Agricultura Industria Construcció Serveis Total 

1991 60 148 29 87 324 
18.52% 45.68% 8.95% 26.85% 100% 

2001 31 133 37 138 339 
9.15% 39.23% 10.91% 40.71% 100% 

Font: Idescat 
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Malgrat l’evolució que ha experimentat el municipi, encara no ha assolit els nivells 
comarcals (46,88%) i es troba molt lluny de les xifres catalanes (62,00%), on els serveis són 
la base de l’economia a nivell general, i la construcció i l’agricultura tenen un pes específic 
menor. 

En el municipi, els serveis han anat guanyant degut a l’atracció turística del nucli de 
Montagut i Oix i el seu entorn natural, i aquest sector cada cop té més pes en l’economia 
local. 

L’atur registrat de la població en els últims anys ha anat augmentant, igual que a la resta de 
Catalunya, arribant l’any 2013 (31 de març) a 47 persones. La punta màxima va ser l’any 
2011 en 50 persones.  

2.1.7.2. Ocupació del territori 

El municipi de Montagut i Oix és dels més extensos de la comarca de la Garrotxa. L’annexió 
d’Oix el 1972 representà, per l’antic municipi de Montagut del Fluvià, un increment de la 
seva extensió en 55,58 km2, però amb prou feines guanyà 180 habitants. 

Actualment el municipi de Montagut i Oix, a nivell de poblament, es caracteritza per tenir 14 
entitats poblacionals diferents. S’entén el concepte de poblament com un concepte 
demogràfic que fa referència a la distribució en l’espai. Per tant, el municipi distribueix la 
seva població en 12 veïnats poblacionals  i dos nuclis de població importants com són Oix i 
Montagut, i també les nombroses masies existents en el terme municipal. Per tant, es 
caracteritza per tenir una distribució dispersa de la població. A continuació es mostra una 
taula amb la població d’aquests veïnats poblacionals i nuclis a l’any 2013.  

Taula 2.1. 12. Població de l’any 2013 per nuclis i veïnats poblacionals 

 Nuclis de 
població 2013 

Nuclis 
Nucli de Montagut 378 

Nucli d’Oix 100 

Veïnats 
poblacionals 

Carrera 23 

Fluvià 66 
Llierca 11 
Monars 3 

Sant Eudald de 
Jou 14 

Sant Miquel de 
Pera 20 

Santa Bàrbara de 
Pruneres 9 

Talaixà 6 
Toralles 10 

El Cós-La Cometa 251 
Els Angles 32 
Els Vilars 34 

TOTAL  957 
Font: INE 2013 

Es pot observar que el nucli més poblat del municipi correspon al nucli de Montagut, seguit 
pel Veïnat de Cós – La Cometa i el nucli d’Oix.  
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Montagut té estructura de nucli i és on hi ha previstos els creixements residencials, en 
canvi, Oix té un caràcter marcadament rural. 

Taula 2.1. 13. Cobertes del sòl a Montagut i Oix 
Cobertes Ha % 

Bosc 

Clar 217,81 2,33 
Dens 7264,97 77,74 
Ribera 133,12 1,42 
Tallats arreu 4,00 0,04 

Autopistes i autovies 2,92 0,03 
Basses agrícoles 0,62 0,01 
Carreteres 17,14 0,18 
Cementiris 0,29 0,003 
Càmpings 3,01 0,03 

Conreus 

abandonats-prats 3,89 0,04 
herbacis (no 
arrossars) 503,26 5,39 
llenyosos (no 
vinyes) 4,14 0,04 

Granges 7,02 0,08 
Hivernacles 0,20 0,002 
Horta familiar 7,72 0,08 
Lleres naturals 27,11 0,29 
Matollars 750,69 8,03 

Plantacions  plàtans 5,44 0,06 
pollancres 2,82 0,03 

Prats i herbassars 223,87 2,39 
Preses 0,02 0,0002 
Rius 6,66 0,07 
Roquissars 45,88 0,49 
Sòls nus forestals 6,72 0,07 
Tarteres 43,75 0,47 

Urbanitzat  
residencial 
compacte 12,22 0,13 
residencial lax 28,942 0,31 

Zones d'esport i lleure  1,01 0,01 
Zones d'extracció minera 8,70 0,09 
Zones industrials i comercials 5,41 0,06 
Zones verdes viàries 5,86 0,06 
Total 9345,24 100 
Font: elaboració pròpia a partir del MCSC 3a ed. CREAF, 2005-2007. 

Les dades de les cobertes del sòl mostren que a Montagut i Oix existeix una coberta de sòl 
molt important que correspon a masses forestals, boscos amb una coberta forestal densa 
que ocupen 7264.97 ha (un 77.74% de l’extensió total del municipi), en un segon terme 
trobem els matollars amb 750.69 ha (8.03% de la superfície del municipi), seguit dels 
conreus herbacis amb 503.26 ha (5.38%). Es pot veure com la coberta urbana (sòls 
improductius artificials) representa un percentatge molt baix del total del municipi, als 
voltants de l’1%. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM MONTAGUT I OIX   
 

69 

2.1.7.3. Projeccions de població 

En la memòria social que acompanya la documentació del POUM de Montagut i Oix, 
objecte de segona aprovació inicial, es determina la següent previsions de creixement: 

Per a l’elaboració de la projecció demogràfica, s’ha utilitzat la fita de l’any 2.029 ja que és la 
xifra de referència al llarg de tot el POUM i ha suposat un ritme de creixement de població 
quinquennal d’un 5%, basat en les dades de població actuals. En els últims deu anys, la 
població de Montagut i Oix ha experimentat un creixement significatiu (a un ritme d’un 
11,5% quinquennal) però convé destacar que això ha esdevingut després d’anys de 
creixement nul o negatiu i que el ritme actual és menor. 

Sobre la base d’aquest parc d’habitatges, el model de projecció demogràfica emprat situa 
l’augment de població entre el 2011 i el 2029 al voltant dels 197 habitants. Això vol dir que 
la població de Montagut i Oix podria assolir uns 1.180 habitants l’any 2029. 

Taula 2.1. 14. Projeccions de població 

 
Font: Memòria social del POUM 

2.1.7.4. Infraestructures: viària, ferroviària, telecomunicació, elèctrica, etc. 

Infraestructura viària 
El municipi de Montagut-Oix està situat a la comarca de la Garrotxa. Les característiques 
físiques, geogràfiques i territorials del municipi han possibilitat una gran connectivitat, tant a 
nivell regional com local, que es posa de manifest a través d’una àmplia xarxa viària que ha 
contribuït sens dubte a la vertebració del territori.  

Al sud del terme municipal, discorre la A-26, autovia que connecta Olot amb Besalú i amb la 
N-260 Besalú amb Figueres i que formen part de l’Eix Pirinenc. Aquesta és una de les 
principals infraestructures viàries degut a la seva recent creació, així com per la seva 
capacitat. 

Apart d’aquesta via, la xarxa viària de Montagut i Oix té com a principals vies la carretera N-
260a, GIP-5233, GIV-5221, GIV-5232 i GIV-5231.  
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La connexió entre l’autovia i el nucli de Montagut es fa a través de la carretera GIP-5233 
mentre que la connexió entre l’autovia i el Veïnat de Fluvià es fa a través de la N-260a. La 
GIV-5221 uneix el nucli urbà d’Oix amb el Veïnat de Fluvià. Per altra banda, la GIV-5232 
comunica Montagut amb Tortellà i la GIV-5231, Montagut amb Sadernes.  

La resta de xarxa està constituïda per nombroses pistes forestals que connecten les 
nombroses masies i veïnats existents. 

L’actual POUM de Montagut i Oix s’acompanya de diversos documents, entre els quals s’hi 
troba l’Estudi de Mobilitat generada en què es detalla més informació referent a la 
infraestructura viària, mobilitat obligada, etc. 

Infraestructura elèctrica 

Les dades referents al consum energètic del municipi de Montagut i Oix han estat extretes 
del Document de memòria descriptiva de l’Agenda 21 de Montagut i Oix, elaborada per el 
SIGMA l’any 2003. 

L’energia elèctrica a Montagut i Oix la subministra l’empresa distribuïdora Bassols Energia, 
SA. 

Dins el terme municipal hi ha dos centrals hidroelèctriques que generen una potència total 
de 170kWh quan el cabal és suficient, ja que en èpoques de cabals hidràulics baixos als 
canals les turbines no funcionen i per tant no es produeix electricitat.  

Totes les línies elèctriques que subministren els nuclis i la població dispersa tenen una 
tensió de 25kW i la majoria són aèries.   

Tan sòls es disposa de dades de consum d’energia elèctrica de l’any 2000 en que es 
comptava amb uns 450 abonats, i que es poden observar a continuació. Les dades de 
consum energètic s’expressen en Tep (tones equivalents de petroli), així, en cas de ser 
necessari, es poden comparar els consums que provenen de fonts diferents i es pot realitzar 
un balanç global d’energia. 

Taula 2.1. 15. Consum d’energia elèctrica any 2000 (Tep/any) 

Municipi de Montagut i Oix Consum d’energia elèctica (Tep/any) 
Industrial 67 

Agrícola 10 

Domèstic 243 

Total 320 
Font:A21 Montagut i Oix 

Al municipi de Montagut i Oix tenint en compte els diferents orígens de l’energia (gas 
natural, energia elèctrica, gasos liquats del petroli i combustibles líquids) el consum mig per 
habitant a l’any 2000 era de 1,65 Tep/hab/any, inferior a la mitjana catalana de 1,8 
Tep/hab/any.  

Infraestructura de telecomunicacions 

La Direcció General d’Infraestructures de Telecomunicacions, disposa de mapes comarcals 
que donen informació sobre els serveis de televisió digital que es poden rebre arreu del 
territori de Catalunya. Aquests mapes inclouen la ubicació dels centres emissors que donen 
servei a la zona. 
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Al municipi de Montagut i Oix la cobertura de TDT, està present en casi tot el territori. Els 
centres d’emissió, o repetidors de televisió digital que donen cobertura al municipi estan 
situats a Montagut, Oix i a Castellfollit de la Roca. 

Pel que fa a Internet, actualment, el desplegament i explotació de la xarxa a Catalunya 
s'està fent mitjançant el sistema WiMAX (estàndard de transmissió inalàmbrica de dades). 
El projecte de Banda Ampla Rural, que s’està portant a terme per fases, va començar l'any 
2004. La segona fase, que va acabat a finals del 2007, té la voluntat de donar cobertura a 
les entitats de població de més de 100 habitants i caps de municipis de les comarques de 
Girona, comarques de la Catalunya Central i les d'àmbit metropolità. 

El municipi de Montagut i Oix es situa amb una bona cobertura de banda ampla d’internet, 
disposant del 80% dels nuclis coberts. La situació actual és millor d’anys enrere, però cal 
ampliar-la, ja que es un municipi amb moltes cases familiars disperses.  

Taula 2.1. 16. Cobertura de banda ampla al municipi de Montagut i Oix. Any 2013. 

Nucli població Cobertura 
Banda Ampla 

Cobertura 
ADSL 

Cobertura 
WIMAX Generalitat 

Cobertura WIMAX 
Operadors Privats 

Montagut SÍ  SI COBERT  NO  
Oix PARCIAL NO  PARCIAL NO  
Veïnat de Fluvià PARCIAL NO  PARCIAL  NO  
Veïnat de Cós SÍ  NO  COBERT  NO  
Veïnat la Cometa SÍ  SÍ  COBERT  NO  
NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL:  
La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" quan el percentatge de cobertura al nucli és superior al 
90%, mentre que es considera "PARCIAL" si aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" indica que no hi ha 
cobertura ADSL. (Dades actualitzades a l’octubre de 2008 i obtingudes a través del Programa d'extensió de la banda ampla  
PEBA).  
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX: 
La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% del nucli de població ja té cobertura 
del servei; "Cobert parcial" quan el percentatge de cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "En execució" si hi ha 
previsió de cobertura del nucli de població durant les fases I o II del projecte Banda Ampla Rural (BAR), i "No cobert" quan 
la cobertura és inferior al 50% del nucli de població o no està previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del 
projecte BAR. La indicació "En estudi" vol dir que la cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica. 

Font: Generalitat de Catalunya. Data d'actualització: Gener 2013 

2.1.7.5. Mobilitat 

En aquests punt es tractarà bàsicament de la mobilitat amb vehicles a motor en el municipi 
de Montgut i Oix, ja que aquesta és la que genera més impactes en l’entorn donades les 
necessitats d’infraestructures que es generen i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
dels quals són una de les principals fonts d’emissió, però no la única. 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de 
Montagut i Oix registrava l’any 2012 un parc mòbil de 975 vehicles, distribuïts en:  

Taula 2.1. 17. Distribució del parc de vehicles de Montagut i Oix 

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos 
i altres Total 

2012 Núm. 531 115 289 2 38 975 
% 54,46 11,79 29,64 0,21 3,89  

Font: IDESCAT 

El 54,46%% dels vehicles censats es corresponen a turismes, que genera una taxa de 
motorització de 542,94 turismes/1000 habitants. Aquest índex és superior a la mitjana 
catalana que és de 443,77 turismes/1000 habitants (any 2012).  

L’índex de motorització (IdM), que relaciona el nombre de vehicles censats i la població, es 
mostra a la taula següent. 
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Taula 2.1. 18. Evolució de l’IdM (vehicles per 1000 habitants) 2002-2012.  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Montagut-Oix 809,93 814,06 828,67 848,00 861,57 894,68 897,92 916,58 947,42 977,62 996,93 

La Garrotxa 770,96 766,61 779,46 788,17 787,26 815,01 814,17 808,31 813,74 819,27 814,65 

Catalunya 648,41 629,49 644,52 653,69 653,95 682,71 679,63 668,07 667,45 668,06 663,77 
Font: IDESCAT. 

El municipi presenta uns nivells molt elevats d’IdM respecte a la comarca de la Garrotxa i a 
Catalunya. El nombre de cotxes i l’índex de motorització del municipi determina i 
caracteritza la forma de moure’s tant dels habitants del municipi com de la gent que viu a 
fora d’aquests però es desplaça a treballar a Montagut i Oix. 

La següent taula mostra els desplaçaments obligats, o sigui els desplaçaments entre el 
municipi de Montagut i Oix i altres municipis, incloent aquells desplaçaments a l’interior del 
propi municipi, segons siguin per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves 
de més de 16 anys). Els resultats d’aquesta enquesta assenyalen que al municipi de 
Montagut i Oix es van generar, l’any 2001, un total de 372 viatges diaris que per una 
població censada de 784 habitants, suposa un total de 0,47 desplaçaments 
obligats/habitant. 

Taula 2.1. 19. Desplaçaments obligats del municipi de Montagut i Oix any 2001.  

 Mobilitat Obligada Montagut i Oix, any 2001. 

 Per motius laborals Per motius d’estudi Total 

Desplaçaments dins 118 0 118 

Desplaçaments a fora 221 33 254 

Desplaçaments des de fora 85 3 88 

Total generats 339 33 372 

Total atrets 203 3 206 

Diferència atrets/generats -136 -30 -166 
Font: IDESCAT. 

Com es pot observar, del total de 372 desplaçaments obligats l’any 2001, tant per motius 
laborals com d’estudi, i el 31,72% eren a dintre del propi municipi. D’aquests desplaçaments 
intramunicipals, tots es realitzaven per motius laborals.  

Per altra banda, pel que fa a la mobilitat intermunicipal (342 desplaçaments) s’observa que 
el municipi de Montagut i Oix aproximadament genera i atreu els mateixos desplaçaments. 
El municipi de Montagut i Oix genera desplaçaments cap a altres municipis (254, 74.27%) i 
atreu (88, 25.73%).  

Del total de desplaçaments des del municipi de Montagut i Oix cap a fora, el 87% es deuen 
a motius laborals, mentre que els motius d’estudi representen tan sols el 13%. Pel que fa els 
desplaçaments des d’altres municipis cap a Montagut i Oix s’observa com els 
desplaçaments per motius laborals corresponen pràcticament totalitat. És a dir, no es 
produeixen desplaçaments des d’altres municipis cap a Montagut i Oix per motius d’estudi. 
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Imatge 2.1. 46. Principals orígens dels desplaçaments atrets per Montagut i Oix per feina (%). 

 
Font: IDESCAT 

D’un total de 85 desplaçaments atrets per motiu de feina, Olot és el municipi que en genera 
més (30.59%), seguit de Castellfollit de la Roca (15,29%). 

Imatge 2.1. 47. Principals destinacions de desplaçaments atrets per Montagut i Oix per feina (%). 

 
Font: IDESCAT 

Respecte a les destinacions dels desplaçaments per feina, Olot es troba en primer lloc, amb 
un 37.10% del total, seguit de les poblacions de Sant Joan les fonts (15,84%), Sant Jaume 
de Llierca (12.22%) i Castellfollit de la Roca (4.52%). 

El 91.66% dels desplaçaments per motius d’estudi es realitzen cap a altres municipis. 
D’aquest 54.54% es realitzen cap a Girona, seguit d’Olot amb un 36.36%. La resta de 
municipis que reben estudiants des de Montagut i Oix són Barcelona i destinacions fora de 
Catalunya.  

El municipi de Montagut i Oix rep un percentatge molt baix de desplaçaments per motius 
d’estudi (8.33%). 
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2.1.7.6. Patrimoni cultural i històric 

Patrimoni arquitectònic 
El municipi de Montagut i Oix, compta amb 41 edificis o conjunts que formen part de 
l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, alguns d’aquests elements han estat 
definits com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), segons la  Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català, i que es correspon amb la dels Béns d’Interès Cultural definits a 
la Llei del Patrimoni Històric espanyol, pel seu interès cultural d’àmbit nacional són: 
CASTELL DE MONTAGUT o Castell del Cós (BCIN) 

CASTELL D'OIX Casal del Barutell (BCIN) 

CASTELL DEL MONTPETIT (BCIN) 

CASTELL MASIA DE PERA (BCIN) 

TORRE DE TALAIXÀ (BCIN) 

CABESSES (BCIN) 

ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE LES AGULLES 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE PERA 

ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE RIU 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D'ESCALES 

FONT DEL POBLE D'OIX 

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE MONTAGUT 

ESGLÉSIA DE SANT ANIOL D'AGUJA 

CASA RECTORAL DE SANT ANIOL D'AGUJA 

ESGLÉSIA DE SANTA BÀRBARA DE PRUNERES 

CASA DE PORTES ADOVELLADES AL CARRER 

MAJOR DEL POBLE D'OIX 

EL MERCER DE TORALLES 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL D'HORTMOIER 

RESTES DE L'ANTIGA CAPELLA DEL VILAR DE 

TALAIXÀ 

ESGLÉSIA DE SANT EUDALD DE JOU 

PONT MEDIEVAL D'OIX 

MASIA DE CAN COROMINES 

MASIA DEL SAGUER DE LA PERA 

LA QUERA DE TALAIXA 

EL PAIRÉ 

MASIA DE CAN BOLÓS 

MASIA DE CAN GUSTÍ O AGUSTÍ 

CASA DE LA PLANA DE RIU 

FÀBRICA ALS PEUS DEL CINGLE BASÀLTIC DE 

CASTELLFOLLIT 

PONT TRENCAT Pont de Castellfollit de la Roca 

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA DEVESA 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE MAIANS 

ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE MONARS 

CASA I CABANA DE MAS DE L'OM A MONARS 

ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ D'OIX 

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL CÓS 

LA SALA DE SANTA BÀRBARA 

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE TALAIXÀ 

MASIA DE LA MASÓ DE TALAIXÀ 

ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT MARTÍ DE TORALLES 

MASIA DE LA COSTA DE TORALLES

Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Patrimoni arqueològic 

Pel que fa als elements catalogats per l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, aquests 
són: 

Taula 2.1. 20. Patrimoni arqueològic de Montagut i Oix 
Nom Tipus de jaciment Cronologia 

Castell d’Espasa 
Varis desconegut  

Lloc o centre de producció i explotació 
taller de sílex 

Bronze Final   (-1200 / -650)  
Paleolític   (-3000000 / -9000) 

Cingles d’Escales Varis desconegut Bronze Final   (-1200 / -650)  
Romà   (-218 / 476) 
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Taula 2.1. 20. Patrimoni arqueològic de Montagut i Oix 
Nom Tipus de jaciment Cronologia 

Cova d’en Jaume 
Puigmal Cova natural d'habitació sense estructures Bronze Antic   (-1800 / -1500) 

Cova de les Monges Cova natural d'habitació sense estructures Bronze Final III   (-900 / -650) 

Cova s’Espasa Cova natural Des de Neolític Mig-Recent a Neolític 
Final   (-3500 / -2200) 

Desdoblament N-
260. Camí empedrat Obra pública via Des de Romà a Modern   (-218 / 1789) 

Església de Sant 
Llorenç d’Oix Edifici religiós església Medieval Consolidació Corona 

d'Aragó   (1150 / 1230) 

Pont Trencat Obra pública pont Des de Medieval Baixa Edat Mitjana a 
Modern   (1230 / 1789) 

Sant Miquel de Pera A l'aire lliure Desconeguda 
Font: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Si s’intervé o s’afecta a zones de protecció arqueològica o arquitectònica, caldrà donar 
compliment al Decret DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic, i abans de qualsevol actuació a la zona caldrà 
l’autorització del Departament de Cultura. 

Itineraris municipals 
En el terme municipal de Montagut i Oix hi transcorren un conjunt de senders que formen 
part del projecte d’Itinerànnia. Aquesta xarxa de senders és un projecte transcomarcal. La 
Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà han dissenyat, en comú, una proposta innovadora de 
producte turístic, centrada en el senderisme i emmarcada en l’aposta continuada de les 
entitats per les accions de millora dels territoris i del teixit socioeconòmic. 

Un dels objectiu d’aquest projecte és crear una xarxa que connecti senders. De fet el nom 
Itinerànnia s’ha inspirat en la Via Ania, l’antiga via romana que des de Figueres entrava cap 
a la zona de muntanya, i després de travessar la plana de Bianya s’enfilava pel Capsacosta 
i seguia cap al coll d´Ares, per tornar a enllaçar després, amb la via principal. Al municipi i 
transcorren nombroses rutes que formen part d’Itinerànnia. 

Imatge 2.1. 48. Fotografia dels senyals ubicats al nucli d’Oix que indiquen les rutes d’Itinerànnia. 

.     
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Sender de Gran Recorregut 

El terme municipal de Montagut-Oix es creuat d’est a oest pels senders de gran recorregut 
GR1 i GR11.  

 GR1: Aquest sender, homologat l’any 1978, és conegut amb el nom de Sender Transversal. 
El tram català consta de 15 etapes que enllacen els municipis d’Empúries a l’Alt Empordà 
amb el Pont de Muntanyana, ja a l’Aragó. Pel terme municipal de Montagut-Oix hi passen 
l’etapa 5 i 6. El traçat comença a les ruïnes grecoromanes d’Empúries i passa per municipis 
com Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, recorrent un total de 355 km creuant bona part de 
l’àrea pirinenca (Font: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 2010).  
 

 GR11: Aquest sender es coneix com el sender del Pirineu. Aquest travessa els Pirineus pel 
seu vessant sud des del Cantàbric fins la Mediterrània. El tram català consta de 378 km i 
passa per les comarques de la Val d’Aran, L’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, 
el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà (Font: Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, 2010).  
Les etapes que transcorre pel terme municipal de Montagut-Oix són:  

- La pràctica totalitat de l’etapa 18 (Beget – St. Aniol d’Aguja). Aquesta té una durada 
aproximada de 4 hores i 35 minuts, i un recorregut de 14,600 quilòmetres. 

- Una longitud reduïda de l’etapa 19 (St. Aniol d’Aguja – Albanyà). Aquesta té una 
durada aproximada de 5 hores i 35 minuts, i un recorregut de 18,780 quilòmetres.  

Aquests senders de Gran Recorregut comparteixen traçat amb trams de la Xarxa 
Itinerànnia. 

2.1.7.7. Consums aigua  
El municipi de Montagut i Oix disposa de dues xarxes independents de distribució d’aigua 
potable; una xarxa per l’abastament dels nuclis de Montagut, La Cometa, Barri del Cos, 
Fluvià, Carrera i també el polígon industrial de Sant Jaume de Llierca; i una segona xarxa 
d’abastament pel nucli d’Oix.  

Xarxa Montagut: s’alimenta a dos captacions, una és superficial del riu Llierca, anomenada 
captació del Gomarell i d’una connexió a la xarxa de distribució de Castellfollit de la Roca. 
La captació de Gomarell està situada al nord-est del nucli urbà i subministra aigua per 
gravetat mitjançant un tram amb una canonada Fibrociment (FC) de 150mm i un segon tram 
amb una canonada polietilé (PE) de 160mm. Aquesta captació és explotada pel consorci 
format pels municipis de Tortellà, Montagut i Argelaguer.  

El veïnat de Fluvià disposa d’una connexió a la xarxa de distribució de Castellfollit de la 
Roca. Existeix un cabalímetre per conèixer el volum d’aigua en alta consumit. Aquesta 
connexió s’utilitza en situacions de consum punta.  

La xarxa de Montagut disposa de cinc dipòsits de diferents capacitats: el dipòsit Nou de 
Montagut (1000m3), el dipòsit Petit de Montagut (57m3), el dipòsit del Barri de la Cometa 
(150m3), el dipòsit del Clot del Molí (32m3) i el dipòsit de Fluvià (230m3).  

El dipòsit Nou de Montagut l’hi arriba l’aigua procedent de la captació del Gomarell i 
abasteix d’aigua els altres dipòsits, des d’aquest també s’abasteix el nucli urbà de Montagut 
i la zona industrial del Pla Politger de pertany al municipi de Sant Jaume de Llierca, realitzat 
per de dues canonades de PE de 160mm, on una porta l’aigua el nucli urbà i a la zona 
industrial i l’altre al dipòsit Petit de Montagut, a part, aquest dipòsit disposa d’un telecontrol. 
També remarquem que en aquest dipòsit és on es realitza la desinfecció de l’aigua amb 
hipoclorit sòdic mitjançant una bomba dosificadora.  
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El dipòsit Petit de Montagut s’abasteix del dipòsit Nou i desprès subministra aigua als altres 
tres dipòsits mitjançant una bomba centrífuga, i en cas d’incidència hi ha la possibilitat 
d’abastir el nucli de Montagut directament. El dipòsit del Barri de la Cometa rep l’aigua 
procedent del dipòsit Petit de Montagut a través d’una canonada PE de 90mm, i part 
d’aquesta aigua es deriva a una segona canonada PE de 63mm fins els dipòsits del Clot del 
Molí i de Fluvià, aquest dipòsits subministren l’aigua els respectius veïnats.    

Xarxa d’Oix: Aquest sistema disposa d’un pou i d’un dipòsit regulador que subministra, per 
gravetat, l’aigua al nucli d’Oix. El pou fa 90 metres de profunditat, equipat amb un motor-
bomba submergible, on el cabal d’aforament de la captació es de 11m3/h. El dipòsit d’Oix es 
de 150m3 de capacitat útil, on la seva funció és la d’emmagatzemar, regular l’aigua que 
s’extreu de la captació i posteriorment distribuir a la xarxa d’abastament. Aquest dipòsit esta 
ubicat a la part més alta del nucli i subministra per gravetat la població.   

En el dipòsit és on es realitza la desinfecció de l’aigua amb hipoclorit sòdic mitjançant una 
bomba dosificadora.  

Del dipòsit regulador surt una canonada de PVC de 90mm que transporta l’aigua per 
gravetat fins el nucli d’Oix i la xarxa del subsistema d’Oix és majoritàriament ramificada, 
formada per canonades PVC i PE de diversos diàmetres nominals.  

Segons les dades del Pla director d’abastament de Montagut i Oix (2007) la població 
connectada a la xarxa municipal de distribució d’aigua potable és de 903 habitants, amb un 
total de 474 abonats.  

Taula 2.1. 21.Distribució dels abonats de Montagut i Oix. 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

El Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix realitza els càlculs de cabals 
de consum, que es determinen a partir dels consums actuals i la previsió de creixement feta 
segons el pla director d’abastament. El volum mig diari subministrat  des de la xarxa 
municipal d’aigua potable a l’any 2007 era de 335,00m3, augmentant durant l’estiu fins a 
520,00 m3/dia. 

Taula 2.1. 22. Evolució dels consums i abonats a Montagut i Oix . 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 
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Taula 2.1. 23. Dades de consum municipals, any 2007 . 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

Taula 2.1. 24. Consums per habitants, any 2007 . 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

Taula 2.1. 25. Augment estimat de consum. 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

Taula 2.1. 26. Consum futur estimat de Montagut i Oix (actual+augment segons planejament). 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

Taula 2.1. 27. Consum futur estimat de Montagut i Oix (en època d’estiu). 

 
Font: Pla director d’abastament d’aigua potable de Montagut i Oix 

A la taula següent, extreta del Pla Director d’abastament de Montagut i Oix, es reflecteixen 
els consums estimats al municipi en el període 2008-2025. 
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Taula 2.1. 28. Evolució del consum subministrat i registrat en el període 2008-2025 a Montagut i Oix 

 
Font: Pla Director d’Abastament d’aigua potable de Montagut o Oix 

Tot i que hi ha un augment de població, on es preveu un augment del consum d’aigua, la 
recta tendencial del cabal registrat dels últims anys és a la baixa, per tant, tenim en compte 
que la valoració s’ha fet a partir de les rectes tendencials tant de cabal registrat com 
d’abonats, es considera que l’estalvi d’aigua és finita i que aquesta es situarà de l’ordre de 
160 a 200 l/hab*dia, d’aquí que s’hagi considerat un consum fix a partir del 2012.  

Pel que fa a les aigües residuals generades a Montagut s’aboquen a una depuradora on 
van a parar les aigües residuals de ús domèstic i també de la seva industria localitzada al 
nucli urbà, aquesta depuradora va ser concedida a l’empresa Aquagest Medio Ambiente 
S.A., fins el 2016. Aquesta depuradora esta basada amb un tractament biològic, per la 
sanejar l’aigua residual.  

Pel que fa al nucli d’Oix hi ha programada una actuació de sanejament en l’actualització 
2007 del PSARU 2005 escenari 2009-2014 (10699. EDAR i col·lectors d’Oix. Codi del 
sistema MTGX.). 

Segons el programa de l’aigua a finals de 2009 el veïnat de La Cos i La Cometa es van 
connectar, per portar les aigües residuals a la depuradora de Llierca.  

Pel que fa el veïnat de Fluvià es està programada una actuació prevista en el PSARU 2005, 
on les aigües residuals d’aquest veïnat s’han d’incorporar a la nova depuradora de 
Castellfollit de la Roca on es preveu la seva construcció durant el 2011-2012.      

Taula 2.1. 29. Dades depuradores que actualment ofereixen servei al municipi 

Depuradores 
Cabal 

disseny 
(m3/dia) 

Cabal Real 
(m3/dia) 

Saturació cabal 
(%) 

Saturació de càrrega 
(%) Tractaments 

Montagut 175 101 58 95 Biològic 
La Llierca 1600 377 24 74 Biològic 

Font: Programa del cicle de l’aigua de la Garrotxa (programa de mesures 2010-2015) 

Com podem observar, l’estat de saturació del cabal, no supera el 80%, això vol dir que el 
cabal real no supera el cabal de disseny. Pel que fa la saturació de càrrega la depuradora 
de La Llierca no supera el 80%, per tant no es troba saturada. En canvi a Montagut 
presenta problemes per saturació de càrrega, que causa problemes en el sanejament, 
aquest augment de la càrrega sembla procedir d’abocaments d’origen ramader, que 
vindrien dels sistemes mòbils (abocaments de cubes al sistema de clavegueram).  
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2.1.7.8. Residus 

Residus municipals 
A la comarca de la Garrotxa, consorci de medi ambient i salut pública, gestiona els residus 
generats a la comarca d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de la 
Garrotxa 2007-2012. Els residus municipals que es generen a Montagut i Oix es traslladen 
al dipòsit controlat de Beuda El clot de les Mules, gestionat per l’empresa adjudicatària 
IGFA. 

El municipi de Montagut i Oix no disposa d’una deixalleria, tot i que s’hi desplaça una de 
mòbil cada dos mesos al nucli de Montagut i al d’Oix, el calendari de la mateixa es pot 
consultar a la web de l’Ajuntament de Montagut i Oix. La deixalleria més propera de la 
comarca de la Garrotxa s’ubica al municipi de Sant Joan Les Fonts. 

La gestió de la deixalleria mòbil al municipi, juntament amb la recollida del rebuig, el vidre i 
el multiproducte (paper/cartró, llaunes, tetra briks,..) se n’encarrega l’empresa IGFA, S.A. 
des de l’any 2008.  

Segons dades de l’Agència Catalana de Residus, les dades de recollida de residus 
municipals a Montagut i Oix el 2011 és: 

Taula 2.1. 30. Dades de residus Montagut i Oix i La Garrotxa – any 2011 
 Montagut i Oix, 2011 La Garrotxa, 2011 
Padró 2011 983 55.597 
M.O. - 3.192,20 
Vidre 26,48 1.397,13 
Paper i cartró 29,62 2.081,60 
Envasos lleugers 15,13 699,13 
Residus voluminosos 9,32 588,43 
Poda i jardineria - 473,14 
RAEE 0,22 107,02 
Piles 0,01 7,69 
Medicaments 0.07 3,71 
Tèxtil 3,07 188,65 
Runes 0,94 592,39 
Altres especials 0,12 58,71 
Altres residus Deixalleries 46,59 1.858,62 
Total recollida selectiva 131,57 11.248,49 
%recollida selectiva/total 24,94 37,94 
Fracció Resta a tractament - - 
Fracció Resta directa a dipòsit controlat 395,93 18.398,41 
Fracció resta directa a incineració - - 
Total Fracció Resta directa a disposició 
final 

395,93 18.398,41 

Total Fracció Resta 395,93 18.398,41 
%Fracció resta /total 75,06 62,06 
Generació (total) 527,48 29.646,83 
Kg/hab/dia 1,47 1.46 

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC)                                                                                       
Totes les dades són en tones (Tn) 

Les dades representades corresponen a recollides en contenidor i deixalleries 
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A continuació es presenta una taula comparativa de la producció de residus en diferents 
àmbits, per l’any 2011. Així es pot comprovar en quina situació es troba el municipi de 
Montagut i Oix. 

Taula 2.1. 31. Producció de residus, any 2011 
Àmbit Generació per habitant (kg/hab/dia) Recollida selectiva total (%) 

Montagut i Oix 1.47 24,94 
La Garrotxa 1.46 37,94 
Prov. de Girona 1,76 33,73 

Font: Agència catalana de residus (ACR) 

Es pot veure que el municipi de Montagut i Oix té una generació per habitant de residus, 
similar a La Garrotxa i per sota de la Província de Girona, pel que fa la recollida selectiva, 
es situa molt per sota de la comarca i la província. 

La xarxa bàsica de La Garrotxa està constituïda per: 

a) Una planta de tractament biològic d’Olot. 

b) Una planta de transvasament d’Olot. 

c) Un dipòsit controlat de Beuda. 

d) Cinc deixalleries (Besalú, dos a Olot, Sant Feliu de Pallerols i Sant Joan les Fonts). 

e) Un dipòsit controlat de runes i residus de la construcció de Sant Joan les Fonts i una 
planta de reciclatge de runes de Sant Ferriol. 

S’haurà de complir amb legislació vigent al respecte, Decret 1/2009 de 21 de Juliol de text 
refós de la Llei reguladora dels residus (que deroga la Llei 6/1993 de reguladora de 
residus). 

Residus industrials 

Taula 2.1. 32. Residus industrials declarats al municipi de Montagut i Oix i a la Comarca de La 
Garrotxa segons declaració 2012 

 Montagut i Oix, 2012 La Garrotxa, 2012 

Nombre d’empreses 3 303 

Perillosos 0 2.182 

No perillosos 13 53.564 

Total 13 55.746 
Totes les dades són en tones 

Font: Agència catalana de residus (ACR) 

Aquest total de residus industrials generats al municipi de Montagut i Oix representen un 
0.2% del total de residus generats a tota la comarca de La Garrotxa.  

La xarxa bàsica de La Garrotxa està constituïda per:  

a) Consell comarcal de la Garrotxa (Beuda) 

b) Recycling System Olot, SLL (Castellfollit de la Roca) 

c) Ecolignor, SL (Maià de Montcal) 

d) Lluís Solé Espona (Olot) 

e) Recuperacions Industrial Martí Puig, SL (les Preses) 

f) Fàbrega & Sobrerroca, Recuperacions Industrials, SL (les Preses) 
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g) Vilà-Planella, SL (Sant Joan les Fonts) 

h) Olot-Net, SC (Sant Joan les Fonts) 

i) Greixos i Farines de Carn, SA (GREFACSA) (Sant Joan les Fonts) 

2.1.8. SENSIBILITAT AMBIENTAL  
En l’anàlisi del sòl del municipi de Montagut i Oix, s’han identificat els valors productius, 
ecològics, ambientals i del paisatge del municipi, per a poder establir quin són els espais 
que cal protegir amb la finalitat d’assegurar una planificació i una gestió sostenible del 
territori, que permeti el manteniment i la preservació dels espais agrícoles, forestals i 
fluvials, de les funcions ecològiques i paisatgístiques del territori fent-ho compatible amb el 
creixement i el desenvolupament sostenible del municipi. 

En el present document s’ha realitzat un anàlisi cartogràfic amb sistemes d’informació 
geogràfica i estudi detallat dels vectors del sòl no urbanitzable, per tal d’obtenir una 
valoració relativa de les diferents tipologies d’espais que configuren el municipi. El resultat 
d’aquesta diagnosi és el plànol de sensibilitat ambiental del municipi on els colors més 
càlids representen una major valoració ambiental i els més freds representen una menor 
qualitat o valoració. 

Veure a l’annex el plànol 12. Sensibilitat ambiental. 

Aquesta anàlisi de les diferents capes cartogràfiques serveix per determinar l’afectació al 
medi dels sectors de creixement que el nou planejament preveu. S’ha donat una puntuació 
a cada un dels elements ambientals presents a l’entorn del nucli urbà i un pes en 
percentatge respecte a la importància sobre cada un dels altres elements. A partir d’aquests 
dos valors en cada un dels elements cartogràfics s’ha calculat la mitjana geomètrica, per 
així obtenir una millor aproximació a la sensibilitat real del terme municipal de Montagut i 
Oix i en particular de l’entorn dels diferents nuclis urbans del municipi. 

Les diferents capes ambientals que s’han analitzat a nivell cartogràfic per obtenir el plànol 
de sensibilitat són les següents: 

a) Hàbitats d’interès comunitari: 

S’han diferenciat els hàbitats d’interès comunitari prioritaris, dels hàbitats d’interès comunitari 
no prioritaris. 

Taula 2.1. 33. Valoració dels hàbitats d’interès comunitari. 
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

prioritaris 2 10% 0,45 

no prioritaris 1 10% 0,32 

b) Pendents: 

S’han tingut en compte els pendents més grans del 20%. 

Taula 2.1. 34. Valoració dels pendents superiors al 20%. 
PENDENTS 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

>20% 1 9% 0,3 
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c) Inundabilitat: 

Es diferencia entre els diferents períodes de retorn (T=10 anys, T=100 anys i T= 500 anys) 
del tram del riu Fluvià i dels seus afluents, que es presenta en l’aprovació inicial d’aquest 
POUM. 

Taula 2.1. 35. Valoració de la inundabilitat. 
INUNDABILITAT 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

T10 3 7% 0,46 

T100 2 7% 0,37 

T500 1 7% 0,26 

d) Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines: 

Es diferencia entre els sòls classificats per el sistema d’espais oberts del PTPCG com a 
protecció especial (PEIN i Xarxa Natura 2000 i sòls de protecció especial), els classificats 
com a protecció preventiva (sòls de protecció preventiva) i per últim, els de protecció 
territorial (sòls d’interès agrari i/o paisatgístic). 

Taula 2.1. 36. Valoració del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 
PTPCG (protecció sistema d'espais oberts) 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

especial 3 21% 0,79 

preventiva 1 21% 0,46 

territorial 2 21% 0,65 

e) Pla d’Espais d’Interès Natural: 

Comprèn tota la superfície de sòl del municipi de Montagut i Oix que forma part d’algun dels 
dos espais d’interès natural presents al municipi (EIN Zona volcànica de la Garrotxa i EIN 
Alta Garrotxa). 

Taula 2.1. 37. Valoració dels Pla d’espais d’interès natural. 
PEIN 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

EIN 1 17% 0,41 

f) Patrimoni geològic: 

S’ha tingut en compte la part inclosa en el municipi de Montagut i Oix del geòtop “Castellfollit 
de la Roca”. 

Taula 2.1. 38. Valoració del Patrimoni geològic. 
PATRIMONI GEOLÒGIC 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geom. 

geòtop 1 2% 0,14 

g) Xarxa Natura 2000: 

Comprèn tota la superfície de sòl del municipi de Montagut i Oix que forma part d’algun dels 
tres espais de la XN 2000 presents al municipi (Alta Garrotxa – Massís de les Salines, Riu 
Fluvià, Zona volcànica de la Garrotxa). 
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Taula 2.1. 39. Valoració de la Xarxa Natural 2000. 
XARXA NATURA 2000 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

XN 2000 1 8% 0,28 

h) Espais Naturals de Protecció Especial: 

Comprèn la superfície de sòl del municipi catalogat com a Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. 

Taula 2.1. 40. Valoració dels Espais Naturals de Protecció Especial. 
ENPE 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

Parc Natural 1 15% 0,39 

i) Forests d’Utilitat Pública: 

Tota la superfície del municipi de Montagut i Oix inclosa en alguna Forest inclosa en el 
catàleg d’utilitat pública i gestionada pel Departament de Medi Ambient. 

Taula 2.1. 41. Valoració de les forests d’utilitat pública. 
FOREST D'UTILITAT PÚBLICA 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

CUP 1 4% 0,2 

j) Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les Comarques Gironines: 

Es diferencia entre els sòls classificats com a espais d’interès natural, espais connectors i per 
últim, zones d’amortiment. 

Taula 2.1. 42. Valoració del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les Comarques 
Gironines. 

CATÀLEG COMARQUES GIRONINES 

Classe Puntuació Pes Mitjana  geomètrica 

espai d'interès natural 3 7% 0,46 

espai connector 2 7% 0,37 

zona d'amortiment 1 7% 0,26 

A continuació es presenta la sensibilitat ambiental resultant per cada un dels nuclis urbans 
del Montagut i Oix amb la proposta de zonificació del nou POUM. La llegenda dels plànols 
de sensibilitat ambiental per a cada un dels nuclis urbans és la següent. 
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Imatge 2.1.49: Plànol sensibilitat ambiental del nucli de Montagut i La Cometa 

 
 

Imatge 2.1.50: Plànol de sensibilitat ambiental del nucli d’Oix. 

 

La Cometa 

Montagut 

Oix 
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Imatge 2.1.51: Plànol de sensibilitat ambiental del nucli del Veïnat de Fluvià. 

 

2.2. OBJECTIUS I CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 
APLICABLES 

2.2.1. PLANS SUPRAMUNICIPALS 

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de 
Montagut i Oix. Així mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures 
provenen d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen objectius i 
criteris de protecció ambiental aplicables en el marc de la redacció del POUM de Montagut i 
Oix.  

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a 
la planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic 
i social. 

Imatge 2.2. 1. Objectius del Pla Territorial General de Catalunya 

 

El Veïnat de Fluvià 
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El PTGC inclou el municipi de Montagut i Oix a la comarca de La Garrotxa. El PTGC 
estableix per a la comarca de la Garrotxa una tipologia de sistemes urbans, i el sistema 
urbà de la Conca Alta del Fluvià que queda classificat com: 

“- Una zona de desenvolupament mitjà, amb capacitat de creixement econòmic i espacial elevat. Està 
articulat entorn de la capital comarcal, nucli tradicionalment industrial i de serveix que, amb els nuclis 
urbans dels municipis veïns, forma l’entitat urbanística que presenta expectatives de creixement 
econòmic i espacial favorable. 

Aquesta àrea urbana pot tenir una funció de reequilibri territorial global de Catalunya, com a sistema 
urbà definit en l’entorn de la tradició industrial. Entramat urbà que s’estén al voltant de centres urbans 
d’una llarga tradició industrial que estan experimentant recents canvis econòmics i que , si bé actuen 
com a centres de serveis, la seva atracció territorial no és tan extensa”. 

Per a la preservació del medi, es fixa els objectius de desenvolupament següents: 

 Incentivar l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics. 

 Salvaguardar els espasi naturals d’especial interès. 

 Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial. 

 Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur 
extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat. 

 Fomentar el desenvolupament sostenible del país. 

Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans 
Sectorials i els Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica a l’àrea de 
Montagut i Oix és el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

El Pla director territorial de la Garrotxa ha quedat sense efecte, d’acord amb el previst a 
la disposició final de la normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) es va aprovar 
definitivament el 14 de setembre de 2010 (DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010). El 
Pla ordena el creixement urbanístic de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el 
gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès amb els objectius següents: 

- Reforçament de la vertebració urbana del territori. 

- Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat 
econòmica. 

- Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal. 

- Protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic. 

- Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques 
relacionades amb el turisme que no es centrin en la producció immobiliària. 

- Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front dels 
processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la 
competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació de 
les fonts de renda i el desenvolupament endogen. 

- Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. 

- Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats 
amb els entorns naturals. 

- Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans. 

- Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general. 

- Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de forma que 
es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els desenvolupaments urbans. 

- Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori. 
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Per a assolir aquests objectius, el Pla se centra en els tres sistemes bàsics de l’estructura i 
la funcionalitat del territori: els Assentaments urbans, els Espais oberts i les Infraestructures 
de mobilitat. 

El PTPCG inclou el municipi de Montagut i Oix a l’àmbit de la Garrotxa, dintre de l’àmbit de 
la Vall del Llierca. 

Pel que fa als assentaments, el PTPCG estableix pel municipi de Montagut i Oix quatre 
tipologies d’assentaments urbans principals: dos d’ells, els nuclis de Montagut i d’Oix, són 
nuclis històrics i les seves extensions i els altres dos, La Cometa i El Veïnat de Fluvià, són 
àrees especialitzades d’ús residencial i industrial. Concretament les estratègies establertes 
per al municipi de Montagut i Oix són les següents: 

Per al nucli d’Oix, s’estableix una estratègia de millora i compleció, establerta en aquells 
nuclis i àrees urbanes que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a estructurar 
extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que 
tenen un molt baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i 
millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic del territori i sovint com a peces 
significatives del paisatge, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats 
rurals, a les activitats professionals desconcentrades i a la segona residència de 
reutilització, com també als serveis turístics de qualitat i petita escala. 

I per al nucli de Montagut, s’estableix una estratègia de creixement moderat, establerta per 
aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions de 
sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a 
àrees urbanes.  

Per altra banda, el PTPCG també estableix diferents categories de protecció del sòl, dintre 
del sistema dels espais oberts. En els espais amb presència d’espais naturals protegits 
(PEIN, XN2000), el PTPCG els qualifica sota la categoria de sòls de protecció especial, 
incloent zones més extenses que la pròpia dels espais naturals protegits. El sòl de protecció 
territorial correspon a aquell que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una 
regulació restrictiva de la seva possible transformació, i finalment el sòl de protecció 
preventiva inclou aquells sòls classificats com a no urbanitzables que no han estat 
considerats en caps dels dos casos anteriors, a Montagut i Oix es localitza sòl de protecció 
territorial d’interès agrari i paisatgístic. La normativa del PTPCG respecte el sòl de protecció 
especial es pot trobar als articles 2.6 i 2.7, respecte al sòl d’interès agrari i paisatgístic 2.8 i 
2.9, i respecte al sòl de protecció preventiva en els articles 2.10 i 2.11. 

A continuació es mostra una figura que assenyala les diferents estratègies de 
desenvolupament dels nuclis del municipi de Montagut i Oix, i les diferents categories de 
protecció del sòl del sistema d’espais oberts establerta per part del PTPCG. En la Imatge 
2.2.2 es pot observar que gairebé la totalitat del territori de Montagut i Oix està inclòs en sòl 
de protecció especial, formant part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de 
l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i/o de la Xarxa Natura 2000, o bé fent de coixí 
entre les zones urbanes (els nuclis d’Oix i Montagut) i els espais naturals esmentats. També 
es localitzen sòls d’interès agrari i/o paisatgístic a l’entorn dels nuclis de Montagut i Oix. Els 
únics sòls de protecció preventiva es situen entre la urbanització de la Cometa i la carretera 
GIP-5233. 
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Imatge 2.2. 2. Plànol d’estratègies de desenvolupament per als nuclis del municipi de Montagut i Oix, 
i categories de protecció del sòl del sistema d’espais oberts, segons el PTPCG. 

 

 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, web de DPTOP 

 

Mitjançant el sistema d’infraestructures de mobilitat, el Pla territorial estableix la xarxa de 
connectivitat física –de persones i mercaderies– que permet un funcionament integrat de 
l’espai territorial, tant pel que fa a l’àmbit del Pla com als diversos àmbits superiors en què 
aquest s’insereix. 
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En el terme municipal de Montagut i Oix, executades les obres relacionades amb la A-26, el 
Pla no preveu cap actuació a curt ni mitjà termini que pugui afectar les determinacions del 
planejament municipal.  

Els objectius ambientals del PTPCG són: 

Objectius ambientals prioritaris 

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional o 
comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies 

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i funcional 
d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics 

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport públic i dels modes 
de transport més eficients energèticament i per un canvi modal que disminueixi el pes del vehicle 
privat en favor de modes més eficients i socialment equitatius 

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la millora o 
renovació i optimització del traçat i l’encaix territorial de les noves infraestructures 

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de 
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial. 

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls ambientalment inadequats 
per a la seva consolidació, mitjançant la seva desclassificació o reubicació, o bé la formulació de 
directrius específiques per al planejament urbanístic que garanteixin llur adequació als objectius del 
Pla, amb especial atenció als referents a la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la cobertura de 
serveis 

Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la producció 
alimentària 

Objectius ambientals rellevants 

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial atenció a 
les àrees de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la contaminació per nitrats. 

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle 

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els efectes 

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 
inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera 

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció als 
paisatges rurals i als de valor identitari. 

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc 
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el 
risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que 
manipulen substàncies perilloses. 

Objectius ambientals secundaris 

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys 
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia 

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic 
municipal 

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i frenar el 
creixement de les necessitats de mobilitat obligada 

Veure plànol 8. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

EL PTPCG incorpora en la seva normativa unes Directrius de Paisatge, que són les 
determinacions que, basant-se en els catàlegs del paisatge, precisen i incorporen 
normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en el pla territorial parcial. 
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Una primera conseqüència d’aquestes consideracions és que cal entendre els catàlegs del 
paisatge com uns documents vàlids per si mateixos com a conjunt de coneixements i de 
propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació del paisatge d’un territori, la valoració 
del qual ha estat abordada des d’una visió polièdrica de la seva realitat que incorpora 
aspectes patrimonials, ambientals, socials i altres elements significatius. El Catàleg defineix 
un marc de coneixements i orientacions útils per a una correcta integració paisatgística de 
qualsevol actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. 

Com indica l’article 15 de les Directrius del Paisatge, aquestes són d’aplicació directa i 
obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de 
percepció. 

Les Directrius del Paisatge defineixen unes directrius generals (capítol 2) que estan 
basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges 
de Catalunya. I defineix unes directrius específiques (capítol 3) que es basen en els 
objectius de qualitat paisatgística adoptats en el Catàleg del paisatge de les Comarques 
Gironines. Els objectius de qualitat paisatgística (OQP), són els objectius que defineix el 
Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, posteriorment es defineixen directrius 
concretes de cada objectiu. Tot seguit s’anomenen els objectius de les Directrius de 
Paisatge del PTPCG:  

1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva singularitat, 
amb perímetres nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi els 
valors del paisatge dels espais circumdants. 

2. Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge 
circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i reestructurats com a elements caracteritzadors 
del paisatge. 

3. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de 
telecomunicacions integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense 
comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social respecte a les seves 
característiques ambientals i paisatgístiques. 

4. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, 
ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades o redissenyades tenint en 
compte la integració en l’entorn, els tractaments de façana i les tipologies constructives, així com 
que respectin els espais identitaris i patrimonials de les poblacions on s’ubiquen. 

5. Uns parcs eòlics i fotovoltaics, inserits en el paisatge en relació amb els seus elements 
configuradors, sense afectar conques visuals extenses o panoràmiques obertes sobre fites 
paisatgístiques rellevants. 

6. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements 
estructurals i característics del patrimoni rural de Planes de l’Empordà i l’Empordanet-Baix Ter. 

7. Un sistema de canals i infraestructures hidràuliques recuperades, rehabilitades i valorades a 
partir de la seva consideració com a element configurador i estructurant del paisatge. 

8. Uns paisatges fluvials de la Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera ben conservats i revaloritzats 
com a identificadors del paisatge i reforçats en el seu paper de connectors paisatgístics i d’espais 
d’oci i gaudi social. 

9. Uns paisatges d’aiguamolls i zones humides protegits, ben gestionats i revaloritzats com a 
elements configuradors del paisatge, on es potenciïn els seus valors naturals, pedagògics i d’oci. 

10. Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el 
seu impacte visual i es valoritzi la seva imatge. 

11. Unes platges i dunes del litoral gironí ben conservades i gestionades d’acord amb les seves 
característiques urbanes, semiurbanes o naturals. 
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12. Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts, cabanyes, murs de pedra 
seca, etc.) conservades i valoritzades on es promouran el seu manteniment i la integració de les 
noves construccions amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc. 

13. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables  ecològicament i 
que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. 

14. Un paisatge agrícola de les planes de l‘Empordanet-Baix Ter, la Selva, Valls d’Olot, Plana de 
l’Empordà, etc., preservat i ben gestionat arreu que mantingui a cada lloc la diversitat d’elements 
que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

15. Unes singularitats geomorfològiques (volcans, penya-segats, cales, cingleres, etc.), 
preservades com a elements configuradors del paisatge, revaloritzant el seu caràcter i el contacte 
amb el seu entorn. 

16. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les Comarques Gironines. 

17. Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents visuals i 
identitaris de qualitat. 

18. Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis de 
caràcter natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais naturals, 
camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, “tinglados” i 
instal·lacions portuàries). 

En la fitxa de la unitat Alta Garrotxa que forma part del Catàleg, es defineixen els trets 
distintius i els principals valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la 
dinàmica del paisatge i la seva possible evolució; i acaba realitzant una avaluació del 
paisatge on determina debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. I en base a tot 
l’exposa’t defineix objectius de qualitat paisatgística (que s’inclouen en les Directrius de 
Paisatge del PTPCG) i proposa mesures (criteris) i accions per assolir els objectius de 
qualitat paisatgística. Igualment, també són d’aplicació els definits per a tot l’àmbit territorial 
de les Comarques Gironines continguts en els capítols 13 i 14 de la memòria del Catàleg 
(volum 1). Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, 
han de vetllar pel compliment d’aquests objectius de qualitat paisatgística.  

Pla comarcal de Muntanya 2009-2012 

Aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 10 de novembre de 2009, publicat 
al DOGC núm. 5511, de 23 de novembre de 2009. Aquest pla especifica les diferents 
actuacions previstes per analitzar durant el quadrienni 2009-2012, aquestes accions de 
millora permetran la millora de la xarxa veïnal i rural de camins, la neteja de neu, actuacions 
per al desenvolupament local, millora de les instal·lacions, etc. a l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el 
Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran. 

Al municipi de Montagut i Oix no s’especifica cap actuació en concret, tot i que estan 
programats una sèrie d’ajuts que poden ser tinguts en compte per al municipi. 

Pla territorial sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya 

El Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius 
aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, 
deroga el Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a 
Catalunya, excepte els articles 5 i 6, relatius al mapa d’implantació ambiental de l’energia 
eòlica a Catalunya, el qual segueix vigent. 
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Imatge 2.2. 3. Plànol d’implantació ambiental de l’energia eòlica al municipi de Montagut i Oix. 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades del DTiS 

Zona incompatible (23% del territori), que inclou: 

Parcs nacionals, Paratges Naturals d’Interès Nacional i Reserves Naturals Integrals. També els parcs 
naturals declarats.  

Espais PEIN que, tot i no ser de protecció especial, tenen una superfície inferior a les 1000 Ha.  

Zones d’especial Protecció de les Aus (ZEPA) i zones vitals (radi 1 Km) d’ocells rapinyaires 
catalogats com amenaçats i inclosos a l'annex 1 de la Directiva Ocells. Per als ocells en perill 
d’extinció com ara el trencalòs, el radi serà de 5 Km).  

Zona d’implantació condicionada a la Declaració d’Impacte Ambiental (16,6% del territori), que inclou: 

Reserves naturals parcials.  

Espais PEIN que no són de protecció especial i de superfície superior a les 1000 Ha.  

Franja fronterera d’alguns grans espais naturals qualificats com a zona incompatible.  

Zona d’elevada densitat d’ocells rapinyaires (engloben les principals concentracions d’àrees vitals)  

Zona compatible prèvia autorització ambiental (60,4% del territori). 
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Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026) – PITC 

El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic a l'efecte d’allò que estableix la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

L’objectiu del PITC, en línia amb els plans d’infraestructures contemporanis, és 
desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa integrada i multimodal, segur i 
sostenible, ambientalment responsable, equilibrat socialment i viable econòmicament, obert 
en la fase de seguiment a la col·laboració i participació institucional i ciutadana. 

Les directrius que directament emmarquen el PITC, que poden servir al municipi de 
Montagut i Oix, en el període 2006-2012 (el PITC té com a horitzó el 2026) són les 
següents: 

 El transport públic ha de créixer en els propers sis anys a un ritme d'un 6% cada any. 

 El transport en vehicle privat ha de créixer un 3%. 

 El nombre de cotxes per cada 1.000 habitants s'ha de reduir en un 5% de 453 
vehicles el 2004 a 430 el 2012. 

 Les víctimes mortals d'accidents de trànsit han de baixar de 571 a 360, fet que 
representa un 37%, el 2012. Els accidents amb víctimes ho faran un 15%. 

 Hi haurà un augment del 10% en la velocitat comercial dels autobusos urbans i del 
15% en la dels autobusos interurbans, com a element indispensable per assolir un 
increment del 12% dels viatges intramunicipals en transport públic. 

 Cal aconseguir l'augment d'un 10% en l'ocupació per persones dels vehicles privats 
respecte a les 1,18 que els utilitzaven el 2004. 

 Els quilòmetres de vies ciclistes, especialment la xarxa bàsica ciclista, 
experimentaran un notable augment, fins a situar-se al voltant dels 1.300 km. 

Basant-se en aquestes directrius, el decret sobre mobilitat i urbanisme obliga a incorporar 
als nous plans d'ordenació estudis de viabilitat de les mesures previstes per al transport 
públic i el privat. 

Programa de Sanejament d’aigües Residuals Urbanes (PSARU2005) 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un 
instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 
Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té 
com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la 
contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius 
de qualitat de l’aigua. El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el 
tractament d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les 
aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua 
superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració 
d’aquestes masses. Es va aprovar per l’Acord del Govern en data 20 de juny de 2006, 
segons la Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol). 

A l’annex 1, es pot consultar el llistat d’actuacions programades en l’actualització 2010 del 
PSARU 2005, i en aquest es detallen dues actuacions al municipi: 
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Escenari 2006-2008: 

10696. Connexió La Cós - El Cometa a l'EDAR de Sant Jaume de Llierca. Import: 700.000€ 
(MTGC). Consell Comarcal de la Garrotxa 

Escenari 2009-2014: 

10698. EDAR i col·lectors de Sant Miquel de Pera. Import de 135.400 € (MTGM). Consell 
Comarcal de la Garrotxa 

10699. EDAR i col·lectors d’Oix. Import de 90.000 € (MTGX). Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

Programa del cicle de l’aigua de la Garrotxa (programa de mesures 2010-2015) 

Els objectius detallats per a la comarca de la Garrotxa són: 

1. Desenvolupar els estudis necessaris que assegurin el coneixement del funcionament de les 
masses d’aigua importants a la comarca. 

2. Controlar i preveure les actuacions de millora necessàries per garantir la qualitat de les 
aigües superficials de la Comarca. 

3. Evitar i disminuir els impactes en el sistemes hídrics de la Comarca. 

4. Assegurar el manteniment de la qualitat hidromorfològica i biològica tant de les lleres com del 
bosc de ribera. 

5. Minimitzar el risc d’inundacions, tot i garantint una correcta gestió del bosc de ribera i de 
l’espai ripari. 

6. Garantir la correcta gestió dels aqüífers de la comarca, evitant tant la contaminació directa o 
difusa, com la seva sobreexplotació. 

7. Garantir la gestió dels sistemes públics d’abastament d’acord amb els criteris de 
sostenibilitat, responsabilitat i equitabilitat. 

8. Garantir el correcte funcionament dels sistemes públics de sanejament, d’acord amb les 
seves capacitats de disseny. 

9. Preveure les ampliacions i actuacions que millorin les garanties dels sistemes de sanejament. 

10. Millorar i racionalitzar els sistemes de col·lectors i altres obres associades al sanejament en 
baixa dels municipis. 

11. Assegurar i garantir que les indústries compleixin l’ordenança d’abocament d’aigües 
industrials als sistemes públics de sanejament, amb aplicació de les millors tècniques 
disponibles. 

12. Establir els sistemes necessaris per garantir la participació ciutadana en la gestió del cicle de 
l’aigua. 

13. Fomentar la gestió integral del cicle de l’aigua amb la delegació de la gestió conjunta de les 
actuacions dels diferents ajuntaments, foment d’un veritable ens tècnic gestor de caràcter 
territorial amb competències sobre tot el cicle de l’aigua. 

14. Establir els estudis dels costos i millora de la seva imputació, revisió de les tarifes aplicades a 
l’aigua en la línia de plena recuperació de costos i, de l’aplicació de manera inversa: qui paga 
pot contaminar. 

Programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa (2007-2012) 

Aquest programa determina els objectius locals pel que fa als criteris de gestió dels residus 
que obliguen a determinades actuacions i a la implantació de models en tot el territori de la 
comarca, en cap cas es proposen nous objectius quantitatius de reducció i/o recuperació 
dels residus, ja que són de compliment obligat els proposats en el PROGEMIC 2007-2012. 
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Els objectius locals establerts pel Programa de Gestió de Residus de la Garrotxa són: 

 Foment de la prevenció en la producció de residus, per tots els mitjans que estiguin a l’abast 
tant en Consell Comarcal, com dels municipis que l’integren. 

 Fomenta la recollida selectiva en origen, augmentant la quantitat i la qualitat dels productes 
recollits, assumint com a objectius quantitatius els previstos en el PROGEMIC. 

 Dotar-se de les infraestructures i sistemes per la millora de les recollides que garanteixen el 
posterior tractament amb la màxima eficàcia i eficiència dels residus procedents de les 
recollides selectives en origen, tant en àrees d’aportació (vidre, envasos lleugers i paper) 
com en àrees de proximitat (matèria orgànica i envasos lleugers). 

 Assegurar la selecció i la màxima recuperació de tots els materials possibles presents en els 
residus, preferentment en origen, i tria i selecció de la fracció resta, com a pas previ i obligat 
a la seva disposició en un dipòsit final. 

 Garantir l’existència a la comarca de les infraestructures necessàries pel compliment del 
programa, en especial, una planta de triatge de la fracció resta i una instal·lació suficient per 
assegurar la disposició final del rebuig. 

 Integrar els objectius en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la 
participació i col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les instàncies de 
l’Administració. 

 Mantenir i millorar la gestió mancomunada dels residus municipals amb criteris d’eficàcia i 
eficiència. 

 Participar amb els comerciants i els industrial en la millora de la selecció dels seus residus, ja 
sigui mitjançant un sistema integrat de gestió (SIG) específic, o bé amb la definició i posta en 
marxa de recollides especials. L’objectiu específic d’aquesta col·laboració ha de ser 
aconseguir la reducció, reutilització, valorització o reciclat de tots els residus comercials 
possibles i especialment dels residus envasos i embalatges. 

 Millora la gestió i funcionament de la deixalleria comarcal, les deixalleries locals i les 
deixalleries mòbils, per tal que actuïn com a centres de classificació i selecció de materials, 
tant comercials i industrials no especials, com especials domèstics. 

 Millorar la imputació dels costos que suposa la recollida i el tractament de les deixalleries en 
les taxes tant pel que fa als particulars com a les activitats econòmiques, al comerç i a la 
industria, aplicant en tot moment el principi de qui contamina paga. S’utilitzaran sempre que 
sigui possible criteris dissuasoris de la producció i la no selecció com l’aplicació de canons i 
recàrrecs. 

 Acceptar el compromís de difondre les dades, tant de producció total com de selecci´`o de les 
diferents fraccions de residus amb una periodicitat anual. 

 Treballar per la integració de totes les recollides en el marc d’una gestió integrada dels 
residus: piles, voluminosos, materials especials,… 

 Aconseguir l’aprovació per part de tots els municipis de la comarca d’una ordenança de 
gestió de residus que permetrà disposar d’una norma d’obligat compliment homogènia en tot 
el territori comarcal. 

El programa proposa una sèrie d’indicadors que permeten avaluar l’evolució de la gestió 
dels residus de la comarca cap a la sostenibilitat, a més de proposar realitzar revisions del 
compliment de les actuacions l’any 2009 i l’any 2012, que podran portar a l’adaptació del 
Programa a la realitat i a la definició de noves actuacions. 

El municipi de Montagut i Oix disposa de l’Agenda 21 Local de Montagut i Oix elaborada 
l’any 2003 pel Sigma, Consorci de Medi Ambient i Salut pública. En l’apartat de Diagnosi 
Estratègica es detecten els punts forts i febles del municipi, així com  les oportunitats i 
amenaces del territori, de les quals en destaquem: 
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Oportunitats i necessitats de Montagut-Oix derivades de la seva situació estratègica en el territori. 

 El territori de l’Alta Garrotxa ha de rebre un tractament unitari en el seu conjunt, per 
aconseguir un desenvolupament coherent i equilibrat entre la conservació i protecció del 
medi natural i el desenvolupament de la població i de la seva economia. 

La funció de la zona no urbanitzable de Montagut-Oix 

 L’abandó de conreus i pastures ha comportat un increment de la massa forestal i la 
conseqüent homogeneïtzació del paisatge i pèrdua de biodiversitat. 

 Donada la disposició de límits amb el municipi de Sant Jaume de Llierca, les decisions o 
actuacions paisatgístiques en aquesta zona haurien d’ésser consensuades, ja que així es 
donaria coherència al conjunt. 

 Les línies elèctriques que travessen el municipi no estan soterrades, esdevenint un clar 
element pertorbador del paisatge. 

La mixtificació d’usos en l’estructura urbana del municipi 

 Pèrdua de la xarxa de camins ramaders i històrics, degut al despoblament i a la privatització 
del territori 

La població: subjecte i objecte del territori 

 L’elevat índex d’envelliment del nucli d’Oix planteja la necessitat d’estratègies futures i un 
increment i adaptació dels serveix bàsics. 

La importància en la gestió dels serveis bàsics i l’optimització d’infraestructures 

 Existeix una manca de transport públic regular que connecti Oix amb Montagut i els municipis 
propers, adaptat a les necessitats de la població. 

2.2.2. PLANS MUNICIPALS  
El municipi de Montagut i Oix disposa de les Normes Subsidiàries de planejament, 
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26 de 
gener de 1994 i publicades al DOGC número 1876 de 23 de març de 1994. El text refós de 
les normes urbanístiques d’aquest document va ser publicat al DOGC en data 7 de febrer 
de 2006. 

La població en el moment d’aprovació de les normes rondava els 770 habitants, en 
aquestes normes subsidiàries es classifica i qualifica el sòl del terme municipal en: 

Taula 2.2. 1: Classificació del sòl segons planejament vigent a Montagut i Oix, NNSS1994. 

Classificació del sòl Superfície (ha) 
Sòl urbà 32,08 

Sòl no urbanitzable 9.308,92 

Superfície municipal 9.341 
Font: Arquitectes redactors del POUM 

Durant aquest període de vigència s’han realitzat algunes modificacions, i cal tenir en 
compte els següents aspectes: 

- S’han aprovat dues modificacions de planejament general: la Modificació puntual de 
les Normes subsidiàries de planejament per a ampliar el sòl urbà del sector de la 
Cometa, que ha suposat la classificació de nou sòl urbà, i la Modificació de les 
Normes subsidiàries de planejament de l’article 19c del títol V, que ha suposat la 
delimitació de les àrees potencialment extractives segona la normativa urbanística. 
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- Les normes subsidiàries defineixen una unitat d’actuació UA1, de caràcter 
residencial, a desenvolupar mitjançant un Pla Especial que no s’ha tramitat. 

- Sòl urbanitzable: les normes subsidiàries no contemplen en la seva classificació 
aquest tipus de sòl. 

- Sòl no urbanitzable: s’han tramitat dos plans especials d’iniciativa particular, un dels 
quals es vigent. S’ha tramitat el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals, el 
qual, a la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data de 13 de 
maig del 2009, es va suspendre i es troba pendent de presentació d’un text refós en 
compliment de diverses prescripcions. D’altra banda, el terme municipal de Montagut 
i Oix es troba afectat pel Pla especial de delimitació del PEIN: Alta Garrotxa, i per la 
Revisió del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Veure apartat 3.1.1. alternativa 0, on es descriu amb major detall el planejament vigent a 
cada nucli del terme municipal de Montagut i Oix. 

2.2.3. PLANS SECTORIALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: Europeu, estatal i 
autonòmic 

A l’hora de concretar objectius ambientals fixats pel POUM de Montagut i Oix, a part dels 
objectius fixats per les figures de planejament superior, cal també donar compliment a 
l’annex I de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de 
juny de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, així 
com a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans 
i programes en el medi ambient, que estableixen que caldrà definir els objectius de 
protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari, estatal o autonòmic que 
guardin relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà concentrar-se en 
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, 
l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural (que inclou el 
patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves interrelacions). 

Abans però, cal tenir en compte que, a nivell català, la secretaria de planejament territorial 
ha elaborat el document “Planejament territorial: criteris” per tal d’assolir els objectius 
plantejats per la gestió del territori català: assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència 
funcional i la cohesió social de Catalunya. El document presenta 15 criteris per al 
planejament territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. 
Per la seva implicació ambiental directa se’n ressalten  els 12 següents: 

- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 
l’ordenació del territori. 

- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

- Moderar el consum de sòl. 

- Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

- Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

- Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris. 

- Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

- Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 
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- Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

- Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 
d’assentaments. 

Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals de les normatives 
sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques que afecten el municipi i el pla que 
es tramita: 
Canvi climàtic 

Plan de asignaciones i la Estrategia española del 
cambio climático. 

Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-
2012 

 

 

 Increment de l’ús d’energies netes i 
renovables. 

 Millora de l’eficiència energètica i 
comportament energètic, en habitatges, sector 
serveis i el transport. 

 Foment de la mobilitat sostenible i el transport 
públic. 

 Promoció del transport públic i d’altres 
sistemes de transport que permetin reduir les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aigua 

Directiva  2000/60/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 23 d’octubre de 2000. 

 Prevenir el deteriorament i protegir l’estat dels 
ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 
terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

  Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en 
la protecció a llarg termini dels recursos hídrics 
disponibles. 

 Protegir i millorar el medi aquàtic en les seves 
diverses formes. 

 Reduir de forma significativa la contaminació 
de les aigües subterrànies i evitar noves 
contaminacions. 

 Contribuir a pal·liar els efectes de les 
inundacions i les sequeres. 

 Protegir les aigües territorials. 
Ambient atmosfèric 

Directiva  2008/50/CE del Parlament Europeu i el 
Consell de 21 de maig de 2008. 

 Evitar,  prevenir o reduir els efectes nocius per 
a la salut humana i pel medi ambient de la 
contaminació de l’aire. 

 Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i 
millorar-la quan sigui necessari. 

Biodiversitat 

Estratègia catalana per a la conservació i l’ús 
sostenible de la diversitat biològica  

 Reforçar el sistema d’àrees protegides de 
Catalunya. 

 Garantir la conservació de la diversitat dels 
hàbitats. 

 Garantir la continuïtat dels processos 
ecològics essencials i la conservació dels 
paisatges propis. 

 Garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i 
la conservació de la diversitat biològica. 

 Planificar infraestructures del transport 
incorporant la conservació de la diversitat 
biològica i del paisatge. 

 Assolir models socioeconòmics i territorials 
compatibles amb la conservació i ús sostenible 
de la diversitat biològica en les àrees de 
muntanya. 
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Sòls 

Proposta de Directiva per la que s’estableix un 
marc per a la protecció del sòl i es modifica la 
Directiva 2004/35/CE. 

 Protegir el sòl dels processos de degradació: 
erosió, desertificació, pèrdua de matèria 
orgànica, contaminació, segellat, compactació, 
reducció de la seva biodiversitat, salinització i 
inundació i esllavissament. 

 Gestionar de forma sostenible els recursos del 
sòl. 

 Aplicar restriccions a les zones amb 
problemes relacionats amb l’erosió, la 
salinització, les inundacions i l’esllavissament 
de terres. 

 Protegir les terres dotades d’un valor 
primordial des del punt de vista agrari. 

 Paisatge 

Conveni europeu del paisatge. 

Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. 

 

 Protegir, gestionar i planificar el paisatge per 
millorar-lo i/o preservar-lo. 

 Integrar el paisatge en les polítiques de 
planificació 

 Considerar els efectes paisatgístics dels 
projectes d’urbanització, de creació 
d’infraestructures i de l’edificació. 

 Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com 
els paisatges semi-naturals. 

Connectivitat 

Bases per les directrius de connectivitat ecològica 
de Catalunya (DMAH 2006) 

 Protecció dels components del medi natural 
que permeten en manteniment de la 
connectivitat ecològica i la funcionalitat dels 
ecosistemes a escala local tant els que estan 
definits de valor natural per la planificació 
sectorial i territorial com els que no. 

 Concentració de les noves transformacions 
urbanístiques en aquells sectors que demostri 
que tenen un menor valor ecològic, de manera 
que no interrompin cap connexió ecològica o 
corredor biològic d’àmbit municipal. Igualment 
s’evitaran els usos urbans susceptibles de 
reforçar l’efecte barrera de les infraestructures 
viàries. 

 Adequació dels usos admesos en els sectors 
de sòl no urbanitzable amb valor connectiu per 
tal que no comprometin el manteniment de la 
seva funció connectiva. 

 Disseny del sistema d’espais lliures i de 
carrers arbrats de manera que es tendeixi a la 
seva connexió o estructuració com una 
vertadera xarxa. 

 Tractament dels límits urbans i integració dels 
principis de permeabilització i l’establiment 
d’itineraris paisatgístics. 

 On sigui necessari, dotació d’una figura 
especial de protecció com a connector fluvial 
en l’àrea de “zona fluvial”. 

 Reconeixement dels valors i les funcions dels 
components de l’estructura agrària d’interès 
connector i adopció de mesures necessàries 
per la seva protecció. 

 Estudi de la possibilitat d’utilitzar plans 
especials per tal de protegir aquells sectors de 
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sòl no urbanitzable de més valor per a la 
biodiversitat i d’importància per al 
manteniment de la connectivitat ecològica. 

Mobilitat sostenible 

Llei 9/2003 de la mobilitat 

 Fomentar l’ús del transport públic. 
 Introduir l’accessibilitat en transport públic, a 

peu i en bicicleta en el procés de planificació 
de nous desenvolupaments urbanístics i en els 
àmbits urbans consolidats. 

Cal destacar a nivell concret del municipi que existeixen plans sectorials de figures de 
protecció ambiental específiques, que caldrà tenir en compte en la definició i regulació del 
sòl no urbanitzable del nou POUM de Montagut i Oix (Veure plànol 7. Figures de 
protecció).  

Pla Especial de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Parc Natural), aprovat 
definitivament el 14/9/2010. El Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el 
principal instrument d'ordenació del territori del Parc Natural i de l'aprofitament dels seus 
recursos. 

Pla Espais d’interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992. El PEIN estableix una 
xarxa de 165 espais naturals (vegeu-ne el mapa) representatius de l'àmplia varietat 
d'ambients i formacions presents a Catalunya, de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels 
boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.  

A tots els espais és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic 
incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu 
relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar 
significativament els valors protegits. Paral·lelament, per a un nombre d'espais concrets, el 
Pla estableix disposicions de caràcter particular, bàsicament relatives al planejament 
urbanístic i a la protecció de les aigües i algunes espècies de la flora i fauna silvestres. 

En total 7.861,03 ha. del terme municipal de Montagut i Oix formen part del PEIN, 
7.835,11ha corresponen a l’EIN de l’Alta Garrotxa al nord del terme, i 25,92 ha de l’EIN de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa, al sud-oest del terme. El Pla Especial de delimitació de 
l’EIN de l’Alta Garrotxa es va aprovar definitivament el 2/11/2004. 

Xarxa Natura 2000. La Directiva hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres) crea la xarxa ecològica 
europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). 
En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en 
el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir 
a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres.  

La Xarxa Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de 
conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de 
distribució natural dins el territori de la UE (article 3). XN2000 es compon de dos tipus 
d’espais:  

 Les zones especials de conservació (ZEC)  

 Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)  
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Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 
4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els 
estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats 
(article 4.2).  

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les 
aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, 
passen a formar part de Natura 2000 automàticament.  

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és 
d’interès comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex 
II de la Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu 
interès comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de 
les aus (article 4). 

L’acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, designa zones d'especial protecció per a les aus 
(ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) a Catalunya, i 
determina les directrius de gestió dels espais. 

Al municipi de Montagut i Oix, com s’ha detallat a l’apartat 2.1.5. del present document es 
localitzen  els següents espais de la XN2000: ES5120001. Alta Garrotxa – Massís de les 
Salines (LIC i ZEPA) i ES5120004. Zona Volcànica de la Garrotxa (LIC) que formen part 
dels espais de muntanya interior; ES5120021.Riu Fluvià (LIC) que forma part dels espais de 
les aigües continentals.  
En el document de directrius de gestió dels espais de la XN2000 (acord GOV/112/2006 -
Departament de Medi Ambient i Habitatge, setembre de 2006), es detallen les directrius dels 
espais de muntanya interior i aigües continentals. Les directrius específiques són: 

Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació als espais de muntanya interior 

Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han condicionat de 
forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 

Hàbitats 

Matollars guixencs 

Prats de dall 

Boscos de pinassa 

Espècies 

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 

Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) 

Matollars guixencs (Vegetació gipsícola ibèrica -Gypsophiletalia-). A les àrees amb presència de matollars 
guixencs s’aplicaran les següents mesures: 

- Regulació de l’activitat ramadera extensiva, amb l’objectiu de no sobreexplotar aquest hàbitat, i no afavorir 
l’erosió del sòl. 

- No es podrà recol·lectar font de llenya per a cremar ni altres aprofitaments. 

- Prohibició de realitzar activitats esportives. 

En el marc del Pla de conservació dels hàbitats estèpics es tindrà en consideració la conservació dels matollars 
guixenc.s 

No es permetrà cap actuació que suposi l’alteració significativa de les àrees amb presència d’aquest hàbitat, 
sens perjudici de l’exepcionalitat que preveu el punt tercer de l’apartat 5. 
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Tortuga mediterrània (Testudo hermanni). A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents 
mesures: 

- Es continuarà desenvolupant el Pla de recuperació de la tortuga mediterrània a Catalunya, afavorint la 
participació pública en el procés de desenvolupament, necessària per garantir el recolzament social i assolir 
amb èxit els objectius del Pla de recuperació. 

- Amb l’objectiu de tenir diverses poblacions salvatges viables de tortuga mediterrània a Catalunya, o es 
continuarà reforçant la població de l’Alt Empordà amb la finalitat de garantir la seva viabilitat (augmentant les 
possibilitats reproductores i la variabilitat genètica de la població), o es continuaran alliberant exemplars a les 
àrees on s’han iniciat programes de reintroducció (Garraf, Montsià) per reforçar les noves poblacions, o i 
s’iniciaran programes d’alliberaments a espais protegits on actualment l’espècie és absent (Montsant). 

Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents 
mesures: 

- S’impulsaran acords amb els titulars de les explotacions extractives ja existents quan aquestes estiguin 
ubicades en sectors crítics per a l’àguila cuabarrada amb l’objectiu de fer compatible les tasques de 
restauració amb la conservació d’aquesta espècie. 

- A les àrees amb presència d’àliga cuabarrada es fomentarà l’aplicació de mesures de gestió de l'hàbitat 
adreçades a assolir una estructura del paisatge en mosaic, alternant espais oberts i espais forestals, sobretot 
mitjançant el manteniment dels marges, de les àrees de pastura i de les àrees arbustives i de baixa cobertura 
vegetal. 

- Es regularà l’escalada i altres activitats esportives a les àrees de nidificació d’àliga cuabarrada en funció del 
període de màxima sensibilitat per l’espècie. 

- Es determinaran els punts negres d’electrocució i col·lisió d’àliga cuabarrada en espais de la xarxa Natura 
2000 i s’aplicaran mesures correctores amb l’objectiu de disminuir la mortalitat d’aquesta i altres espècies. 

Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació pels espais d’aigües continentals 

Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant, han condicionat de 
forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els següents: 

Hàbitats 

Vernedes 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

Rambles mediterrànies (al·locars, tamarigars i baladrars) 

Espècies 

(Marsilea strigosa) 

Cavilat (Cottus gobio) 

Saboga (Alosa fallax) 

Llopet de riu (Cobitis paludica) 

Madrilleta roja (Rutilus arcasii) 

Barb de muntanya (Barbus meridionalis) 

Madrilla (Chondrosrtoma toxostoma) 

Llúdriga (Lutra lutra) 

Almesquera (Galemys pirenaicus) 

Visó europeu (Mustela lutreola) 

Quedarà prohibit el deteriorament de l’espècie de flora d’interès comunitari (Marsilea strigosa) així com de les 
que destaca el PEIN com estrictament protegides en aquests espais. 

Peixos continentals. A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents mesures: 

- S’estudiarà, conjuntament amb totes les administracions de territoris limítrofs (Aragó), un pla de mesures 
especials que contribueixin a restablir les deteriorades condicions poblacionals dels peixos continentals i que 
garanteixin la viabilitat de les poblacions existents. 

Mamífers semiaquàtics. A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents mesures: 

- En els espais Natura 2000 amb presència de mamífers semiaquàtics, es reforçaran els programes de control 
de les poblacions de visó americà i es posaran tots els mitjans necessaris per evitar el contacte amb les de 
visó europeu. 
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- Es donarà suport a la recerca i la cria en captivitat d’espècies d’interès comunitari de mamífers semiaquàtics 
(llúdriga, visó europeu), així com a les tasques de recuperació d’individus ferits o malalts que es porten a 
terme en el Centre de Fauna del Pont de Suert. 

- Quan sigui necessari, es reforçaran les poblacions de mamífers semiaquàtics amb la finalitat de garantir la 
seva viabilitat, emprant protocols de translocació d’exemplars que coordinin les actuacions necessàries i els 
investigadors, gestors i centres implicats, i garantint el flux d’informació i la participació pública en el procés 
de debat i l’elaboració de plans de mesures especials. 

Aquestes directrius s’hauran de tenir presents en la regulació del sòl no urbanitzable del 
municipi de Montagut i Oix que forma part de la XN2000, així com els criteris generals de 
cada espai. 

2.3. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS PEL PLA 
Un cop analitzats els requeriments ambientals del municipi de Montagut i Oix, i els objectius 
i obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a 
partir dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i criteris ambientals per tal de realitza una 
adequada integració dels requeriments ambientals del nou planejament municipal.  

Així mateix, també es defineixen una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 
compliment dels objectius ambientals. La funció d’aquests indicadors serà la de facilitar la 
posterior verificació d’aquests objectius per la nova ordenació urbanística resultant. 

2.3.1.  OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PEL PLA 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en que 
l’urbanisme pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest 
motiu, els objectius ambientals establerts són sistematitzats de la següent manera: 

a) Model territorial i ocupació del sòl 
b) Cicle de l’aigua 
c) Ambient atmosfèric 
d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 
e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 
f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
g) Qualitat del paisatge  

A continuació, segons els requeriments ambientals del municipi analitzats anteriorment, es 
detallen i prioritzen els objectius ambientals fixats pel POUM de Montagut i Oix1: 

                                                   

 

1 S’han afegit i modificat objectius ambientals seguint les indicacions del document de referència emès per la OTAA (desembre 
de 2007) i informe de 1a aprovació inicial (22/6/2011) i d’altres s’han inclòs seguint les consideracions de l’equip redactor. 
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Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

a) Model territorial i 
ocupació del sòl. 
Minimitzar el consum 
de sòl i racionalitzar-
ne l’ús d’acord amb 
un model territorial 
globalment eficient. 

Gran part de la superfície 
municipal es troba sota alguna 
figura de protecció (Parc Natural, 
PEIN, XN2000, etc.). 
PTPCG protegeix  bona part del 
sòl no urbanitzable. 

Ordenar adequadament la 
globalitat del sòl no urbanitzat. 
Preservar els espais i elements 
de valor rellevant del territori. 

3 

La major part del municipi 
presenta un pendent superior al 
30%. 

Evitar l’ocupació innecessària 
de sòl per als usos urbans i per 
les infraestructures vinculades a 
aquests usos. 

1 

Municipi vulnerables al risc 
d’inundació, sísmic i geològic. 

Ordenar i gestionar amb 
especial cura les zones 
vulnerables i/o d’interès natural. 

4 

Xarxa viària primària i secundària 
poc complexa. Manca 
d’infraestructures que 
comuniquin els nuclis i veïnats 
per a ciclistes i vianants. 

Contribuir a la mobilitat 
sostenible del municipi 
mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i la 
mobilitat. 

14 

Usos del territori principalment 
forestal. Poca ocupació urbana i 
escassa presència industrial. 

Fomentar el reciclatge dels 
teixits urbans existents i la 
recuperació dels espais 
intersticials o marginals. 
Potenciar un model 
d’urbanització compacte i 
eficient, contigu al nucli urbà.  

2 

Potenciar activitats de serveis 
vinculades i relacionades amb 
el territori, així com amb el medi 
ambient (cases rurals i masies 
tradicionals). 

23 

b) Cicle de l’aigua. 
Compatibilitzar el 
planejament amb el 
cicle natural de 
l’aigua i racionalitzar-
ne l’ús d’aquest 
recurs en el marc 
d’un model territorial 
globalment eficient. 

La xarxa hidrogràfica està 
composada per nombroses rieres 
i torrents, que discorren per tot el 
terme i que porten associada 
vegetació de ribera. 
Increment del consum d’aigua al 
augmentar el sòl urbanitzat. 

Protegir els recursos hídrics, i 
minimitzar el consum d’aigua 
derivat del planejament., 
fomentant l’estalvi i la 
reutilització de l’aigua. 

15 

Els principals cursos d’aigua els 
constitueixen el Fluvià i el Llierca. 

Preservar i millorar la qualitat de 
les aigües dels cursos fluvials. 6 

Àmbit amb risc d’inundacions. 

Prevenir el risc d’inundació, i 
regular els usos i les 
prohibicions en les zones 
inundables. 

5 

El terme es situa sobre dos 
masses d’aigua subterrànies, 
aqüífers protegits per 
abastament. 

Facilitar la infiltració de l’aigua 
de pluja, sempre que sigui 
possible. 

13 
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Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

c) Ambient 
atmosfèric. 
Minimitzar els efectes 
del planejament 
sobre la qualitat de 
l’aire i el canvi 
climàtic, reduint al 
màxim les 
immissions de 
substàncies 
contaminants, i 
prevenir i corregir la 
contaminació 
acústica, lumínica i 
electromagnètica 

Usos principalment residencials, 
sense activitats generadores d’un 
elevat soroll (A4), a excepció 
d’alguna activitat terciària i granja 
(B1) i alguna indústria (C2). 

Estructurar i situar les 
actuacions de forma que no 
generin soroll per sobre dels 
llindars establerts per la 
normativa aplicable en l’entorn 
dels sectors urbans. 

16 

Zona de protecció lumínica 
moderada als nuclis de 
poblacions, i a la resta del 
territori protecció alta i màxima. 

Contemplar totes les mesures i 
actuacions necessàries per 
evitar la dispersió lumínica, 
incidint en un correcte disseny 
de l’enllumenament públic, 
regulant l’enllumenament privat 
exterior i maximitzant l’estalvi i 
eficiència energètica. 

18 

Noves construccions  
projectades amb un previsible 
augment del consum energètic. 

Fomentar l’eficiència energètica 
i l’ús d’energies renovables a 
les noves construccions, reduir-
ne la contribució al canvi 
climàtic. 

19 

Municipi rural que necessita de 
tots els serveis bàsics (Internet, 
telefonia mòbil, etc.). 

Ordenar adequadament les 
instal·lacions de 
radiocomunicació i de transport 
d’energia per minimitzar-ne els 
efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

20 

d) Gestió dels 
materials i els residus 
en la urbanització i 
l’edificació. Fomentar 
el reciclatge i la 
reutilització dels 
residus urbans. 

Previsible augment de la 
producció de residus pel 
creixement previst. 

Planificar els equipaments i els 
sistemes de disseny urbà 
adients per a la reutilització i la 
recollida selectiva de residus. 

21 

Previsible augment de residus de 
la construcció associat al procés 
d’urbanització. 

Ordenar el desenvolupament de 
l’activitat constructiva amb 
l’objectiu de minimitzar els 
impactes associats als materials 
utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el 
reciclatge. 

22 

e) Sostenibilitat i 
ecoeficiència en la 
urbanització i 
l’edificació 

Tipologia urbana i edificatòria de 
tipologia rural, però coherent 
amb la realitat del territori que 
l’acull. 

Establir mesures d’ecoeficiència 
en la urbanització, especialment 
pel que fa al consum de 
recursos naturals. 

17 

f) Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i patrimoni 
natural. Conservar la 
biodiversitat territorial 
i els altres elements 
d’interès natural i 
promoure’n un ús 
sostenible. 

Elevada superfície municipal 
protegida pel PEIN, XN2000, 
Parc Natural, presència d’arbres 
monumentals i hàbitats d’interès 
comunitari. 

Afavorir el manteniment dels 
elements naturals i paisatgístics 
diferenciadors del territori 
mitjançant una planificació 
adient i potenciant la 
diversificació d’usos. 

7 

El PTPCG protegeix bona part 
del sòl no urbanitzable, 
classificant-lo com sòl de 
protecció especial i de protecció 
territorial. 

Protegir els espais naturals de 
valor intrínsec a escala 
nacional, regional i comarcal i 
garantir la seva connexió 
territorial i ecològica mitjançant 
un sistema d’espais oberts de 
protecció especial. 

8 
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Aspectes a 
considerar segons 

la legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

Existència d’espais amb valor 
connector. Presència de punts 
crític de connectivitat a l’entorn 
de Montagut i La Cometa. 

Establir una xarxa d‘espais 
d’interès natural com a element 
bàsic i vertebrador del model 
territorial del municipi, la qual 
serà físicament continua i 
connectarà les xarxes territorials 
exteriors amb els espais lliures 
urbans. 

11 

No alterar la connnectivitat 
ecològica existent i no incidir ni 
repercutir sobre els corredors 
biològics del conjunt del territori. 

10 

g) Qualitat del 
paisatge. Integrar el 
paisatge en tots els 
processos de 
planejament territorial 
i urbanístic i garantir-
ne la qualitat. 

Unitats paisatgístiques d’elevat 
valor per l’escassa presència 
humana i elevat grau de 
naturalització. 
Caracteritzen el relleu els 
nombrosos cingles presents en 
tots els límits del terme. 
Masses forestals ben 
conservades i d’elevat valor 
ecològic. 

Protegir els espais 
d’excel·lència i donar directrius 
per a conservar i millorar la 
qualitat del paisatge en la 
totalitat del territori. 

9 

Garantir el manteniment, 
regular, harmonitzar i integrar 
els canvis provocats per 
l’antropització en el paisatge. 

12 

Presència d’elements 
patrimonials culturals i històrics 
protegits, que poden revaloritzar 
espai natural del municipi. 

Conservació i potenciació dels 
elements culturals i històrics, i 
itineraris de natura lligats a 
aquests. 

24 

En consonància amb els objectius ambientals definits, i els condicionants ambientals i les 
determinacions i especificacions d’ordenació establertes en plans i programes de rang 
superior, es defineixen els criteris ambientals que han de permetre orientar la planificació 
del municipi i integrar els condicionants ambientals en la presa de decisions. 

Aquests criteris, també es sistematitzen segons els àmbits establerts per als objectius 
ambientals. 

a) Model territorial i ocupació del sòl.  

 Garantir el manteniment de l’estructura territorial, paisatgística i funcional del sòl no 
urbanitzable, així com la protecció dels elements singulars, mitjançant la qualificació i la 
regulació coherent dels usos i de les edificacions amb els instruments de planificació de rang 
superior, en concret amb el Pla territorial parcial de les comarques gironines, i la legislació 
sectorial aplicable. 

 Establir una xarxa d’espais d’interès natural connectada amb les xarxes d’espais lliures 
urbans. Aquesta xarxa, físicament contínua, haurà de contenir mostres suficientment 
representatives de la diversitat biològica dels sistemes naturals i seminaturals del territori, 
entre altres elements. 

 Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atesos els valors protegits o preservats 
i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la destinació o naturalesa dels sòls o 
lesionin o impedeixin la consecució d’aquests valors i l’assoliment de les finalitats 
esmentades. 

 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics. En aquest sentit, prenen especial 
importància el riu Fluvià i el riu Llierca, així com el seu entorn immediat i els seus afluents. 
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 Evitar les expansions innecessàries de les àrees urbanes i els models urbans dispersos i/o 
difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals. En aquest sentit, cal 
situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix i preservar 
els espais i elements de valor rellevant del municipi.  

 Adopció de densitats i edificabilitats que s’ajustin a la realitat del territori i que no suposin un 
impacte paisatgístic i visual elevat. 

 Garantir la integració dels sòls urbans i urbanitzables respecte el sòl no urbanitzable 
adjacent. Ordenant acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans. 

 Potenciar i regular les activitats de serveis vinculades i relacionades amb el territori, així com 
amb el medi ambient (cases rurals i masies tradicionals). 

 Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada 
prevista en l’article 7 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol, per la qual no s’alterarà la classificació del sòl no urbanitzable d’aquells terrenys 
que tinguin un pendent superior al 20%.  

 Garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la urbanització i les 
edificacions que es prevegin en el POUM, així com un tractament adequat dels talussos que 
es puguin generar.  

 Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones (zones inundables, 
riscos geològics, etc.). 

 Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir 
l’accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport, així com 
efectuar reserves de sòl necessàries per potenciar el transport públic i altres mitjans 
alternatius al transport privat. 

b) Cicle de l’aigua 

 Delimitació de les àrees inundables tot establint una regulació estricta d’usos i prohibició en 
zones inundables. 

 Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns, així com de les zones de recàrrega 
d’aqüífers per tal de garantir la seva funció estructuradora. 

 Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja. 

 Exigència en les àrees de nova urbanització d’una xarxa separativa de pluja i sistemes 
d’emmagatzematge i de reutilització adequats. Fomentar l’estalvi i reutilització de l’aigua. 

 D’acord amb l’article 6 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), els marges de les lleres públiques 
estaran subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: a una zona de servitud de 5 m 
d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH i a una zona de policia de 100 m 
d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin.  

 Es definiran les necessitats d’aigua del creixement urbà que es prevegi per part del 
planejament. 

 Es justificarà el grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta, incloent en balanç 
d’aigua, amb els consums anuals i els previstos. 

 Es realitzarà una anàlisi de la infraestructura actual i prevista de sanejament, justificant-ne el 
grau de suficiència d’aquesta envers el nou creixement que es pugui planificar, i previsions 
d’actuació. 
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c) Ambient atmosfèric 

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

 Garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora establerts en el Decret 176/2009, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència de 
captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural. Alhora, adoptar 
solucions d’emplaçament i orientació de les edificacions, així com condicionants 
arquitectònics i materials eficients. 

 Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans per tal de localitzar-les 
al voltant de les fonts importants de contaminació acústica i atmosfèrica. 

 Fomentar, per tal de combatre el canvi climàtic, els modes de desplaçament més sostenibles 
(dins i entre els sistemes urbans), dissuadint-ne l’ús del vehicle motoritzat individual. 
Promovent per exemple camins peatonals de connexió. 

 Fomentar les estructures urbanes compactes i el reciclatge dels teixits preexistents, per tal de 
minimitzar els desplaçaments i les emissions a l’atmosfera. 

d) Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació. 

 Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans, establint les condicions 
urbanístiques per l’emplaçament d’instal·lacions per a la recollida selectiva, tractament i 
dipòsit dels residus. 

 Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per col·locar 
contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar la recollida selectiva i el transport 
de residus. 

 Complir amb la legislació vigent de gestió de residus: Decret 1/2009 de 21 de juliol, text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 

 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’Agencia de Residus de 
Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Decret 89/2010, de 29 de 
juny de 2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció. 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.  

 Garantir el compliment dels paràmetres d’ecoeficiència establerts pel Decret 21/2006, de 14 
de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, 
així com el nou codi tècnic de l’edificació. 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural.  

 Incloure-hi tots els espais ja protegits mitjançant el planejament territorial i urbanístic de rang 
superior i establir una reglamentació congruent amb les seves disposicions. 

 Garantir la presència de mostres suficients d’hàbitats d’interès comunitari, així com d’altres 
espècies protegides de flora i fauna existents en l’àmbit municipal, prestant especial atenció 
als hàbitats de protecció prioritària d’acord amb la Directiva d’hàbitats. En cas que això no 
sigui possible, aquests hàbitats s’inclouran preferentment dins del sistema d’espais lliures, tot 
preservant el sentit natural de la vegetació existent. 
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 Identificar els camins ramaders, itineraris i senders patrimonials que discorren pel terme 
municipal, i les Forests d’Utilitat Pública, delimitant-los i establir mesures de protecció 
urbanística específica de la seva continuïtat i de la dels hàbitats que travessen. 

 Introduir criteris de biodiversitat i una concepció en xarxa dels espais lliures urbans i, en 
general, en el tractament de la vegetació urbana. Preveure la utilització, en la jardineria 
d’espais públics i privats, d’espècies vegetals autòctones i adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona. 

 Garantir la funció connectora dels cursos fluvials presents en el municipi, principalment del 
Fluvià, i dels sòls d’interès connector definits pel PTPCG. 

 Compliment de les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (octubre de 2006), 
concretament les que fan referència a urbanisme (Directrius nº 40 a 43). 

g) Qualitat del paisatge. 

 Identificar i delimitar les diverses unitats paisatgístiques presents al municipi, acotant aquells 
paisatges que requereixen una atenció especial. 

 Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat d’actuacions 
amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples. 

 Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat del 
municipi, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no 
comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 
arqueològic existents a l’entorn. 

 Identificar els senders i itineraris naturalistes, així com els elements del patrimoni històric i 
cultural, per tal de relacionar-los i aconseguir una revalorització d’ambdós. 

 Tenir en compte els criteris i accions proposats en el Catàleg del Paisatge de les Comarques 
Gironines, aprovat definitivament el 26 de novembre de 2010, que afectin directa o 
indirectament el municipi de Montagut i Oix (Unitat 1. Alta Garrotxa). 

2.3.2.  INDICADORS 
A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 
compliment dels objectius ambientals assenyalats anteriorment. La funció d’aquests 
indicadors, a banda de completar el perfil ambiental del municipi, serà la de facilitar la 
posterior verificació d’aquests objectius per la nova ordenació urbanística resultant. 

Els indicadors que es proposen per al POUM de Montagut i Oix, agrupats en grans grups, 
són els següents2: 

INDICADORS BÀSICS 

B1. Percentatge d’ocupació del sòl no urbanitzable 

B2. Percentatge de sòl artificialitzat 

B3. Previsió de nous habitatges 

B4. Intentistat d’ús del sòl per a habitatge 

B5. Grau de protecció del sòl no urbanitzable 

                                                   

 

2 S’han modificat segons informe emès per l’OTAA el 22/6/2011, d’acord guia “d’indicadors per a l’avaluació ambiental dels 
POUMs”, de Juliol de 2011. 
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INDICADORS COMPLEMENTARIS 
C1. Superfície artificialitzada per habitant 

C2. Intensitat de creixement 

C3. Tipologia de creixement 

C4. Composició de sòl urbà/urbanitzable segons densitat d’habitatges 

C5. Percentatge de carrers de prioritat per als vianants 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
D’ORDENACIÓ PROPOSADA 

A continuació es procedeix a descriure les diverses alternatives originades en el procés 
d’elaboració del POUM de Montagut i Oix, per tal de poder analitzar-les, des del punt de 
vista ambiental, i observar la seva correlació amb els objectius ambientals fixats, i establir 
quina és la alternativa que millor s’escau per al futur desenvolupament del municipi. 

3.1. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES 
CONSIDERADES 

3.1.1. ALTERNATIVA 0  
L’alternativa zero, correspon al planejament vigent, és a dir, les Normes Subsidiàries de 
planejament, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en 
data 26 de gener de 1994 i publicades al DOGC número 1876 de 23 de març de 1994; així 
com el text refós de les normes urbanístiques d’aquest document va ser publicat al DOGC 
en data 7 de febrer de 2006. 

Taula 3.1. 1: Classificació del sòl segons planejament vigent de Montagut i Oix, NNSS1994. 

Classificació del sòl Superfície (ha) 
Sòl urbà 32,08 

Sòl no urbanitzable 9.308,92 

Superfície municipal 9.341 
Font: UFV Arquitectes 

Com es pot observar a la taula anterior, cal destacar que el planejament vigent no 
contemplava la classificació de sòl urbanitzable. Les Normes Subsidiàries estableixen tres 
categories per al sòl no urbanitzable:  

- Zona agrícola 

- Zona forestal 

- Zona d’interès paisatgístic 

En el títol V de la Normativa de les Normes Subsidiàries de planejament s’estableix la 
Reglamentació específica del sòl no urbanitzable. Aquest planejament vigent també té en 
compte les determinacions establertes per les diferents figures de protecció, existents en el 
moment de la seva redacció, i que es localitzen dintre els límits municipals: Pla Especial de 
Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Llei 2/1982, de 3 de març), les disposicions 
particulars del PEIN de l’Alta Garrotxa (Decret 328/1992), etc. 

A continuació es detalla el planejament vigent a cada nucli de població del terme: 
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Imatge 3.1. 1. Plànol del planejament vigent al nucli de Montagut 

 
Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

Imatge 3.1. 2. Plànol del planejament vigent al nucli d’Oix 

 
Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

Les NNSS vigents defineixen una unitat d’actuació UA1, de caràcter residencial, a l’oest del 
nucli d’Oix. Aquesta unitat que s’ha de desenvolupar mitjançant un Pla Especial no s’ha 
tramitat. Les alternatives que es defineixen posteriorment engloben aquest sòl com a Sòl 
Urbà no Consolidat. 
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Imatge 3.1. 3. Plànol del planejament vigent al nucli de La Cometa 

 
Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

Imatge 3.1. 4. Plànol del planejament vigent al nucli El Veïnat de Fluvià 

 
Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

3.1.2. ALTERNATIVES 

El document de referència emès per l’OTAA el 25 de desembre de 2007 analitzava i 
valorava una alternativa molt expansionista, descrita per l’equip redactor inicial dels treballs 
del POUM Montagut i Oix, aquesta alternativa no s’estudia ni es descriu en la documentació 
d’aprovació inicial perquè s’ha eliminat ja que es considera que no complia amb les 
premisses bàsiques fixades per l’elaboració d’un nou planejament municipal. Tot seguit es 
defineixen les noves alternatives estudiades, que segueixen els criteris i objectius fixats per 
la revisió del planejament vigent. 
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Els plantegen 4 alternatives d’ordenació diferenciades per a l’elaboració del POUM de 
Montagut i Oix, malgrat que no es diferencien en el criteri d’ordenació del sòl no 
urbanitzable (SNU), preveuen la inclusió de les determinacions de les figures de 
planejament territorial vigents i del planejament sectorial, així com la inclusió en el catàleg 
de masies dels edificis que pertoqui situats en sòl no urbanitzable. Cal destacar que 
l’alternativa 1, 2 i 3 es varen analitzar i descriure, juntament amb l’alternativa 0, en l’ISA de 
gener de 2011, i l’alternativa 2 va ésser l’aprovada inicialment (28/1/2011 pel Ple municipal); 
en el POUM objecte de segona aprovació inicial es planteja una nova alternativa, 
anomenada alternativa 4, que tot seguit es descriu i es compara respecte les propostes 
anteriors.  

Pel que fa a l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable, les quatre alternatives coincideixen en el 
fet de reconèixer com a sòl urbà consolidat (SUC) aquells sòls que, tot i estar urbanitzats i 
tenir estructura urbana, actualment formen part del sòl no urbanitzable (SNU). Hi ha algunes 
diferència de superfície de sòl urbà consolidat en les alternatives 1, 2 i 3 respecte la nova 
alternativa que s’ha definit (alternativa 4 – segona aprovació inicial), on es redueix aquest 
sòl. La relació d’aquests sòls segons el nucli on s’ubiquen és la següent: 

- Montagut: 

o el camp de futbol municipal, la fàbrica de torçats Montagut i el mas Can 
Coromina dedicat turisme rural. Es tracta de peces de serveis contigües a l’àrea 
urbana i plenament integrades en la vida urbana. 

o part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de la 
Font i carrer d’Olot per ajustar el límit sud de sòl urbà consolidat a l’estructura de 
la propietat. 

o part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de M. 
Baldomer Balot i Vilar. 

A les alternatives 1, 2 i 3 també s’incorporava en el sòl urbà consolidat: dos 
habitatges unifamiliars aïllats i un conjunt d’habitatges també unifamiliars aïllats, 
situats respectivament a llevant i al sud del nucli; els vials que fins ara estaven en 
SNU però que donen accés al conjunt d’habitatges unifamiliars aïllats del sud del 
nucli; i  la carretera GIP-5233 en l’accés per ponent al nucli de Montagut. Pel que el 
sòl urbà consolidat d’aquestes alterantives és molt superior a de l’alternativa 4 
(objecte de segona aprovació inicial). 
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Imatge 3.1. 5. Plànol del sòl Urbà Consolidat al nucli de Montagut. Alt 1/2/3 i Alt 4 
Alternativa 1, 2 i 3    Alternativa4 

 
Font: UFV Arquitectes 

A l’alternativa 4 no es defineixen sectors de sòl urbà no consolidat dins el nucli de 
Montagut, mentre que anteriors alternatives sí que se’n definia un PAU que tenia per 
objectiu la formació d’una plaça en el punt mig del carrer de la Font, davant el 
dispensari mèdic. Aquest sector s’ha classificat en la nova alternativa (alt. 4) com a 
sòl urbà, mantenint la classificació de les NNSS vigent a Montagut i Oix.  

- Oix. Les alternatives plantejades, incorporen en el SUC: 

o El nou espai públic urbanitzat d’accés a Oix, situat entre la carretera GIV-5221 i 
l’actual nucli antic, plenament integrat en la vida urbana. 

o un habitatge unifamiliar aïllat i un conjunt d’habitatges, situats respectivament a 
ponent i al sud del nucli, i una parcel·la parcialment edificada amb front al carrer 
Nou.  

o part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions de l’extrem 
superior del carrer Nou 

A l’alternativa 4, nova aprovació inicial, s’incorpora també en el SUC: 

o una indústria existent situada al sud del nucli d’Oix. Aquesta edificació limita 
amb el sòl urbà de les NNSS, el seu entorn està urbanitzat i disposa dels serveis 
públics corresponents (aigua, llum, sanejament) 

o les antigues escoles situada a l’oest del nucli d’Oix, actualment dins la UA1 de 
les NNSS de Montagut i Oix. 
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Imatge 3.1. 6. Plànol del sòl Urbà Consolidat al nucli d’Oix. Alt1/2/3 i Alt4 
Alternativa 1, 2 i 3    Alternativa4 

  
Font: UFV Arquitectes 

Pel que fa al sòl urbà no consolidat, totes les alternatives plantegen un sector a l’est 
del nucli d’Oix, PMU1 per ordenar aquest àmbit on hi ha edificacions de caràcter 
agropecuari. A les alternatives 1, 2 i 3 també es definia com a sòl urbà no consolidat, 
la unitat d’actuació 1 no desenvolupada de les Normes Subsidiàries actuals (PAU2). 
A l’alternativa 4, aquest PAU passa a desenvolupar-se a través d’un pla de millora 
urbana (PMU2), que correspon a la unitat d’actuació 1  no desenvolupada a les 
NNSS vigents, i se’n redueix la superfície. 

- La Cometa. Totes les alternatives incorporen en el sòl urbà consolidat, àmbits –
actualment en sòl no urbanitzable- respecte la delimitació de les NNSS de Montagut 
i Oix, considerant que tenen les condicions necessàries per formar-ne part. La 
relació d’aquests àmbits és la següent: 

o nou accés a la Cometa per llevant, des de la carretera GIP-5233 i el carril 
bicicleta que enllaça amb el nucli de Montagut. 

A les alternatives 1, 2 i 3 es va definir com a sòl urbà consolidat: Àrea recreativa i 
d’aparcament situada al costat de la rotonda que enllaça l’autovia A-26 amb la 
carretera GIP-5233, a l’alternativa 4 aquest àmbit es deixa d’incorporar.  
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Imatge 3.1. 7. Plànol del sòl Urbà Consolidat al nucli de La Cometa. Alt1/2/3 i Alt4 
Alternativa 1, 2 i 3    Alternativa 4 

 
Font: UFV Arquitectes 

- El veïnat de Fluvià. En aquest sector, totes les alternatives incorporen dins el SUC, 
respecte la delimitació de les NNSS vigents: 

o la zona d’aparcament públic adjacent a l’únic bloc de pisos aïllat existent al 
veïnat. 

Les alternatives 1, 2 i 3 també incorporava el vial que comunica aquest 
aparcament amb la carretera N-260; a l’alternativa 4 no s’ha incorporat aquest 
àmbit. 

L’alternativa 4 suprimeix els sectors en sòl urbà no consolidat que altres alternatives 
preveien. Així, les alternatives 1, 2 i 3 proposaven un PAU que pretenia resoldre una 
problemàtica molt concreta derivada del funcionament de l’actual fàbrica Vilarrasa; 
proposaven eixamplar la vialitat –per facilitar el trànsit en general de vehicles- i 
modificar-ne el traçat per tal d’obtenir una àrea específica per a càrrega i descàrrega 
de camions i altres usos complementaris de l’ús industrial. 
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Imatge 3.1. 8. Plànol del sòl Urbà Consolidat al nucli del Veïnat de Fluvià. Alt 1/2/3  

 

Imatge 3.1. 9. Plànol del sòl Urbà Consolidat al nucli del Veïnat de Fluvià. Alt 4  

 
Font: UFV Arquitectes 

3.1.2.1. ALTERNATIVA 1  

Aquesta alternativa proposava poc o nul creixement del sòl urbà en els quatre nuclis. La 
proposta plantejava únicament tres peces de sòl urbanitzable delimitat (SUD) per al nucli 
urbà de Montagut que considerava suficients per absorbir les previsions del POUM. 
D’aquests tres àmbits de SUD, un era de caire residencial a l’oest (SUD1), l’altre 
complementava l’actual camp de futbol municipal,per tant, es tractava d’equipaments, i es 
situava al nord del nucli (SUD1 al SUD4) i l’altre era industrial, al nord-est (SUD4). 

Pel que fa a la resta de nuclis urbans del municipi, no es proposaven nous creixements.  
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Imatge 3.1. 10. Plànol alternativa 1 al nucli de Montagut 

 
Font: Plànol 4.1 dels treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

3.1.2.2. ALTERNATIVA  2 (APROVADA INICIALMENT)  

Aquesta alternativa va ésser l’aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament el 28 de gener de 
2011, publicada al DOGC 27 de 9/2/2011.  

La proposta d’aquesta alternativa eren ampliacions del sòl urbà en tots els nuclis, amb 
l’objectiu de resoldre no només les necessitats de creixement sinó també les derivades de 
problemàtiques socials, d’incompatibilitat d’usos i de l’encaix correcte sòl urbà / sòl no 
urbanitzable. Les propostes de creixement, ordenades per nuclis, són les següents: 

Montagut 
Es proposava un nou vial, a partir del qual s’estructuraven els nous creixements. Aquest vial 
tenia la vocació d’absorbir el trànsit de pas de la carretera GIP-5233 i evitar així que aquest 
passés per l’avinguda de la Garrotxa on hi ha la zona de màxima concentració 
d’equipaments del nucli. El nou vial inclouria el carril bicicleta que uneix els nuclis de 
Montagut i la Cometa. 

En aquesta alternativa, s’afegien noves àrees de creixement a les ja incloses en l’alternativa 
1, situades al nord del nou vial: 
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- Creixement residencial comprès entre la zona industrial i el camp de futbol 
municipal, limita al  sud amb el nou vial (SUD3).  

- Creixement de molt baixa densitat a l’entorn del mas de Can Ferrussola, al sud-oest 
del camp de futbol (SUD2). L’objectiu d’aquest àmbit era preservar el caràcter rural 
del mas i el seu entorn i alhora reconèixer el lligam existent amb el nucli urbà.  

Imatge 3.1. 11. Plànol alternativa 2 al nucli de Montagut 

 
Font: Plànol O.5.del POUM d’aprovació inicial Novembre 2010. UFV Arquitectes 

Oix 

Es proposaven dos nous àmbits de sòl urbà no consolidat: 

- El comú a totes les alternatives que es descriuen (PAU 2), aquest polígon recollia la 
proposta del PA-1 de les NNSS de l’any 1993. Es concretaven més paràmetres per 
tal de facilitar-ne l’execució i així, obtenir i urbanitzar la vialitat necessària per crear 
un recorregut rodat alternatiu al de la xarxa de carrers del nucli antic d’Oix. El model 
residencial proposat en aquest sector era el de cases agrupades, contraposat al de 
la corona edificada del nucli antic, per tal que es mantingués ben visible la imatge 
d’aquesta corona. 

- PMU 1. Es tractava d’un polígon, amb edificacions de caràcter agropecuari, delimitat 
amb l’objectiu de reordenar l’àmbit. D’una banda, es proposava la formalització d’un 
parc a la riba de la riera que millorés la seva qualitat ambiental i de l’altra, es 
proposava un creixement residencial recolzat en aquest parc per diversificar les 
oportunitats d’accés a l’habitatge del nucli d’Oix. 
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Imatge 3.1. 12. Plànol alternativa 2 al nucli d’Oix 

 
Font: Plànol O.5.del POUM d’aprovació inicial Novembre 2010. UFV Arquitectes 

La Cometa 

Es proposava una àrea de creixement (SUD5) en els terrenys de l’antiga zona d’activitat 
extractiva amb l’objectiu de recuperar aquests espais degradats i millorar urbanísticament la 
zona. Els usos predominants eren el residencial de baixa densitat i els equipaments, que 
havien de donar servei a la urbanització i també estava relacionada amb l’àrea recreativa i 
d’aparcament situada al costat de la rotonda. El carril bicicleta connectaria aquesta zona 
d’equipaments amb la Cometa i el nucli de Montagut. 

Imatge 3.1. 13. Plànol alternativa 2 al nucli de La Cometa 

 
Font: Plànol O.5.del POUM d’aprovació inicial Novembre 2010. UFV Arquitectes 
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El veïnat de Fluvià 

L’estructura d’aquest veïnat, pel que fa a les edificacions més properes al riu Fluvià (bloc de 
pisos i cases en filera), prové del moment en què aquestes eren l’habitatge dels treballadors 
de la fàbrica. Actualment el vincle habitatge-fàbrica ha desaparegut i cal donar un caràcter 
nou a aquest sector. 

En sòl urbà no consolidat, es contemplaven dues actuacions en aquesta alternativa: 

- PMU 2. Aquest polígon comprenia diferents terrenys a l’entorn del conjunt edificat 
residencial (bloc de pisos aïllat i cases en filera) més proper al riu Fluvià. L’objectiu 
principal de l’actuació era aconseguir una major cohesió del nucli urbà existent, 
millorant-ne tant la qualitat urbanística com el teixit social. Per a l’acompliment 
d’aquest objectiu es proposaven dos petits creixements residencials –un d’ells, en 
forma de bloc d’habitatges aïllat i l’altre, de cases agrupades-, un espai verd i una 
reserva per a equipament de caire social. 

- PAU 3. Aquest polígon pretenia resoldre una problemàtica molt concreta derivada 
del funcionament de l’actual fàbrica Vilarrasa. La vialitat que hi accedeix és estreta i 
queda tallada al trànsit rodat cada cop que un camió ha de carregar/descarregar 
davant de la fàbrica. Es proposava eixamplar la vialitat – per facilitar el trànsit en 
general de vehicles- i modificar-ne el traçat per tal d’obtenir una àrea específica per 
a càrrega i descàrrega de camions i altres usos complementaris de l’ús industrial. 

Imatge 3.1. 14. Plànol alternativa 2 al nucli del veïnat de Fluvià 

 
Font: Plànol O.5.del POUM d’aprovació inicial Novembre 2010. UFV Arquitectes 

3.1.3. ALTERNATIVA 3 
Aquesta alternativa incorporava els creixements de sòl urbà proposats a l’alternativa 2, i 
n’afegia de nous, potenciant un augment substancial de la població de Montagut i Oix. Les 
propostes de nous creixements, ordenades per nuclis, són les següents: 

Montagut 

Es proposava un nou vial al sud del nucli per millorar-ne la connectivitat i un nou àmbit de 
creixement residencial situat entre aquest nou vial i el nucli antic de Montagut. 
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Imatge 3.1. 15. Plànol alternativa 3 al nucli de Montagut 

 
Font: Plànol 4.3 dels treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

Oix 

Es proposava incorporar al sòl urbà les edificacions existents (habitatge unifamiliar i fàbrica 
d’embotits) a la part baixa d’Oix, les úniques que hi ha en aquest costat de la carretera GIV-
5221, per potenciar el teixit de petita indústria a Oix. 

Imatge 3.1. 16. Plànol alternativa 3 al nucli d’Oix 

 
Font: Plànol 4.3 dels treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 
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La Cometa 

Es proposava una àrea de creixement al nord de l’àmbit grafiat en l’alternativa 2. 

Imatge 3.1. 17. Plànol alternativa 3 al nucli de La Cometa 

 
Font: Plànol 4.3 dels treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 

El veïnat de Fluvià 

Es proposava un creixement residencial de dimensions més generoses que en l’alternativa 
2, amb l’objectiu de propiciar un cert creixement d’aquest veïnat. 

Imatge 3.1. 18. Plànol alternativa 3 al nucli del Veïnat de Fluvià 

 
Font: Plànol 4.3 dels treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes 
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3.1.4. ALTERNATIVA 4 

Aquesta alternativa, s’ha creat posteriorment a l’aprovació inicial del POUM de Montagut i 
Oix, aprovat pel Ple municipal en data del dia 28-1-2011. Aquesta opció incorpora canvis 
substancials respecte alternativa aprovada inicialment (alternativa 2), per tal d’adaptar-se 
als requeriments dels informes emesos per l’administració i donar compliment a la 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer). 

En aquesta nova proposta es redueix el creixement previst a l’alternativa 2 – aprovada 
inicialment, però tampoc és tant conservadora com la plantejada a l’alternativa 1. Les 
propostes de nous creixements, es concentren només al nucli de Montagut i Oix, i són les 
següents: 

Montagut 
Es preveuen igual que alternativa 2 quatre sectors de creixement, però la superfície del 
SUD 1 i 2 es redueix de manera important. Els creixements s’entenen com una extensió de 
la trama urbana actual i no s’estructuren a partir del nou vial previst (vial A), que ja no té la 
vocació d’absorbir el trànsit de pas de la carretera GIP-5233. 

Imatge 3.1. 19. Plànol alternativa 4 al nucli de Montagut 

 
Font: UFV Arquitectes 
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Oix 
Es delimita, igual que alternativa 2, el PMU1 per definir el parc de la riba de la riera i els 
habitatges recolzats en aquesta zona verda. I es defineix també el PMU2, vinculat a l’antic 
PA1 definit a les NNSS de l’any 1993, però a diferència d’opcions anteriors, aquest sector 
es redueix quasi a la meitat. 

Imatge 3.1. 20. Plànol alternativa 4 al nucli d’Oix 

 
Font: UFV Arquitectes 

A continuació s’adjunta un quadre resum de les superfícies màximes que assolirien els 
quatre nuclis urbans, per a cada alternativa plantejada. 

Taula 3.1. 2. Superfície urbana i urbanitzable (ha.) de les diferents alternatives 
 ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT 4 

Montagut 9,86 19,85 22,77 27,5 18,24 

Oix 1,94 2,28 2,73 3 2,51 

La cometa 16,27 16,93 19,29 21,54 16,72 

Veïnat de fluvià 4,00 4,18 4,88 5,31 3,73 

TOTAL SÒL URBÀ 
I URBANITZABLE 32,08 43,24 49,67 57,35 41,20 

 0,34% 0,46% 0,53% 0,61% 0,44% 

TOTAL SÒL NO 
URBANITZABLE 9308,92 9302 9295,57 9287,89 9304,07 

 99,65% 99,54% 99,47% 99,39% 98,56% 

Com es pot observar a la taula anterior, l’alternativa 3 és la més expansionista, ja que 
preveu un creixement residencial molt important a Montagut relacionat amb el vial que es 
projecte pel sud, a Oix l’alternativa 3 també preveu un creixement superior que altres 
alternatives tot dibuixant un SNC de dimensions importants al sud del vial d’accés, i a la 
Cometa preveu l’expansió del SUD dibuixat cap al nord, a l’altre banda del vial. 

Per contra, l’alternativa 1 i 4 són més conservadores, no preveuen grans creixements, i els 
pocs que defineixen els dibuixen als nuclis principals del municipi: a Oix i a Montagut. 
L’alternativa 2, malgrat no ser tant expansionista com l’alternativa 3, preveu uns 
creixements superiors que l’opció 1 i 4; preveu un sector de creixement més a Montagut i 
dibuixa un sector a l’accés del nucli de La Cometa. 
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Les diferències principals entre l’opció aprovada inicialment (alternativa 2) i la nova proposta 
(alternativa 4) són: 

Taula 3.1. 3. Quadre resum de les superfícies d’alternativa 2 (aprovada inicialment) 

 

Taula 3.1. 4. Quadre resum de les superfícies d’alternativa 4 (Segona aprovació inicial) 

 
Font: UFV Arquitectes 
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Les diferències principals per nuclis són: 

- Montagut 

Es redueix la superfície de sòl urbà consolidat, ja que deixa d’incorporar alguns 
àmbits en SUC. I no delimitat cap sector en sòl urbà no consolidat, s’elimina el PAU1 
previst a l’alternativa d’aprovació inicial. 

Es mantenen els quatre creixements previstos, amb algunes modificacions. Els 
creixements s’entenen com una extensió de la trama urbana actual i no s’estructuren 
a partir del nou vial previst (vial A), que ja no té la vocació d’absorbir el trànsit de pas 
de la carretera GIP-5233. Les modificacions afecten principalment a dos 
creixements:  

o SUD 1. Modificació del perímetre disminuint la superfície del sector. 
Concentració de la zona verda al costat de la carretera GIP-5233 per 
respectar el límit d’edificació de 25 m. 

o SUD 2. Modificació del perímetre disminuint la superfície del sector i 
excloent-hi el mas Can Ferrussola amb els terrenys del seu voltant. 

- Oix 

En sòl urbà consolidat, s’incorporen uns nou àmbits considerant que tenen les 
condicions necessàries per formar-ne part (indústria existent al sud i antigues 
escoles). 

En sòl urbà no consolidat, es modifica el perímetre del PAU 2, reduint la superfície 
del polígon UA1 de les actuals NNSS de Montagut i Oix. A més, s’estableix el 
desenvolupament d’aquest sector a través d’un pla de millora urbana (passant a ser 
el PMU 2) 

- La Cometa 

En sòl urbà consolidat, es deixa d’incorporar l’àmbit de l’àrea recreativa i 
d’aparcament situada al costat de la rotonda que enllaça l’autovia A-26 amb la 
carretera GIP-5233 

Es suprimeix el creixement residencial previst (SUD 5) que s’ubicava entre l’actual 
sòl urbà consolidat de la Cometa i la carretera GIP-5233. És un àmbit que el PTPCG 
distingeix com a sòl de protecció preventiva. El present POUM classifica aquests 
sòls com a protecció territorial al considerar que tenen les mateixes propietats que 
els terrenys contigus que el PTPCG defineix d’aquesta manera. En aquests terrenys 
s’hi emplaçava l’antiga pedrera de la Cometa i actualment no tenen cap ús. 

- El Veïnat de Fluvià 

En sòl urbà consolidat, es deixa d’incorporar l’àmbit del vial que comunica la 
carretera N-260 amb la zona d’aparcament públic adjacent a l’únic bloc de pisos 
aïllat existent al veïnat. 

En sòl urbà no consolidat, es suprimeixen les dues actuacions previstes: el PMU2 i 
el PAU3. 
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Sòl no urbanitzable 

Augmenta la superfície qualificada com a sòl de protecció territorial, ja que l’àmbit definit per 
l’alternativa 2 com a SUD5, s’incorpora en aquest sòl ja que es considera que té les 
mateixes propietats que els terrenys contigus que el PTPCG defineix així, tot i que s’hi 
emplaçava l’antiga pedrera de la Cometa i actualment no tenen cap ús.    

Reserves per a habitatges de protecció pública 

El POUM de Montagut i Oix no reserva sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública, ja que d’acord amb l’article 57.3 del TRLU (Llei 3/2012, de 22 de febrer), aquest 
POUM n’està exempt al complir-se que és un municipi de menys de cinc mil habitants, que 
no és capital de comarca i que compleix els requisits següents:  

- Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de 
llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any.  

- Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt 
dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable 

3.2. ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES  
A continuació s’avaluen les 5 alternatives pel que fa al compliment dels objectius ambientals 
abans esmentats, i alhora s’enumeren els impactes que potencialment es poden produir en 
l’àmbit a què fa referència cadascun dels objectius. 
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Objectius Impactes potencials Observacions 
Compliment dels objectius 

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

a) Model territorial i ocupació del sòl. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient.  

3. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. Preservar els 
espais i elements de valor rellevant del territori. 

El planejament vigent de Montagut i Oix no contempla les directrius de 
protecció establertes per figures de planejament superior com és el 
PTPCG.  

Tant les alternatives com el planejament vigent inclouen en la 
seva normativa les prescripcions dels plans de protecció 
ambiental (PEIN, XN2000, etc.). Les àrees de creixement afecten 
àrees de sòl de protecció preventiva i/o sòl d’interès agrari i/o 
paisatgístic, establertes pel PTPCG. 

P P P P C 

1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl per als usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos. Ocupació d’espais lliures d’edificacions per a creixements residencials. Aquests creixements s’hauran de produir en espais de baix valor 

ambiental. C C C P C 

4. Ordenar i gestionar amb especial cura les zones vulnerables i/o d’interès 
natural. 

Les zones d’interès natural i vulnerables estan protegides per 
normativa sectorial, que serà de compliment pel nou planejament. A 
l’entorn del Veïnat de Fluvià hi ha diverses àrees naturals protegides, 
que poden resultar afectades pel creixement d’aquest nucli. 

Les noves àrees d’ocupació que preveuen les diferents 
alternatives es localitzen a tocar dels actuals nuclis existents, 
provocant el mínim impacte possible sobre la permeabilitat 
territorial. 

P C P X C 

14. Contribuir la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i la mobilitat. 

Augment de la mobilitat en vehicle privat per l’augment del nombre 
d’habitatges i per el turisme.  

L’alternativa 2, 3 i 4  preveuen la creació d’un nou vial, que inclou 
el carril bicicleta, que uneix els nuclis de Montagut i la Cometa X X C C C 

2. Fomentar el reciclatge dels teixits urbans existents i la recuperació dels 
espais intersticials o marginals. Potenciar un model d’urbanització compacte i 
eficient, contigu al nucli urbà. 

Els models de desenvolupament dispers són altament consumidors de 
sòl, i produeixen uns elevats consums de recursos associats (aigua, 
energia, mobilitat). 

Totes les alternatives preveuen el creixement dels nuclis i veïnats 
de forma compacte als voltants dels nuclis existents i seguint un 
patró coherent amb la realitat que els envolta. També es preveu la 
reordenació del teixit urbà en alguns nuclis. 

P C C P C 

23. Potenciar activitats de serveis vinculades i relacionades amb el territori, així 
com amb el medi ambient (cases rurals i masies tradicionals). Usos del territori principalment residencials. Regular l’ús d’activitats relacionades amb el lleure i el turisme 

rural, en edificacions en sòl no urbanitzable. P C C C C 

b) Cicle de l’aigua. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.  

15. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del 
planejament, fomentant l’estalvi i la reutilització de l’aigua. 

Possible increment del consum d’aigua per l’augment dels habitatges 
residencials i sòl industrial 

L’alternativa 0 és la que representa un augment menor en el 
consum d’aigua, pel fet de preveure creixements més baixos. Les 
altres alternatives pel major creixement residencial, representen 
un augment major del consum d’aigua. El nou planejament haurà 
de complir amb la legislació vigent en matèria d’estalvi d’aigua 
(Codi tècnic de l’edificació i Decret d’ecoeficiència). 

C C C C C 

6. Prevenir el risc d’inundació, i regular els usos i les prohibicions en les zones 
inundables. 

Risc d’inundabilitat en determinats punts per la proximitat dels cursos 
d’aigua, principalment pel pas del riu Fluvià. 

Risc d’inundació pel pas d’un afluent del Fluvià en un dels sectors 
del Veïnat de Fluvià, que afecta al sector urbà ja consolidat i a 
l’ampliació del sector i el nou vial d’accés. En ell tan sòls són 
compatibles els usos complementaris a l’actual fàbrica i no 
comportaran la construcció de noves edificacions. 

X P P P C 

5. Preservar i millorar la qualitat de els aigües dels cursos fluvials. 
Protegir els cursos fluvials i els usos del sòl i el subsòl per tal d’impedir 
la contaminació de l’aigua superficial i subterrània, així com sanejar les 
aigües brutes. 

Cal preveure el tractament adequat al volum d’aigua residual que 
es generarà amb creixements previstos, i la suficiència de 
recursos i infraestructures. 

? C C C C 

13. Fomentar pràctiques en el tractament del sòl respectuoses amb el medi 
ambient, que no afectin aqüífers protegits. Presència de masses d’aigua subterrànies protegides per abastament. 

Cap de les opcions es preveu que afecti directament als aqüífers 
protegits, però caldrà anar en compte en les actuacions que es 
realitzin sobre el sòl (especialment impermeabilitzacions i pous de 
subministrament d’aigua) 

C C C C C 

c) Ambient atmosfèric. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, reduint al màxim les immissions de substàncies contaminants, i prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica.   

16. Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre 
dels llindars establerts per la normativa aplicable en l’entorn dels sectors 
urbans. 

Cal evitar els contactes directes entre les activitats i usos que puguin 
generar molèsties a les àrees residencials. 

La normativa del Pla regula les activitats que són compatibles en 
cada zona. Les activitats industrials es situen pròximes al nucli, 
però aïllades de les zones residencials i urbanes. 
El planejament complirà amb les determinacions  de la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica; el Decret 
245/2005 en el qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica, i el Decret 179/2009 pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos. 

? C C P C 

18. Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la 
dispersió lumínica, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament públic, 
regulant l’enllumenament privat exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència 
energètica. 

Evitar la intrusió lumínica i la preservació de la foscor nocturna cap a 
l’hemisferi superior. 

La normativa preveu complir amb legislació vigent en aquest 
aspecte, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (article 14. 
Criteris ambientals als projectes de nova urbanització).   

? C C C C 

19. Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables a les noves 
construccions, reduir-ne la contribució al canvi climàtic. 

Els sistemes urbans han de ser compactes i diversos, per tal d’evitar 
els desplaçaments motoritzats en la mesura del possible, i les noves 
edificacions han de garantir aspectes de sostenibilitat energètica i 

Totes les alternatives aposten per una compactació del nuclis, 
localitzant els creixement entorn els principals nuclis consolidats. 
L’alternativa 3 és la opció amb un desenvolupament més 

P C C P C 
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Objectius Impactes potencials Observacions 
Compliment dels objectius 

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
ecoeficiència. expansionista. 

La normativa del POUM  determina el compliment de la legislació 
vigent (Codi tècnic de l’edificació i Decret d’ecoeficiència).  

20. Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de 
transport d’energia per minimitzar-ne els efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

Municipi rural que necessita de tots els serveis bàsics (Internet, TDT, 
telefonia mòbil, etc.). 

El nou planejament preveu que les instal·lacions en façana aniran 
soterrades o no seran visibles des del carrer. 
En sòl no urbanitzable es complirà amb la legislació vigent al 
respecte. 

? ? C ? C 

d) Gestió dels materials i els residus en la urbanització i l’edificació. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans.   

21. Planificar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva de residus. 

Possible increment de residus, al augmentar els habitatges i la 
població. 

S’haurà de complir amb la legislació vigent al respecte, i preveure 
sòl públic i privat per equipaments de recollida i tractament de 
residus. 

? ? C ? C 

22. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

Possibles efectes negatius al medi, derivats d’una mala gestió dels 
residus d’enderroc i dels derivats de la construcció). Es complirà amb la legislació vigent al respecte.  ? C C C C 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació.   

17. Establir mesures d’ecoeficència en la urbanització, especialment pel que fa 
al consum de recursos naturals. 

Gestionar correctament les urbanitzacions i noves construccions, i 
preveure mesures que potenciïn els habitatges energèticament 
ecoeficients i sostenibles pel que fa al consum de recursos naturals. 

Els nous sectors  hauran de seguir amb la tipologia edificatòria 
present al municipi. 
El Pla tindrà en compte el Decret d’ecoeficiència, així com el Codi 
Tècnic d’Edificació. 

P C C C C 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural. Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural i promoure’n un ús sostenible.   

7. Afavorir el manteniment dels elements naturals i paisatgístics diferenciadors 
del territori mitjançant una planificació adient i potenciant la diversificació 
d’usos. 

El municipi disposa d’àrees de protecció definides per la legislació 
sectorial vigent. 

Les alternatives reconeixen i adopten la legislació sectorial en 
àrees de protecció. L’alt 4 no preveu cap sector de creixement en 
espais naturals protegits, tot i que al Veïnat de Fluvià hi ha sòl 
urbà en espai de protecció. 

P P P P P 

8. Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i 
comarcal i garantir la seva connexió territorial i ecològica mitjançant un sistema 
d’espais oberts de protecció especial. 

Localització d’espais naturals protegits per legislació vigent a les 
proximitats del nucli urbà del Veïnat de Fluvià. 

Els creixements es preveuen majoritàriament en espais de baixa 
sensibilitat ambiental (veure apartat 2.1.7. Sensibilitat ambiental 
del SNU).  

C C C P C 

11. Establir una xarxa d‘espais d’interès contínua, connectada a les xarxes 
exteriors. Conservar i millorar la connectivitat biològica. 

No afectar espais interès connector presents dins el municipi i 
d’extensió supramunicipal, principalment els cursos d’aigua. 

Els creixements es donen en l’espai contigu al teixit urbà existent, 
en indrets de baixa sensibilitat ambiental P C P X C 

10. No alterar la connectivitat ecològica existent i no incidir ni repercutir sobre 
els corredors biològics del conjunt del territori. 

Presència de nombrosos hàbitats d’interès comunitari (prioritaris o no), 
que atorguen al municipi una gran diversitat d’hàbitats, la majoria 
d’aquest es troben sota alguna figura de protecció (PEIN, PNZVG, 
XN2000) 

L’alt 4 no preveu cap sector de creixement en espais naturals 
protegits, tot i que al Veïnat de Fluvià hi ha sòl urbà en espai de 
protecció. Els nous creixements es situen entorn immediat del sòl 
urbà, al nucli d’Oix i Montgut, no alteren la connectivitat actual. 

P P P P C 

g) Qualitat del paisatge. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i garantir-ne la qualitat.   

9. Protegir els espais d’excel·lència i donar directrius per a conservar i millorar 
la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 

Donar compliment al Catàleg del Paisatge de les Comarques 
Gironines, aprovat definitivament el 26 de novembre del 2010 El pla complirà amb legislació vigent supramunicipal i sectorial. X C C C C 

12. Garantir el manteniment del paisatge, regular, harmonitzar i integrar els 
canvis provocats per l’antropització. 

Evitar actuacions que no s’integrin paisatgísticament en l’entorn, i 
protegir i prevenir els impactes.  
Possible alteració del paisatge local, en els espais on es preveu el 
creixement urbanístic, per satisfer la demanda de sòl residencial. 

Es protegeixen aquells indrets de major sensibilitat ambiental i 
paisatgística del municipi. P C C C C 

24. Conservació i potenciació dels elements culturals i històrics, i itineraris de 
natura lligats a aquests 

Presència d’elements patrimonials culturals i històrics protegits, que 
poden revaloritzar espai natural del municipi. 

El Pla protegeix els béns arquitectònics i arqueològics, xarxa de 
camins rurals i senders, etc. P C C C C 

 

Compliment de l’objectiu:  C es compleix 

 P es compleix parcialment 

 X no es compleix 

 ? no es concreta en aquestes alternatives 
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3.3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 
CONSIDERADA  

En la taula anterior, les alternatives 1, 2 i 4 són molt similars amb el compliment dels 
objectius ambientals fixats per la revisió del Planejament Municipal de Montagut i Oix. 
L’alternativa 0, pel que fa al compliment dels objectius ambientals, és força negativa ja que 
és de l’any 1993 i encara no hi havia molta de la normativa sectorials i/o plans 
supramunicipals vigents actualment; a més els objectius s’han fixat per millorar aquesta 
opció de planejament actualment vigent al municipi.  

Tot i que si analitzem a nivell d’impacte ambiental, l’alternativa 0 pugui resultar la més idònia 
i  sostenible, ja que no cataloga nou sòl de creixement. Però com s’ha comentat, aquesta 
alternativa no compleix amb els objectius establerts en el nou POUM, i a la llarga pot 
resultar ser insuficient per a la previsió del creixement municipal.  

Les alternatives definides preveuen uns creixements de diferent extensió i ocupació entorn 
els nuclis de Oix i Montagut, i els veïnats de la Cometa i del Fluvià. L’alternativa 1 i 4 són les 
que proposen un menor creixement, només classifiquen sòl urbanitzable al nucli de 
Montagut. En canvi, l’alternativa 3 resulta una alternativa molt expansionista, preveu un 
creixement molt important al nucli de Montagut i d’Oix, on hi triplica el sòl urbà/urbanitzable; 
en l’opció 3 es passa de 32,08 ha. de sòl urbà i urbanitzable (planejament vigent) a 57,35ha 
(0,61% de superfície municipal). En canvi l’alternativa 1 i 4 són més semblants entre sí, 
ocupant la primera un total de 43,24 ha (0,46% del total del municipi) i la segona un total de 
41,15 ha (0,44% del total); els creixements es concentren principalment a Montagut i Oix. 
L’alternativa 2, es diferencia de les anteriors, pel creixement que també dibuixa al nucli de 
La Cometa, ocupant un total de 49,67 ha. sòl urbà i urbanitzable (0,53% del total del 
municipi). 

Pel que fa a la sensibilitat ambiental dels sòls afectats, les quatre alternatives no difereixen 
molt (veure apartat 2.1.7 sensibilitat ambiental), donat que no s’observen diferencies 
destacables entre els terrenys afectats per aquestes tres opcions. Les tres prioritzen el 
desenvolupament urbanístic entorn als nuclis i veïnats consolidats, malgrat que en alguna 
ocasió s’afecten hàbitats d’interès comunitari, i en alguns casos sòl catalogat pel PTPCG 
com a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic o sòl de protecció especial. 

Respecte alternativa 2 (aprovació inicial) i la nova alternativa (alt 4), destaca que s’afecta un 
menor sòl de protecció especial i de valor protegit (Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa) principalment a la zona del Veïnat de Fluvià. Igualment, pel que fa a la 
inundabilitat, l’alternativa 2 plantejava un sector dins espai inundable, que l’alternativa 4 ha 
suprimit. Pel que l’alternativa 4, s’ajusta més a la normativa supramunicipal de protecció 
ambiental. 

Així, podem resumir que respecte als criteris ambientals, en l’alternativa 4 pren especial 
importància pel que fa a la resolució del contacte dels nuclis urbans amb el seu entorn 
immediat rural i natural, la protecció d’espais d’interès paisatgístic i natural local, la protecció 
dels espais fluvials i la xarxa de camins, etc. També destaca la potenciació de la xarxa de 
carrils bicicleta, que millora la comunicació entre nuclis de forma sostenible. La nova vialitat 
proposada millora clarament les condicions d’accessibilitat per a tots els tipus de trànsit, ja 
sigui rodat o pedestre. 
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Pel que fa als criteris urbanístics, l’alternativa 4 és considerada la més adient de les 
proposades, remarcant que un dels objectius principals de tots els sectors nous de 
creixement proposats és la millora de la qualitat urbanística dels quatre nuclis urbans de 
Montagut i Oix: els nous creixements se situen en buits entre àrees urbanes ja existents o 
bé la seva ubicació permet una millor protecció del paisatge de l’entorn.  

Aquesta alternativa 4, dibuixada per la segona aprovació inicial del POUM de Montagut,  
recull les principals determinacions dels informes de les administracions consultades per la 
primera aprovació inicial. 

Pel que fa als criteris socials, totes les propostes de l’alternativa 4 van encaminades a 
resoldre necessitats concretes de la població. La ubicació dels creixements residencials i la 
tipologia d’habitatges escollida en cada cas van lligades a la realitat social existent. El 
mateix passa amb la ubicació i tipologia dels equipaments i de l’àrea industrial proposada al 
nucli de Montagut. 
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4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

4.1. CONTINGUT DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE LES SEVES 
DETERMINACIONS AMB POSSIBLES REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES 
SOBRE EL MEDI AMBIENT 

4.1.1. PRINCIPALS ASPECTES DEL PLA 
Així, l’alternativa estudiada que desenvolupa el POUM Montagut i Oix és l’alternativa 4. El 
nou POUM preveu tres categories de Sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.  

Taula 4.1 1. Resum de les superfícies del nou POUM (ha.) 

 
Font: UFV Arquitectes 

Com ja s’ha comentat, es preveuen actuacions únicament a dos nuclis urbans principals: 
Montagut i Oix. Les propostes es resumeixen en: 

MONTAGUT 

En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no 
urbanitzable- respecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix de l’any 1993, 
considerant que tenen les condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests 
àmbits és la següent: 

- el camp de futbol municipal, la fàbrica de torçats Montagut i el mas Can Coromina 
dedicat turisme rural. Es tracta de peces de serveis contigües a l’àrea urbana i 
plenament integrades en la vida urbana. 
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- part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de la Font i 
carrer d’Olot per ajustar el límit sud de sòl urbà consolidat a l’estructura de la 
propietat. 

- part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de M. 
Baldomer Balot i Vilar per ajustar el límit est de sòl urbà consolidat a l’estructura de 
la propietat.No es defineix cap sectors dins el sòl urbà no consolidat.   

En sòl urbanitzable delimitat, es preveuen quatre nous creixements. El POUM planteja els 
creixements al nord del nucli de Montagut estenent la trama urbana actual. En la secció de 
la nova vialitat s’inclou el carril bicicleta que uneix els nuclis de Montagut i la Cometa. Tres 
creixements són residencials: 

- SUD 1. Es tracta d’un sector situat al nord de la carretera GIP-5233 a l’accés oest 
del nucli de Montagut. Un dels objectius d’aquest àmbit és la prolongació del 
creixement residencial de cases aïllades unifamiliars ja existent a Montagut. També 
es preveu la creació d’un parc urbà en el punt d’accés al poble per ponent que li 
aporti qualitat ambiental. 

- SUD 2. Aquest sector, es situa entre el camp de futbol municipal i el mas Can 
Coromina. Contempla un nou vial com a prolongació del carrer de Prat. El sector 
conté àmbits de caire divers. Al sud del vial es preveu un creixement residencial amb 
les mateixes característiques que el del SUD 1, i al nord del vial es preu un 
creixement residencial de cases agrupades.  Pel que fa a les zones verdes, es 
proposa un àmbit de parc urbà relacionat amb el camp de futbol municipal on també 
s’hi preveu una àrea d’aparcament. 

- SUD 3. Es tracta d’un creixement residencial de cases agrupades, recolzat al carrer 
del Prat, omplint part del buit existent entre les àrees d’influència del camp de futbol i 
de la indústria de torçats Montagut.  

Les diferents densitats d’habitatges són amb l’objectiu de diversificar l’oferta de creixement 
de Montagut. 

El POUM també planteja un creixement industrial: 

- SUD 4. Aquest sector s’ubica en l’àmbit adjacent a la fàbrica de torçats, ocupat en 
part actualment per naus agropecuàries, amb l’objectiu principal de facilitar 
l’establiment de petita indústria al nucli de Montagut. 

Tots els sectors de creixement de Montagut inclouen un subsector amb destí final 
d’equipament esportiu adjacent al camp de futbol municipal. D’aquesta manera la 
instal·lació actual podrà créixer i adaptar-se millor als condicionants de la pràctica esportiva.   
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Imatge 4.1. 1. Plànol nou planejament al nucli de Montagut 

  
Font: Plànol O.4 del POUM. UFV Arquitectes, redactors del POUM Montagut i Oix 

OIX 

En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzable- 
respecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix de l’any 1994, considerant que tenen 
les condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent: 

- el nou espai públic urbanitzat d’accés a Oix, situat entre la carrertera GIV-5221 i 
l’actual nucli antic, plenament integrat en la vida urbana. 

-  un habitatge unifamiliar aïllat i un conjunt d’habitatges, situats respectivament a 
ponent i al sud del nucli, i una parcel•la parcialment edificada amb front al carrer 
Nou. Aquestes edificacions limiten amb el sòl urbà de les NNSS, el seu entorn està 
urbanitzat i disposen dels serveis públics corresponents (aigua, llum, sanejament). 

- una indústria existent situada al sud del nucli d’Oix. Aquesta edificació limita amb el 
sòl urbà de les NNSS, el seu entorn està urbanitzat i disposa dels serveis públics 
corresponents (aigua, llum, sanejament) 
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-  les antigues escoles situada a l’oest del nucli d’Oix.  

- part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions de l’extrem superior 
del carrer Nou. 

En sòl urbà no consolidat, el POUM contempla dues actuacions de magnitud molt diferent: 

- PMU 1. Es tracta d’un polígon, amb edificacions de caràcter agropecuari, delimitat 
amb l’objectiu de reordenar l’àmbit que comprèn. D’una banda, es proposa la 
formalització d’un parc a la riba de la riera que millori la seva qualitat ambiental i de 
l’altra, es proposa un creixement residencial recolzat en aquest parc per diversificar 
les oportunitats d’accés a l’habitatge del nucli d’Oix.  

- PAU 2. Aquest polígon recull part de la proposta del PA-1 de les NNSS de Montagut 
i Oix, reduïnt-ne la superfície. El model residencial proposat en aquest sector és el 
de cases agrupades, contraposat al de la corona edificada del nucli antic, per tal que 
es mantingui ben visible la imatge d’aquesta corona. 

Imatge 4.1. 2. Plànol nou planejament al nucli d’Oix 

 
Font: Plànol O.4 del POUM. UFV Arquitectes 

LA COMETA 

En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzable- 
respecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix, considerant que tenen les 
condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:  

- nou accés a la Cometa per llevant, des de la carretera GIP-5233 i el carril bicicleta 
que enllaça amb el nucli de Montagut. 
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Imatge 4.1. 3. Plànol nou planejament al nucli de La Cometa 

  
Font: Plànol O.4 del POUM. UFV Arquitectes 

EL VEÏNAT DE FLUVIÀ 

En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzable- 
respecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix, considerant que tenen les 
condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:  

- la zona d’aparcament públic adjacent a l’únic bloc de pisos aïllat existent al veïnat.  

Imatge 4.1. 4. Plànol nou planejament al nucli del Veïnat de Fluvià 

 
Font: Plànol O.4 del POUM. UFV Arquitectes 
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Pel que fa als estàndards mínims d’espais lliures públics, l’article 58.1f de la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, pel qual s’aprova la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix 
la reserva de 20m2 de sòl per a espais lliures per cada 100m2 de sostre residencial no inclòs 
en sectors de planejament. En el cas de Montagut i Oix el dèficit existent de sòl per a espais 
lliures en sòl urbà dificulta molt el compliment d’aquest article, per la qual cosa s’ha optat 
per justificar el compliment d’aquest estàndard un cop el planejament estigui desenvolupat, 
augmentant la cessió de sòl per a espais lliures inclòs en el planejament derivat i, per bé 
que no s’assoleix el nivell establert, és evident el canvi substancial passant d’un 12% a un 
17%. Les accions per a arribar a un 20% inclourien estratègies que farien inviables els 
creixements o les operacions de buidat. 

Taula 4.1 2. Superfície de reserva d’espais verds d’acord TRLU al POUM 

 
Font: UFV Arquitectes 

Dins el SÒL NO URBANITZABLE es situen espais naturals protegits (EIN i XN2000, etc.), 
rieres, camins amb senders i itineraris locals i comarcals, elements patrimonials, etc. El 
manteniment del conjunt d'aquests sistemes és fonamental pel futur del municipi i per tant, 
la normativa del Sòl No urbanitzable concretarà els mecanismes per assegurar-ne els seus 
valors. El POUM també recull les determinacions, tant en la delimitació dels àmbits, com en 
la regulació normativa del PTP de les Comarques Gironines, aprovat el novembre de 2010. 

El POUM de Montagut i Oix recull l’estructura del sistema dels espais oberts del Pla 
territorial de les comarques gironines, identificant dues zones diferenciades: 

a) Protecció especial (10). Definit i regulat als articles 156 a 158. La major part dels espais 
inclosos en la zona de protecció especial formen part de la xarxa Natura 2000. D’aquests, la 
major part està inclosa també en l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i una petita part 
pertany al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

b) Protecció territorial d’interès agrari/paisatgístic (11). Definit i regulat als articles 159 a 161. 
La zona de protecció territorial d’interès agrari/paisatgístic està integrada per aquells espais 
que el Pla territorial de les comarques gironines no considera imprescindible que formin part 
de la xarxa de sòl de protecció especial, però que tenen valors, condicionants o 
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació 
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Imatge 4.1. 5. Plànol de la proposta del SNU del POUM de Montagut i Oix 

  
Font: Plànol de zonificació del SNU. UFV Arquitectes 

També es defineixen dins el SNU uns Espais de valor natural i paisatgístic reconegut, 
regulats a article 142 de la normativa del POUM, que són un conjunt d’espais significatius o 
identitaris de l’àmbit territorial que cal preservar particularment per raó dels seus valors 
culturals, històrics, agrícoles o forestals (descrits com àrees d’interès local del municipi, a 
l’apartat 2.1.6.4 del present document): 

 La teixeda del Misaclòs. Es conservaran els teixos existents i s’hauran de tractar en 
cas de malaltia. 

 Els horts del Veïnat de Fluvià. No s’hi admetrà una transformació important de 
l’estructura agrària, com per exemple la unificació de parcel·les petites amb la 
finalitat d’intensificar l’activitat. 

 Les Hortes, als peus del cingle de Castellfollit de la Roca. Es conservaran els 
elements humans que històricament han caracteritzat aquest espai, tals com camins, 
passeres i parets de pedra 
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En el Capítol 2 del SNU es regulen les construccions en sòl no urbanitzable.  Seguint les 
determinacions de la legislació vigent i PTP Comarques gironines, que té en compte tota la 
normativa ambiental sectorial referent a PEIN, Pla Especial de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, etc. L’article 140 de la normativa del POUM estableix la regulació dels usos del 
sòl no urbanitzable.  

L’apartat 3 defineix els usos incompatibles en SNU i en l’apartat 3c parla de les activitats 
extractives: 

3. Seran incompatibles, amb caràcter general, tots aquells usos no esmentats en l’article anterior i, en 
concret, els que es detallen a continuació: 

[...] 

c) Activitats extractives de qualsevol mena, llevat de l’extracció de sorra i còdols dels llits dels cursos 
d’aigua, sempre que es compleixin les disposicions reglamentàries i no s’afecti l’equilibri de 
l’ecosistema fluvial. 

S’entén com a “llit dels cursos d’aigua” els actuals i els que el riu hagués ocupat en estadis anteriors. 
En aquest sentit, l’extracció vindrà condicionada a que els àrids tinguin les característiques dels 
dipòsits al·luvials, no admetent-se en cap cas l’extracció d’àrids de pedrera. 

[...] 

I a l’article 141, es determina el procediment al què estan sotmeses les activitats extractives. 
En el document de referència emès per OTAA el 28/12/2007, es fa esment que s’hauria 
d’incloure a l’ISA del POUM una valoració de la viabilitat ambiental de la implantació d’una 
activitat extractiva sol·licitada al municipi per “Cycosa”. S’entén que aquesta valoració no 
pertoca al POUM, caldrà que l’activitat sol·licitada busqui un emplaçament idoni a la 
zonificació i regulació d’usos que realitza el nou planejament municipal i realitzi la pertinent 
tramitació de l’activitat, que haurà d’incloure l’Estudi d’Impacte Ambiental que és on es 
realitzarà la valoració de l’impacte ambiental de l’activitat al territori i es detallaran mesures 
ambientals i projecte de restauració. 

La major part dels terrenys forestals es situen el sòl especial (clau10) definit pel POUM i hi 
són de compliment com indica normativa la Llei 6/1988 i Decret 35/1990.  Pel que fa al risc 
d’incendis, l’article 139 indica el compliment de les franges de protecció fixades per la 
normativa vigent de prevenció dels incendis forestals. En els plànols del sòl no urbanitzable 
es delimitat la franja de protecció de prevenció d’incendis forestals. I als plànols de figures 
de protecció de l’ISA es delimiten les forest d’utilitat pública existents dins el municipi. 

 

Dins el SNU es localitzen també els següents elements: 

- béns arquitectònics i arqueològics a protegir. El POUM manté la protecció dels 
elements amb valors arquitectònics i arqueològics a través del Catàleg de béns a 
protegir, que inclou les normes específiques que els regulen. (Títol VII de la 
normativa del POUM). 

- Protecció de la xarxa de camins rurals. (article 44). S’incorpora en l’annex del 
POUM, inventari de la xarxa de camins municipals. 
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4.2. IDENTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I 
DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS I 
INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS 

4.2.1. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE 
TRANSFORMACIÓ 

Tot seguit s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels àmbits d’actuació a partir de 
fitxes descriptives per a cadascun dels àmbits de gestió i planejament proposats pel Pla, tot 
parant atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals que s’identifiquen en 
cada sector. A partir d’aquest anàlisi es podrà, d’una banda, identificar els principals 
impactes derivats del planejament i de l’altra es podran proposar mesures correctores i 
compensatòries per tal de minimitzar l’impacte ambiental del pla. 

Moltes de les afectacions sobre el medi ambient són coincidents en varis sectors, així com 
les corresponents mesures preventives o correctores proposades. Així per exemple, una de 
les afectacions que pràcticament és comuna a tots els sectors és l’augment del consum 
d’aigua, d’energia i de la generació de residus que produiran les noves edificacions i 
instal·lacions, i per tant no s’ha inclòs a les següents fitxes. Les mesures referents a aquests 
vectors, s’assenyalen posteriorment. 

Per tal de facilitar l’avaluació, a cadascuna de les fitxes realitzades es detalla: 

- Superfície i localització de la zona. 

- Usos actuals. 

- Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació, quantificant el sostre 
edificable i les principals característiques de la proposta d’ordenació. 

- Possibles afeccions sobre el medi ambient. 

- Valoració de l’impacte ambiental. 

- Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides. 
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Imatge 4.2 1. Ortofotomapa dels sectors del nou POUM 

 
 

Imatge 4.2 2. Ortofotomapa dels sectors definits en el nucli d’Oix 
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Imatge 4.2 3. Ortofotomapa dels sectors definits en el nucli de Montagut 

 
 

Imatge 4.2 4. Plànol de sensibilitat ambiental al nucli d’Oix 
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Imatge 4.2 5. Plànol de sensibilitat ambiental al nucli de Montagut 

 
 
 

Imatge 4.2 6. Plànol de sensibilitat ambiental al Veïnat de Fluvià 
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SUD 1 Superfície 18.927 m²sòl sostre 6.117 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 
a) Completar la trama urbana a l’accés per ponent del nucli de Montagut. 
b) Establir una àrea de parc urbà a l’accés per ponent del nucli de Montagut. 
c) Incorporar el carril per a bicicletes provinent de la Cometa     

   

Situació i característiques: 
És un sector discontinu de 18.927m2, dels quals 17.182,28 m2 corresponen al sector nord-oest  del nucli de Montagut 
entre carretera GIP5233 i el SNU i 1.745,02 m2 corresponen a un sector del nord, al costat del camp de futbol.  
Els terrenys  de l’oest estan ocupats principalment per conreus, a dintre es localitzen dues edificacions residencials. Els 
marges vegetals del nord estan compostos principalment per canya (Arundo donax) i en alguns punts per esbarzers 
(Rubus sp.). Cal destacar la presència d’un exemplar de roure martinenc (Quercus pubescens) de mida considerable a 
l’extrem nord-est, espai que serà ocupat per un futur vial projectat al sector. 
El sector est presenta en el límit sud nombrosos peus de roure martinenc de petites dimensions, i a l’est limitant amb el 
camp de futbol es troben alguns pollancres (Populus sp.). A l’interior d’aquest sector la vegetació és bàsicament ruderal 
amb presència d’alguns peus incipients de roures i pollancres, i alguns individus d’ailant (Ailanthus altissima) espècie 
al·lòctona i de caràcter invasor. 
Els dos sectors estan qualificat pel PTPCG com espai d’interès agrari i/o paisatgístic. I el pendent no és destacable, està 
per sota el 20% en quasi tot l’espai a excepció d’algun punt al sud-oest i al nord del polígon més gran.  
Destaca al límit nord de l’àmbit de menor dimensions situat al nord del nucli de Montagut, la presència d’hàbitats d’interès 
comunitari 9540 pinedes mediterrànies  no prioritari i l’espai catalogat pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic 
de les Comarques Gironines com a zona d’amortiment dels contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa. 

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 8.732 46,14 

Vialitat 4.842 25,58 

Equipaments i serveis públics  1.745 9,22 

Espais lliures i zones verdes 2.145 11,33 

Sòl privat 10.195 53,86 

 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació de paisatge d’espai obert a espai construït 

- Pèrdua de conreus i paisatge rural 

- Pèrdua d’algun peu arbori de grans dimensions 
Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 
- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda, en contacte amb el SNU, per tal d’ordenar acuradament les vores del sector, 

mitjançant elements de contenció i d’acabat. 
- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona (similars als hàbitat d’interès comunitari propers al sector).  
- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 
- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 
- Amb la urbanització de l’espai s’eliminarà la flora al·lòctona i invasora, i es fomentarà l’ús i la plantació d’espècies autòctones que s’integrin amb l’entorn mostrant preferència per aquelles espècies existents en l’àmbit  i espais adjacents.  

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector COMPATIBLE - MODERAT 
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SUD 2 Superfície 11.724 m²sòl sostre 3.110 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 
a) Completar la trama urbana entre el camp de futbol municipal i el sòl urbà actual. 
b) Incorporar el carril per a bicicletes provinent de la Cometa. 

   

Situació i característiques: 

És un sector discontinu de 11.724m2 al nord del nucli, dels quals 10.181,07 m2 corresponen a l’àmbit del voltant del mas 
Can Coromina i un altre espai de 1.543,03 m2 que es situa al nord a terrenys adjacents al camp de futbol.  

El sector més gran esta ocupat principalment per conreus. Es localitzen alguns roures de grans dimensions als límits de 
l’àmbit. 

En el sector de petites dimensions ubicat al nord s’hi troben alguns roures martinencs i una alzina de grans dimensions en 
el límit oest de la parcel·la. La resta de la vegetació correspon en general a vegetació ruderal i a alguns plançons de roure. 

Els dos sectors estan qualificats pel PTPCG com espai d’interès agrari i/o paisatgístic. I el pendent no és destacable, està 
per sota el 20% en quasi tot l’àmbit.  

Destaca al límit nord de l’àmbit de menor dimensions situat al nord del nucli de Montagut, la presència d’hàbitats d’interès 
comunitari 9540 pinedes mediterrànies  no prioritari i l’espai catalogat pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic 
de les Comarques Gironines com a zona d’amortiment dels contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa. 

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 6.541 55,79 

Vialitat 3.638 31,03 

Equipaments i serveis públics  1.543 13,16 

Espais lliures i zones verdes 1.360 11,60 

Sòl privat 5.183 44,21 

 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació de paisatge d’espai obert a espai construït 

- Pèrdua de conreus i paisatge rural 

- Pèrdua d’algun peu arbori de grans dimensions 
Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 

- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda per tal d’ordenar acuradament les vores del sector, mitjançant elements de 
contenció i d’acabat. 

- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona (similars als hàbitat d’interès comunitari propers al sector).  

- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 

- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 

- Bones pràctiques en la construcció, principalment al sectors que limiten amb espai de valor especial del PTPCG, evitant qualsevol afectació a aquests terrenys. 

- Preservació dels roures i alzines que limiten el sector per l’oest, essent útils per la integració paisatgística de les futures instal·lacions esportives del sector. 

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector COMPATIBLE - MODERAT 
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SUD 3 Superfície 9.329 m²sòl sostre 2.446 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 

a) Completar la trama urbana entre el camp de futbol municipal i la fàbrica de torçats. 
b) Incorporar el carril per a bicicletes provinent de la Cometa. 

 

 
Situació i característiques: 

És un sector discontinu de 9.329m2 al nord del nucli, dels quals 7.426,43 m2 són els sòls situats entre camp de futbol 
municipal i la fàbrica de torçats,  i l’altre espai de 1.903,37 m2 es situa als terrenys adjacents al camp de futbol.  

Els terrenys estan ocupats per camps de conreu, tant el sector gran (est) com el petit (oest), en alguns punts els marges 
presenten diversa vegetació ruderal i esbarzers. La filera d’arbres plantats que actualment delimiten el camp de conreu del 
sector gran amb el carrer es veurà afectada per el vial A que s’executarà. 

Els dos sectors estan qualificat pel PTPCG com espai d’interès agrari i/o paisatgístic. I el pendent no és destacable, està 
per sota el 20% en quasi tot l’àmbit. 

A poc més de 100m al nord d’aquest àmbit s’hi troba un espai del Catàleg d’espais d’interès natural i del paisatge de les 
Comarques gironines, en concret la zona d’amortiment dels Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa. En aquest espai es 
localitza també l’HIC no prioritari 9540 pinedes mediterrànies. 

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 5.252 56,30 

Vialitat 2.317 24,84 

Equipaments i serveis públics  1.903 20,40 

Espais lliures i zones verdes 1.032 11,06 

Sòl privat 4.077 43,70 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació del paisatge d’espai obert a espai construït 

- Pèrdua de conreus. 

- Afectació de la filera d’arbres que separen el sector del vial al sud de l’àmbit. 

Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 

- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda, en contacte amb el SNU, per tal d’ordenar acuradament les vores del sector, 
mitjançant elements de contenció i d’acabat. 

- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona (similars als hàbitat d’interès comunitari propers al sector).  

- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 

- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector COMPATIBLE - MODERAT 
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SUD 4 Superfície 14.841 m²sòl sostre 8.418 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 

o Establir una àrea de petita indústria al nucli de Montagut. 

 

 

Situació i característiques: 

És un sector discontinu de 14.841m2 al nord del nucli, dels quals 10.924 m2 són terrenys annexes a 
l’actual fàbrica de torçats, un espai de 2.363 m2 es situa als terrenys adjacents al camp de futbol, i 
un altre de 1.553 m2 que correspon a un àmbit destinat a espais verds i que queda situat entre la 
fàbrica de torçats i el SUD3. 

Els dos àmbits de menors dimensions estan ocupats per camps de conreu. En canvi l’àmbit adjacent 
a la fàbrica de torçats esta ocupat per conreus en la meitat sud, i per naus agropecuàries en la 
meitat nord. 

Els tres sectors estan qualificat pel PTPCG com espai d’interès agrari i/o paisatgístic. I el pendent no 
és destacable, està per sota el 20% en quasi tot l’àmbit.  

Destaca  al límit nord de l’espai de major dimensió la presència de sòl classificat pel PTPCG de sòl 
de protecció especial, espai que també inclou HIC no prioritari 9540 i també catalogada com a zona 
d’amortiment dels Contraforts meridionals de l’Alta Garrotxa pel Catàleg dels espais de valor natural 
i paisatgístic de les comarques gironines. 

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 6.423 43,28 

Vialitat 2.506 16,89 

Equipaments i serveis públics  2.363 15,92 

Espais lliures i zones verdes 1.554 10,47 

Sòl privat 8.418 56,72 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació de paisatge d’espai obert a espai construït. 

- Pèrdua de conreus i paisatge rural. 

Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 

- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda, en contacte amb el SNU, per tal d’ordenar acuradament les vores del sector, 
mitjançant elements de contenció i d’acabat. 

- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona (similars als hàbitats d’interès comunitari propers al sector).  

- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 

- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 

- Bones pràctiques en la construcció, principalment al sectors que limiten amb espai de valor especial del PTPCG, evitant qualsevol afectació a aquests terrenys. 

- Compliment en les indústries que s’instal·lin a la zona de la legislació vigent de protecció ambiental (Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i legislació sectorial com Decret 179/2009 d’acústica, Llei 3/2010 de seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, etc.), i implantar mesures tècniques correctores adients per tal d’evitar ’incidències sobre l’entorn o el medi ambient. 

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector  COMPATIBLE - MODERAT 
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PMU 2 -OIX Superfície 3.057 m²sòl sostre 1.312 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 
o Facilitar l'execució d'aquest polígon d'actuació que ja està delimitat en les actuals Normes subsidiàries, modificant-ne  

el perímetre. 

   

Situació i característiques: 

L’àmbit comprèn un únic sector amb una superfície de 3.057 m2 ubicat a l’oest del nucli de Oix a tocar del nucli urbà. Part 
d’aquest àmbit es correspon al PA1 previst a les NNSS de Montagut i Oix, en la nova normativa es concreta més 
paràmetres per tal de facilitar l’execució del sector. 

El sector es troba ocupada principalment per un camp destinat al conreu. 

El pendent en general no es destacable, exceptuant un petit sector al nord-oest en que el pendent es situa entre el 20 i el 
25%. 

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 871 28,49 

Vialitat 389 12,72 

Espais lliures i zones verdes 482 15,77 

Sòl privat 2.186 71,51 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació de paisatge d’espai obert a espai construït. 

- Pèrdua de conreus. 

- Impacte visual per les noves edificacions 

Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 

- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda i edificacions, en contacte amb el SNU, per tal d’ordenar acuradament les vores 
del sector, mitjançant elements de contenció i d’acabat. 

- Reducció de l’impacte visual de les noves edificacions mitjançant la utilització de colors terrosos i/o la utilització de vegetació autòctona que actuï de pantalla. 

- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona (similars hàbitat d’interès comunitari).  

- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 

- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector  COMPATIBLE - MODERAT 
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PMU 1 -OIX Superfície 3.504 m²sòl sostre 1.530 m²st 

   

Proposta ordenació 
Els objectius d’aquest sector són: 

o Crear una franja de protecció de la riera. 

o Estructurar el sector formant un conjunt edificat urbà recolzat en els espais lliures de protecció de la riera. 

o Diversificar les oportunitats de creixement del nucli d'Oix. 

  
Situació i característiques: 

És un sector discontinu de 3.504 m2 ubicat a l’est del nucli antic de Oix a tocar del nucli urbà, comprèn dos polígons: el de 
major dimensió, al nord, de 2.344 m2 i el menor, al sud, de 1.160 m2.  El polígon de majors dimensions esta ocupat per 
edificacions d’ús agropecuari. 

El sector de menors dimensions es troba recobert per un herbassar amb alguns peus arboris d’avet. El sector de majors 
dimensions presenta vegetació ruderal i alguns peus arboris d’arbres fruiters als voltants de la construcció agropecuària. 

El sector es troba classificat pel PTPCG de sòl de protecció d’interès agrari i/o paisatgístic en la seva major part, excepte 
una franja en el polígon nord que es classifica com a sòl de protecció espacial, tot i que actualment ja està edificat. En 
alguns punts del sector es supera el pendent del 20%, principalment en l’àmbit nord 

Destaca la presència d’hàbitats d’interès comunitari no prioritaris a més de 100 m de distància del sector, al nord l’HIC 
9340. Alzinars i carrascars, i al sud una franja amb dos HIC: 6420. Jonqueres i herbassars graminoides humits, 
mediterranis, Molinio-holoschoenion i Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils.  

Distribució del sòl 

 m2 % 

Sòl públic 1.830 52,23 

Vialitat 353 10,07 

Espais lliures  i zones verdes 1.477 42,15 

Sòl privat 1.674 47,77 
 

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl: 

- Transformació d’espais obert a espai construït. 

- Pèrdua i/o transformació del caràcter rural del nucli. 

- Pèrdua de petits conreus i hortes. 

- Sòl amb pendent destacat en alguns punts. 
 

Mesures preventives, correctores i/o compensatòries: 

- Transformació de sòls a l’entorn immediat de la trama urbana actual, garantint el correcte tractament del límit del sector, especialment de la franja de zona verda, en contacte amb la riera, per tal de minimitzar els impactes a sobre d’aquesta. 

- Reducció de l’impacte visual de les noves edificacions mitjançant la utilització de colors terrosos i/o la utilització de vegetació autòctona que actuï de pantalla. 

- Tractament adequat del verd urbà, mantenint màxima vegetació  natural del sector i realitzant si cal plantacions d’espècies autòctones i pròpies de la zona.  

- Construccions coherents amb les existents a l’entorn i característiques urbanístiques del poble, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori. 

- Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització. 

- Estudiar la possibilitat de conservar vegetació existent pel futur espai verd del sector. Delimitar perfectament espai afectat pel desenvolupament, evitant efectes sobre vegetació de l’entorn immediat. 

- Adaptar noves construccions al relleu i deixar lliures aquells espais amb major pendent. 

Valoració de l’impacte ambiental d’aquest sector  MODERAT 
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4.2.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE 
RECURSOS NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES 

La memòria social del POUM de Montagut i Oix, proposa per l’evolució de la població un 
escenari dinàmica, que preveu per l’any 2.029 una població de 1.180 habitants. En aquesta 
hipòtesi per tant, es passaria del nombre d'habitants totals de 971 (dades IDESCAT 2009) a 
un total de 1.180 habitants, en un període de 20 anys la població s’incrementaria en 209  
habitants. 

Amb el desenvolupament de tots els sectors de desenvolupament i creixement urbà 
efectuats per part del POUM es preveu 12 hab (PMU-1) + 10 hab (PMU-2) + 30 hab (SUD-1) 
+ 20 hab (SUD-2) + 20 hab (SUD-3), un total de 92 habitatges.  

4.2.2.1. Aigua Potable 

Aigua d’abastament 

Com s’ha comentat en apartats anteriors (veure apartat 2.1.6.9.), el municipi de Montagut i 
Oix  s’abasteix de dues xarxes de distribució d’aigua potable independents, aquestes xarxes 
s’abasteixen tant de captacions superficials com de captacions subterrànies. 

Segons les dades del Pla Director d’Abastament d’aigua potable de Montagut i Oix el 
consum a l’any 2007 (població de 940 habitants) era de 335,00m3/dia, augmentant durant 
l’estiu fins a 520,00 m3/dia. El Pla director tot i que preveu un augment de població, també 
preveu que la recta tendencial del cabal registrat dels darrers anys ha tendit a la baixa. El 
Pla director preveu que el consum estimat es situï entre els 160l/hab*dia i els 200l/hab*dia, 
per aquest motiu han considerat un consum fixa a partir de l’any 2012.  

El Pla director ha analitzat l’escenari de consum per a un creixement poblacional, en que 
s’assoleixi una població futura de 1.300 hab., una mica per sobre dels 1.1180 que es calcula 
en l’escenari previst a la Memòria Social del present POUM de Montagut i Oix. Prenent els 
200l/hab*dia es pot fer un càlcul estimatiu de les necessitats d’aigua per als nous 
creixements previstos, així per l’any 2.029 el consum seria aproximadament de 236.000 l/dia 
(s’incrementaria en 99.000 l/dia el consum d’aigua des de l’any 2007). 

Caldrà que el planejament derivat realitzi uns càlculs més reals de les necessitats d’aigua, i 
obtenir certificat de l’empresa gestora de la suficiència del recurs i de la infraestructura..  

Cal tenir en compte, que les noves edificacions hauran de complir amb el codi tècnic de 
l’edificació i el decret d’ecoeficiència en habitatges, que preveu mesures d’estalvi i eficiència 
en el consum de l’aigua potable. 

A l’ISA també es proposen una sèrie de mesures que  es generin amb el desenvolupament 
del POUM per tal de minimitzar els requeriments hídrics dels mateixos. 

Aigües residuals 

Actualment la xarxa de sanejament actual presenta sistemes de sanejament per a la major 
part de la població municipal. Alguns nuclis o veïnats estan pendents d’actuacions que es 
portaran a terme en breu com a resultat del PSARU 2005 escenari 2009-2014. Les noves 
actuacions (veure apartat 2.1.6.9.) permetran solucionar els problemes que presenten 
actualment alguns dels nuclis i veïnats del municipi, mitjançant la connexió de nous veïnats 
a depuradores ja existents o amb la creació de noves EDAR.  
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Partint dels consums estimats per al l’escenari de creixement previst en la Memòria social, 
que preveu que cap a l’any 2.029 s’assoleixi el nivell de 1.180 habitants, les infraestructures 
hauran de ser capaces de recollir els 99.000l/dia que es generaran de més, i que passaran a 
formar part de les aigües residuals. 

Els ens gestors de les aigües residuals de cada nucli  o veïnat hauran de certificar  i 
assegurar que es pot garantir que les aigües residuals que es preveuen en els sòls 
residencials del nou planejament, poden ser absorbides i tractades satisfactòriament per les 
infraestructures existents. 

4.2.2.2. Generació de residus 

A la comarca de la Garrotxa, consorci de medi ambient i salut pública, gestiona els residus 
generats a la comarca d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de la 
Garrotxa. Els residus municipals que es generen a Montagut i Oix es traslladen al dipòsit 
controlat de Beuda El clot de les Mules, gestionat per l’empresa adjudicatària IGFA. 

El municipi de Montagut i Oix no disposa d’una deixalleria, tot i que s’hi desplaça una 
deixalleria mòbil cada dos mesos al nucli de Montagut i al d’Oix, el calendari de la mateixa 
es pot consultar a la web de l’Ajuntament de Montagut i Oix. La deixalleria més propera de la 
comarca de la Garrotxa s’ubica al municipi de Sant Joan Les Fonts. 

La gestió de la deixalleria mòbil al municipi, juntament amb la recollida del rebuig, el vidre i el 
multiproducte (paper/cartró, llaunes, tetra briks,..) se n’encarrega l’empresa IGFA, S.A. des 
de l’any 2008. 

De les dades obtingudes, s’ha pogut determinar que la generació de residus per part de la 
població de Montagut i Oix és de 1,47 Kg/hab/dia (any 2011), una dada lleugerament més 
alta que la mitjana de la resta de la comarca (1,46) però per sota de la provincia de Girona 
(1,76), amb un percentatge de recollida selectiva que es situa al 24,94% (per sota la 
comarca i la provincia, que respectivament estan en 37,94% i 33,73%). Si s’utilitza aquesta 
dada per a estimar la generació de residus potencial per part de la població prevista en el 
desenvolupament del POUM de Montagut i Oix (any 2.029), es determina que la generació 
de residus augmentarà en 289,59 Kg/dia. 

Caldrà assegurar el nombre de contenidors de recollida selectiva en el desenvolupament del 
planejament derivat, i el correcta tractament dels residus municipals que es generin, donant 
compliment al Decret 1/2009 de 21 de juliol, text refós de la Llei de gestió dels residus.   

4.2.2.3. Consum energètic 

Pel terme municipal passen diferents línies elèctriques, que subministren energia als 
diferents punts habitats del municipi. Si es preveu un consum de 9,9 Kw/habitatge, dada de 
referència habitual, per donar subministrament als nous habitatges previstos en el 
desenvolupament del POUM  de Montagut – Oix (92 habitatges màxims) seria necessari 
subministrar 910,8 Kw addicionals al municipi. 

Caldrà garantir aquest subministrament d’energia en els nous sectors de desenvolupament, 
a través de la infraestructura actual, Si fossin necessàries noves infraestructures per garantir 
el subministrament elèctric, caldrà que aquestes minimitzin el seu impacte ambiental sobre 
el territori. 
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4.3. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL FOMENT DE LA 
PRESERVACIÓ I LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT 

Per l’elaboració del POUM de Montagut i Oix s’han tingut en compte diferents mesures per 
la conservació i millora del medi ambient del municipi. Així, l’articulat del POUM també recull 
diferents mesures ambientals a tenir present en el planejament derivat i futurs projectes 
d’urbanització que es derivin del pla (veure article 9. Planejament derivat i 14. Criteris 
ambientals als projectes de nova urbanització, de les normes del POUM).   

A més, a l’article 125 (Gestió del sòl urbanitzable delimitat) de les normes del POUM, es 
determina que s’adoptaran les mesures preventives, correctores i/o compensatòries 
establertes en les fitxes individualitazades dels sectors que incorpora l’ISA. Així, 
s’incorporaran les recomanacions ambientals fixades en el present document pels sectors 
de desenvolupament que preveu el nou planejament municipal. 

A l’article 47 es defineix el sistema hidrogràfic dels cursos d’aigua del municipi i es 
garanteix la protecció de la seva vegetació associada i la seva funció connectora. I en 
l’article 46 es regula la plantació de vegetació en els espais lliures. A l’article 139  
s’estableixen mesures de protecció contra incendis forestals. A l’article 91 s’exigeix per a 
la instal·lació de qualsevol ús o activitat adoptar les mesures tècniques correctores més 
adients per tal d’evitar incidències sobre el medi ambient i també caldrà complir amb la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i les 
corresponents ordenances i normativa vigent que afectin al desenvolupament de les 
activitats i instal·lacions. 

Pel que fa al paisatge, la normativa estableix que les noves construccions i reformes 
s’hauran d’ajustar a les característiques edificatòries típiques presents al municipi, integrant-
se a l’entorn i evitant efectes negatius sobre el paisatge que els acull. En l’article 134 es 
determina que en les intervencions sobre el sòl no urbanitzable es tindrà en compte el 
Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, i d’altra banda són d’aplicació les 
Directrius del paisatge que defineix el PTPCG. 

En el present ISA, a les fitxes ambientals dels diferents sectors definits pel POUM es 
detallen mesures preventives i correctores per evitar efectes negatius fruit del 
desenvolupament dels sectors (apartat 4.2.1); a la taula de l’apartat 5.1 resumeix mesures 
ambientals per minimitzar possibles impactes ambientals derivats del desenvolupament del 
pla, i posteriorment es detallen i proposen diferents mesures ambientals per minimitzar els 
impactes del pla sobre els valors ambientals més destacats presents al territori. Com s’ha 
comentat anteriorment, a l’article 125 del POUM es determina que es tindran en compte les 
mesures proposades en el present document (ISA) pel desenvolupament dels sectors 
definits pel nou planejament municipal. 
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5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES 
SIGNIFICATIUS DE L'ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL 
MEDI AMBIENT 

5.1. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES DERIVATS DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL POUM  

A partir de l’anàlisi dut a terme als anteriors apartats del present informe de sostenibilitat 
ambiental es mostra a continuació una matriu resum dels principals impactes que es puguin 
derivar del POUM de Montagut i Oix. 

L’elaboració de la matriu d’impactes ens permet realitzar una presentació de tota la 
informació que facilita l’estudi del medi i les propostes del Pla per tal d’estudiar les 
interaccions que se’n deriven. Per la seva elaboració s’ha utilitzat una simbologia d’acord 
amb els requisits de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, adaptada a 
les condicions particulars del present estudi.  

Es descriuen breument a continuació els conceptes que permetran caracteritzar els 
probables efectes significatius sobre el medi ambient: 

 Positiu: aquell admès com a tal en el context d’una anàlisi complerta dels costos i 
beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada.  

 Negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valors (naturalístic, estètic, 
cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica,..) o en l’augment dels perjudicis de 
determinats riscos ambientals. 

 Neutre: que no té cap incidència ni en positiu ni en negatiu.  

 Directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 

 Indirecte/secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 
interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un 
altre. 

 Acumulatiu: aquell que en prolongar-se el temps l’acció de l’agent inductor, 
incrementa progressivament la seva gravetat. 

 Sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de 
diversos agents significa una incidència ambiental més gran que l’efecte suma de les 
incidències ambientals contemplades aïlladament. 

 A curt/mitjà/llarg termini: aquell la incidència del qual pot manifestar-se, 
respectivament, dins del temps comprés en un cicle anual, abans de cinc anys, o en 
un període superior. 

 Permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps. 

 Temporal: aquella que suposa una alteració no permanent en el temps. 
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La llegenda utilitzada per a la caracterització dels impactes és la següent: 

Caracterització de l’impacte 

Efecte mínim (A) o notable (A1) 

Positiu (B), negatiu (B1) o neutre (B2) 

Directe (C) o indirecte / secundari (C1) 

Simple (D), acumulatiu (D1) o sinèrgic (D2) 

A curt (E1), mitjà (E1) o llarg termini (E2) 

Temporal (F) o permanent (F1) 

 

Posteriorment a aquesta caracterització dels efectes sobre el medi, es farà una valoració 
qualitativa dels possible impactes identificats, la terminologia utilitzada serà la que s’utilitza 
en l’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, tot i que aquesta llei no és d’aplicació en el 
present estudi. 

 COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu 
immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures 
correctores. 

 MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no 
precisa mesures correctores ni protectores intensives i la tornada a l’estat inicial del 
medi no requereix molt de temps. 

 SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions ambientals del 
medi exigeix adoptar mesures correctores, amb tot, aquesta recuperació requereix 
d’un llarg període de temps. 

 CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al límit 
acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals i sense possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures 
correctores. 
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Tot seguit es caracteritzen els impactes que es poden generar pel desenvolupament dels sectors delimitats al nou planejament de Montagut i Oix, tenint en compte les mesures ambientals que s’aplicaran al respecte: 

Taula 5.1. 1. Quadre resum de valoració de l’impacte del POUM de Montagut i Oix 
VECTOR AMBIENTAL DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE CARACTERITZACIÓ MESURES CORRECTORES* AVALUACIÓ 

Climatologia No es detecten canvis. A  Compatible 

Qualitat de l’aire 

No es detecten canvis importants, possible pols durant les obres de 
construcció als sectors urbanitzables. A, B1, C1, D, E1, F - Per evitar la generació de pols o efectes de l’emissió de pols, si és necessari, es faran regs periòdics a la zona de les 

obres. Compatible 

Les activitats que es podran implementar al sector no es preveu que 
hagin d’alterar la qualitat de l’aire del municipi. A, B1, C, D1, E2, F1 

- S’haurà de complir amb els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Real Decreto 102/2011, de 28 de gener, relatiu 
a la millora de la qualitat de l’aire, així com la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la 
Llei 6/1996, de 18 de juny. 
- Les noves indústries i activitats econòmiques compliran amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, poden incorporar mesures correctores i bones pràctiques ambientals. 

Compatible 

Geologia, sòls i relleu 

Alguns dels sectors de sòl urbanitzable presenten pendents de més del 
20% (veure fitxes dels SUD, plànol de sòls amb pendents – imatge 5.1.4 
– 5.1.6), la majoria d’aquests espais es zonifica com espai lliure i no 
s’alterarà el relleu. Representen el 0,010% dels sòls amb pendent del 
terme municipal. 
Moviment de terres dels diferents projectes de construcció als sectors de 
creixement detallats al POUM, malgrat que les noves edificacions 
s’adaptaran al màxim a la topografia. 
 

A1, B1, C, D, E1, F1 

- Delimitació visible i correcte dels àmbits estrictament afectats, durant les obres de desenvolupament dels sectors. 
- El sectors de desenvolupament i les edificacions s’adaptaran el màxim possible a la topogràficament dels sectors. 
- El projecte de cada sector compensarà el volum de terres. Les terres sobrants es durant a abocadors controlats, i les 
terres d’aportació provindran de préstecs i/o explotacions legalitzades. 
-Compliment de les determinacions del Decret 396/2006 pel que fa al moviment de terres. 
- Tractament adequat de les terres superficials per tal de reaprofitar-les.  
- Desmantellament de les instal·lacions d’obres, retirada de la maquinària i recuperació del sòl un cop finalitzades les 
obres. 
- Hidrosembra i/o sembra de talussos i espais de sòl nu que quedin un cop finalitzades les obres. 
- Com s’indica a normativa, caldrà complir el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats; el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus; i la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus, i les seves posteriors modificacions. 

Moderat 

Aigües superficials 

Els sòls urbans del Veïnat de Fluvià presenten risc d’inundabilitat. (veure 
imatge 5.1.15) A1, B1, C1, D1, E1, F 

- El POUM delimita els espais inundables i en regula els usos. 
- Caldrà crear la protecció necessària per a la protecció dels habitatges enfront al risc d’inundabilitat i la planificació i 
regulació estricta d’usos en aquests espais. 

Moderat 

Preservació dels cursos fluvials, així com de la vegetació de ribera 
associada. La majoria dels rius i rieres es troben en sòl no urbanitzable. A1, B, C, D1, E, F 

- La majoria dels sectors no afecten espais fluvials, i els que es situen propers mantenen espai pròxim com a zones 
verdes. 
- Caldrà delimitar l’àrea d’afectació, i encintar les àrees a conservar i no afectar la vegetació de ribera ni la qualitat de 
les aigües continentals. 
- El POUM garantirà la qualitat de les aigües de les fonts, i delimitarà un radi de protecció al voltant de les mateixes. 

Compatible / 
Moderat 

Aigües subterrànies 

Atenuació de la infiltració i la retenció d’aigua de pluja degut a la creació 
de superfícies impermeables A, B1, C, D1, E1, F - Es proposa la instal·lació de paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl amb vegetació) 

per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial. Compatible 

Augment de la demanda d’aigua, a causa del creixement residencial, que 
pot afectar el nivell piezomètric de l’aqüífer protegit present al municipi. A, B1, C, D1, E1, F 

- Compliment del codi tècnic de l’edificació i el Decret d’ecoeficiència per noves edificacions. 
- Les empreses hauran de complir amb la legislació vigent en la matèria i la Llei 20/2009 de prevenció i control 
ambiental de les activitats 
- Seguir criteris ambientals de minimització de recursos i estalvi d’aigua, segons normativa vigent, en el planejament 
derivat del POUM. 
- Pel desenvolupament dels sectors definits al POUM caldrà obtenir suficiència de recursos d’aigua i infraestructura. 

Compatible / 
Moderat 

Vegetació 

Eliminació de la vegetació present als sectors de creixement, tot i que no 
s’afecta cap espai amb presència d’espècies vegetals singularment 
destacables. Malgrat que al límit d’alguns sectors, es localitzen HIC que 
caldrà no alterar amb el desenvolupament de l’àmbit. (veure imatge 
5.1.11 HIC Montagut i 5.1.13 HIC Veïnat de Fluvià) 

A, B1, C1, D, E1, F1 

- S’eliminarà la vegetació estrictament necessària. Delimitar àrea d’afectació, i encintar les àrees a conservar. 
- L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’estalvi d’aigua i integració paisatgística, i fomentar la 
plantació d’espècies autòctones. 
- Es prohibeix la plantació d’espècies exòtiques i invasores. 

Compatible / 
Moderat 

Preservació de les àrees de territori amb un valor florístic i/o botànic 
rellevant i de protecció per plans supramunicipal i/o normativa sectorial A1, B, C, D, E, F1 

- Es tenen en compte les disposicions i normatives d’aplicació en qual al sòl no urbanitzable. 
- Es zonifica i regula el sòl no urbanitzable, protegit aquelles àrees de major interès florístic. 

Compatible 

Fauna 

Eliminació d’hàbitats faunístics de baix valor. Com s’ha vist, els sectors 
de desenvolupament no afecten hàbitats rellevants i es concentren 
sobretot a l’entorn immediat del nucli urbà o bé de forma adjacent a 
aquest. 

A, B1, C1, E1, F 

- Procurar evitar les intervencions que puguin tenir efectes més significatius en èpoques de nidificació i cria. 
- No afectar els espais més sensibles i de major diversitat, com el cursos d’aigua i espais de valor connector. 
- Cal mantenir l’ambient tranquil que predomini a la zona en la mesura del possible. 
- Preveure passos de fauna en les noves vies que creuin el territori, principalment en aquells punts detectats com a 
conflictius pel que fa a la connectivitat i risc d’atropellament. 

Compatible 
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Taula 5.1. 1. Quadre resum de valoració de l’impacte del POUM de Montagut i Oix 
VECTOR AMBIENTAL DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE CARACTERITZACIÓ MESURES CORRECTORES* AVALUACIÓ 

Espais amb valor connector dins el terme municipal. A1, B1, C1, D2, E1, F1 
-Caldrà garantir la connectivitat dels dos espais EIN presents al municipi: EIN Alta Garrotxa i EIN Zona Volcànica de la 
Garrotxa, principalment a través dels cursos fluvials. 
- Planejament derivat haurà de garantir la connectivitat al municipi, no afectat terrenys d’alt valor connector. 

Compatible 

Preservació de les àrees de territori amb un valor rellevant detectades al 
planejament o plans de rang superior, i protegides per part de la 
zonificació i reglamentació del SNU. (pla de recuperació de la llúdriga i el 
trencalòs) 

A1, B, C, D, E, F1 
- El POUM haurà de complir amb la normativa i plans sectorials vigents. 
- En planejament derivat que pugui afectar espècies protegides o amb plans de recuperació actius, hauran de garantir 
el manteniment dels hàbitats de les espècies i complir amb mesures de gestió aprovades. 

Compatible 

Paisatge 

Impacte per l’augment del sòl edificat, transformació de sòl lliure en sòl 
construït. 
 

A, B1, C, D, E1, F1 

-  Caldrà realitzar un bon tractament de la façana i espai urbanitzat que connecti amb espai no urbanitzat, minimitzant  
l’impacte visual de l’espai construït. 
- Es creen espais verds situats entre les carreteres i les edificacions que podran actuar com a protecció paisatgística. 
- Seguir els criteris ambientals marcats per la normativa del POUM en el planejament derivat. 
- Evitar col·locar elements exteriors de colors llampants o molt cridaners, o de volums molt grans. Els cartells de 
propaganda de les indústries i empreses que s’ubiquin al municipi cal que siguin el menys impactants possible i que 
no sobresurtin molt dels edificis construïts. 
- Les noves construccions, hauran de seguir les característiques edificatòries del municipi i adaptar-se a l’entorn 
natural que els acull. 
- Les noves construccions, principalment en SNU, han de ser proporcionades a dimensió i escala del paisatge. Caldrà 
que incorporin Estudi d’impacte i integració paisatgística com indica Llei 8/2005 i legislació d’urbanisme. 

Compatible / 
Moderat 

Preservació de les àrees de territori amb un valor rellevant, així com 
recorreguts en SNU de valor natural i paisatgístic. A1, B, C, D, E, F1 

- El POUM complirà amb la normativa i plans sectorials vigents. Són d’aplicació les directrius de paisatge recollides al 
PTPCG. 
- Es protegeixen tres espais de reconegut valor paisatgístic per la població local. 

Compatible 

Model territorial i usos del 
sòl 

Creixement urbanístic compacte i optimització del teixit urbà. Es segueix 
parcialment l’estratègia de creixement definida a les figures de 
planejament superior. Algun sector del POUM afecta sòl de protecció 
especial i territorial del PTPCG, principalment PMU1 (Veure imatge 5.1.9) 

A, B, C, D, E, F1  Compatible / 
Moderat 

Es preveuen sectors de creixement residencial i industrial, el creixement 
residencial no pot anar deslligat d’un creixement industrial si es vol 
assegurar un desenvolupament sostenible en tots els aspectes. 

A1, B, C1, D2, E1, F1 - Es preveu un SUD4 d’ús industrial al costat de l’actual fàbrica de torçats existent al nord-est de Montagut. Es noves 
activitats hauran de complir amb normativa vigent i evitar impacte ambientals sobre el medi. Compatible 

Canvi dels usos del sòl en els sectors de creixement. S’afecten espais 
planers d’ús agrícola entorn els principals nuclis de població. Veure 
imatge 5.1.1 i 5.1.2. 

A1, B1, C, D, E1, F1 
- La majoria dels espais afectats pel desenvolupament urbà presenten un valor ambiental baix, i es concentren entorn 
els principals nuclis de població del terme. 
- Seguir els criteris ambientals marcats per la normativa del POUM en el planejament derivat. 

 

El model de creixement apostat pel POUM, permet millorar la xarxa viària 
i l’accés als nuclis de població.  A1, B, C, D1, E1, F1  Compatible 

Espais naturals protegits Els espais naturals protegits per normativa ambiental i/o plans sectorials 
es localitzen al nucli del Veïnat de Fluvià. Veure imatge 5.1.7 A1, B1, C1, D2, E1, F1 

- S’eliminarà la vegetació estrictament necessària. Delimitar perfectament àrees d’afectació, i evitar efectes a 
vegetació i espai de l’entorn immediat del sector a desenvolupar. 
- L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’estalvi d’aigua i integració paisatgística, i fomentar la 
plantació d’espècies autòctones i prohibir les espècies invasores i exòtiques. 
- S’afectarà el sòl protegit estrictament necessari, tot allunyant les obres dels espais de major sensibilitat ambiental. 
- Realitzar un correcta tractament de l’espai protegit en contacte amb espai urbanitzat. 
- Es protegeixen espais de valor natural i paisatgístic reconeguts per la població local. 

Moderat 

Energia Augment del consum d’energia degut a l’augment de la població. A, B1, C1, D, E1, F 

- S’implantaran criteris de disseny sostenible en la il·luminació del sector per evitar contaminació lumínica i l’estalvi 
energètic. 
- Compliment del codi tècnic de l’edificació i el Decret d’ecoeficiència per noves edificacions, referent als estalvis 
energètics. 

Compatible  

Soroll i lumínic 

Augment del soroll en la fase de construcció als diferents sectors de 
creixement. A1, B1, C, D, E, F 

- Per evitar contaminació acústica no es superaran els valors permesos per la llei en els treballs de construcció, i es 
mantindrà correctament la maquinària utilitzada. Així mateix, les obres es realitzaran en època de l’any i horari de 
menor molèsties sonores als veïns.  
- No superar els valors de soroll, fixats per la normativa vigent i mapa acústic, i mantenir qualitat acústica del municipi. 

Compatible / 
Moderat 

Augment dels nivells sonors i lumínics en les zones de desenvolupament 
residencial. A1, B1, C1, D1, E2, F1 

- Es respectaran els criteris establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, per a la protecció de la contaminació acústica, 
i als valors fixats al Decret 176/2009. 
- Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa la Llei 6/2001, reguladora de la 
contaminació lumínica en medi nocturn. 

Compatible / 
Moderat 
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Taula 5.1. 1. Quadre resum de valoració de l’impacte del POUM de Montagut i Oix 
VECTOR AMBIENTAL DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE CARACTERITZACIÓ MESURES CORRECTORES* AVALUACIÓ 

- S’implantaran criteris de disseny sostenible en la il·luminació del sector per evitar contaminació lumínica i l’estalvi 
energètic. 
- Compliment del codi tècnic de l’edificació i el Decret d’ecoeficiència per noves edificacions, referent als estalvis 
energètics. 

Residus  

Augment de la producció de residus degut a l’augment de població. A, B1, C1, D, E2, F1 

- Es complirà amb legislació vigent de regulació de residus, el Decret Legislatiu 1/2009 de 21  de juliol. 
- Com indica normativa del POUM, caldrà fer reserves necessàries per ubicar els contenidors de recollida selectiva, a 
més dels contenidors de rebuig. Es concretarà la ubicació d’aquestes reserves al planejament derivat. 
- Realitzar un control i compliment de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (derroga la Llei 
3/98IIAA) per les empreses i activitats que s’implantin al municipi. 
- Compliment del codi tècnic de l’edificació i el Decret d’ecoeficiència per noves edificacions.. 

Compatible / 
Moderat 

Producció de residus durant les obres d’urbanització dels sectors de 
desenvolupament. A, B1, C, D, E1, F 

- Mentre duri l’obra, a cada sector es definirà un espai que funcioni com a parc de maquinària i, magatzem de 
materials de l’obra i residus generats. Aquí es realitzaran les operacions de manteniment (canvis d’olis, repostatges de 
carburants i avaries) i es rentaran les cubes de formigó. Es prepararà la superfície amb una capa de material 
compactat impermeable. 
- S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 9/2008, de modificació de la Llei 6/1993, reguladora de residus. 
- Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, de residus industrials. 
- En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus industrials atenent l’Ordre 
MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el procediment de presentació telemàtica per a la formalització de 
la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus 
industrials de Catalunya. També presentarà la declaració anual de residus a través de l’Ordre MAB/401/2003, de 19 
de setembre. 
- Es potenciarà l’ús de materials reutilitzats o reutilitzables, duradors, i reciclables, d’acord amb el Decret 
d’ecoeficiència. 

Compatible / 
Moderat  

Mobilitat 

Es  millora la xarxa viària i l’accés als nuclis de població. A Montagut es 
defineix el vial A on s’estructura la majoria dels sectors de creixement. 
Es protegeixen els camins i es preveu connexió amb bicicleta a tots els 
nuclis principals de Montagut i Oix 

A1, B, C, D1, E1, F1 
- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM 
- En el SNU es preveu una xarxa de senders per a bicicletes, projectats i executats, que comuniquen els diferents 
nuclis urbans. 

Compatible 

Consum i qualitat d’aigua 
Augment del consum d’aigua degut a l’augment de població. A, B1, C1, D, E2, F - Compliment del codi tècnic de l’edificació i el Decret d’ecoeficiència per noves edificacions. 

- Les empreses hauran de complir amb la legislació vigent en la matèria i la Llei 20/2009  
- Seguir els criteris ambientals marcats per la normativa del POUM en el planejament derivat. 
- El POUM té en compte el pla d’abastament del municipi (any 2007) 

Compatible / 
Moderat 

Augment de la producció d’aigües residuals degut a l’augment de 
població. A, B1, C1, D, E2, F Compatible / 

Moderat 

Patrimoni històric, cultural i 
arquitectònic Es regula el patrimoni històric, cultural i arquitectònic del municipi. A1, B, C, D1, E, F1 - El POUM manté la protecció dels elements amb valors arquitectònics i arqueològics a través del Catàleg de béns a 

protegir, que inclou les normes específiques que els regulen. Compatible 

Aspectes socioeconòmics 

Augment i diversificació de l’oferta d’habitatge. Amb habitatges de 
protecció oficial.. A1, B, C, D1, E2, F1  Compatible 

Augment dels espais verds i d’equipaments comunitaris. A, B, C, D, E1, F1 - Bona part dels espais verds es situen entorn vies urbanes, i bona part dels equipaments de Montagut es situen al 
costat del camp de futbol. Compatible 

Caracterització: A efecte mínim, A1 efecte notable; B positiu, B1 negatiu; C directe, C1 indirecte o secundari; D simple, D1 acumulatiu, D2 sinèrgic; E a curt termini, E1 a mig termini, E2 a llarg termini; F temporal, F1 permanent.  *Aquells impactes classificats ja d’entrada 
com a positius no requereixen de mesures correctores. 
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Els impactes més significatius en els sectors de creixements serien: 

a) Disminució de sòl agrícola o espais oberts 

Un 5,5% de la superfície municipal està coberta per camps agrícoles. Els sòls agrícoles 
afectats pel desenvolupament dels sectors que defineix el POUM de Montagut i Oix, 
representen el 1% (43.285,172m2) de la superfície municipal, com es pot comprovar la 
superfície agrícola afectada és poc important respecte a l’existent al terme municipal. A més 
cal destacar que els conreus afectats pels sectors de desenvolupament, són espais 
continus a l’espai construït ja existent. Es considera més òptim afectar els terrenys agrícoles 
propers a l’espai construït que transformar altres sòls no agrícoles més allunyats. 

Imatge 5.1. 1. Plànol de les zones agrícoles afectades al nucli de Montagut  
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Imatge 5.1. 2. Plànol de les zones agrícoles afectades al nucli d’Oix  

 
 

La majoria de sòls agrícoles afectats es concentren al nucli de Montagut (91%), la resta a 
Oix (9%). Més de la meitat dels terrenys de sòl urbanitzable previst al POUM afecten a 
espai agrícola, dels 54.821 m2 del sòls definits com a urbanitzable (SUD’s) un 72% és de 
tipologia agrícola.   

Imatge 5.1. 3. Fotografies de l’espai agrícola afectat pel POUM, Montagut  esquerra i Oix dreta. 
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La disminució d’espai agrícola, suposa una pèrdua de paisatge d’espais oberts, que és una 
mostra residual del paisatge tradicional del municipi. Els espais oberts i zones agrícoles, 
són també un hàbitat favorables per la fauna, sobretot en una zona on dominen les zones 
forestals, tot i que no especialment els sòls afectats que es situen a tocar de l’espai ja 
urbanitzat de Montagut i Oix. 

Algunes de les mesures correctores i preventives que es poden aplicar per minimitzar 
l’impacte sobre els terrenys agrícoles serien: 

 S’afectarà el sòl agrícola estrictament necessari dels àmbits definits pel POUM, estudiant la 
possibilitat que les terres no construïdes mantinguin el seu ús agrícola, com a mostra del 
paisatge típic i tradicional dels espais rurals. 

 Per tal de fomentar la continuïtat territorial de les explotacions i evitar la fragmentació dels 
camps, s’ha d’evitar en el possible l’obertura de nous camins sense perjudici del que 
requereixin les operacions de concentració parcel·lària. Així mateix, en l’estesa de xarxes 
d’infraestructures d’interès local, s’han d’aprofitar els canals de pas i els corredors i les vies 
de comunicació existents. 

 Durant les obres de desenvolupament del sector, es delimitaran visiblement i correctament 
els terrenys afectats, per evitar danys a sòls agrícoles adjacents. 

 Portar a terme una plantació d’espècies autòctones adequades, per tal de minimitzar 
l’impacte visual de l’espai urbanitzat i aconseguir una connexió adequada amb espai no 
urbanitzat agrícola immediat. 

 L’ajardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’integració paisatgística i 
ecològica, fomentant la plantació d’espècies autòctones. Quedant totalment prohibides les 
espècies invasores. 

 Procurar evitar les intervencions al territori que puguin tenir efectes més significatius en 
èpoques de nidificació i cria de la fauna present en espais agrícoles i zones obertes.  

 Cal mantenir l’ambient tranquil que predomini a la zona en la mesura del possible. 

 Protegir la flora i fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE i la seva modificació de 
1997, referent a la conservació dels hàbitats naturals i flora i fauna silvestres, considerant-se 
com espais que necessiten un especial tractament tots aquells espais que continguin hàbitats 
catalogats (com a prioritaris o d’especial interès) per aquesta directiva, dins l’àmbit del 
POUM. 

b) Afectació a terrenys amb pendent 

Primer de tot cal mencionar que el 86,97% de la superfície municipal del terme de Montagut 
presenta un pendent de més del 20%, veure plànol 11 de l’annex cartogràfic. Els sectors de 
creixement que defineix el nou planejament municipal es concentren entorn els nuclis 
principals i en les parts més planeres. Concretament els terrenys en pendent superior al 
20% dels àmbits definits pel nou planejament municipal són 8.082 m2  (representen el 
0,010% del terreny de més del 20% del municipi). 

Respecte els terrenys catalogats com a sòls urbanitzables pel POUM de Montagut i Oix, el 
9,14% de la superfície té un pendent superior al 20%. A les imatges següents es pot 
observar el pendent en els SUD’s: 
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Imatge 5.1. 4. Plànol del sòl de pendent >20% al nucli de Montagut 

 

Imatge 5.1. 5. Plànol del sòl de pendent >20% al nucli d’Oix 
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Taula 5.1. 2. Terrenys amb pendent superior al 20% de cada sector del POUM 

Sectors Superfície amb pendent >20% (m2) % al sector 

PMU1 2395,975 68,4% 

PMU2 676,978 22,1% 

SUD1 2310,437 12,2% 

SUD2 1240,916 10,6% 

SUD3 126,532 1,4% 

SUD4 1331,344 9,0% 

De tots els sectors definits en el POUM de Montagut, el nucli d’Oix és el que presenta 
superfície amb majors pendent (PMU1 i PMU2). També hi ha sòls qualificats com urbans 
del nucli d’Oix que presenten terrenys amb pendent superior al 20%.  

Al Veïnat de Fluvià cal destacar que bona part del sòl consolidat ja es situa en terrenys de 
més del 20%, concretament 11.550,93 m2 de sòl urbà presenten un pendent de més del 
20% (representa el 30,94% del sòl urbà del nucli del Veïnat).  

Imatge 5.1. 6. Plànol del sòl de pendent >20% al nucli del Veïnat de Fluvià 
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Per minimitzar els possibles impactes sobre el medi per l’afectació de terrenys amb pendent 
accidentat, es proposen les següents mesures: 

 Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de llicència municipal en tots els casos, 
tal com es recull a l’article 187 del TRLUC. 

 Per a la rompuda dels terrenys qualificats de forestals, pastures, ... aquells de naturalesa no 
agrícola, caldrà l’autorització de l’Administració Forestal, previ informe de l’entitat local amb 
competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació. 

 En determinats tipus de sòl es podran dur a terme actuacions de fre de l’erosió amb plantació 
d’espècies herbàcies i/o arbustives de la zona. Però no s’afectaran hàbitats d’interès 
comunitari. 

 Els projectes d’urbanització hauran de preveure les operacions de restauració de talussos i 
superfícies denudades fruit dels treballs d’urbanització, mitjançant l’estesa de terra vegetal, 
les sembres o hidrosembres amb plantes cespitoses per fixar i protegir el substrat i la 
plantació d’espècies vegetals pròpies de la zona.    

 Les construccions en el sòl no urbanitzable s’adaptaran a la topografia natural del terreny, es 
situaran preferentment en els llocs menys exposats visualment i seran adequades a la seva 
condició aïllada, tot donant compliment a la directriu de protecció dels valors paisatgístics, 
agrícoles i, en general, mediambientals, prevista a l’article 9 del TRLUC.   

 En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin 
necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres i 
s’han de salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la 
revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o s’han 
de descomposar en diversos elements simples articulats, de manera que s’eviti la creació de 
grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants diferències de 
cota entre el terreny natural i el modificat. 

 En sòl no urbanitzable es prohibeix d’aixecar noves construccions en careners o indrets 
aixecats o amb alta exposició visual. 

 Els moviments de terres motivats per l’agricultura, les infraestructures i l’edificació no han 
d’anar més enllà del que sigui estrictament necessari i han de minimitzar els desmunts i 
terraplens i, molt especialment, l’afectació al sistema de drenatge natural. 

  Les solucions tècniques i els resultats formals en el tractament de talussos han de partir de 
les característiques del sòl i de les opcions de vegetació possibles. En tot cas, el tractament 
dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s’ha de fer en coherència amb el 
paisatge de l’entorn sense excloure la utilització de murs de contenció o altres elements 
estructurals quan siguin convenients per a un millor resultat formal, en especial per a poder 
disminuir pendents dels talussos. 

 Cal evitar que els terraplenats afectin els espais de ribera de rius, rieres i torrents, com també 
els marges de camins i conreus, de manera que s’asseguri sempre el manteniment de la 
funcionalitat del conjunt de l’espai fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de 
terres motivats per la protecció i millora de camins associats a cursos d’aigua, en el doble 
significat d’elements del paisatge i d’itinerari d’interès paisatgístic. 

c) Alteració de part de sòls naturals protegits 

Els sectors definits pel POUM de Montagut i Oix, no afecten espais naturals protegits (ni 
PEIN ni Xarxa Natura 2000), tot i que cal destacar que 87% de la superfície municipal del 
terme de Montagut i Oix forma part del Parc Natural, el PEIN i/o XN2000. 
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Dels sòl avui dia urbans del Veïnat de Fluvià, classificats com a sòl urbà consolidat pel nou 
planejament, es situen en espais naturals protegits. 

Concretament 978,5 m2 de sòl urbà consolidat del Veïnat de Fluvià es situa dins l’EIN i el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, concretament es tracta d’un 2,62% del sòl 
urbà del nucli del Veïnat. Aquest sòl natural protegit en sòl urbà, representa el 0,38% del 
total de la superfície de Parc Natural del terme municipal. 

Pel que fa als espais de la XN2000: Zona Volcànica de la Garrotxa i Riu Fluvià, la superfície 
que forma part del sòl urbà consolidat del Veïnat de Fluvià és 17.762,65 m2, representa el  
47,6% del total del sòl urbà del nucli del Veïnat. Aquest sòl natural protegit en sòl urbà, 
representa el 0,022% del total d’espais de la XN2000 del terme municipal. La diferència de 
superfície respecte espai EIN Zona Volcànica de la Garrotxa, pot tenir a veure en l’escala 
en la que estan cartografiats els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Imatge 5.1. 7. Plànol dels espais naturals protegits al nucli del Veïnat de Fluvià 
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Els sòls protegits del Veïnat de Fluvià corresponent a espai urbans, o entorn immediat de 
l’espai construït, són terrenys on el seu valor ecològic i natural no és tant elevat com en 
altres punts del territori. Caldrà ajustar i delimitar perfectament els sòls urbans del nucli, 
sense afectat indrets de l’entorn immediat ni els principals elements i valors natural de 
l’espai natural protegit. 

Al nucli de Montagut no es localitza cap espai natural protegit per plans i/o normativa 
sectorial, però cal destacar que al límit nord dels sectors urbanitzables es localitzen terrenys 
inclosos en el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines de 
la Diputació de Girona, que caldrà no afectar durant les obres de desenvolupament dels 
sectors urbanitzables definits pel POUM. 

Imatge 5.1. 8. Plànol dels espais del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Diputació 
de Girona al nucli de Montagut 

 
Cal destacar que segons cartografia del DTiS, la major part del terme municipal (excepte 
punta sud) es situa en zona ZEPA (de la XN2000) i/o àmbits de Recuperació del trencalòs. 
Tots els nuclis de població es situen dins aquesta àrea prioritària per les aus. Aspecte que 
també caldrà tenir present en el desenvolupament dels sectors si no es vol afectar aquesta 
avifauna. 
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Per minimitzar els efectes sobre els espais naturals protegits es recomanen les següents 
mesures ambientals: 

 Durant les obres de desenvolupament del sector, es delimitaran visiblement i correctament 
els terrenys afectats, per evitar danys a sòls protegits adjacents. 

 Sempre que sigui possible, la nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la 
destrucció de l’arbrat o vegetació existent. 

 Portar a terme una plantació d’espècies autòctones adequades, per tal de minimitzar 
l’impacte visual de l’espai urbanitzat i aconseguir una connexió adequada amb espai no 
urbanitzat protegit immediat. 

 L’ajardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’integració paisatgística i 
ecològica, fomentant la plantació d’espècies autòctones. Quedant totalment prohibides les 
espècies invasores. 

 Procurar evitar les intervencions al territori que puguin tenir efectes més significatius en 
èpoques de nidificació i cria de la fauna present dins espais natural protegit. 

 No afectar els espais més sensibles i de major diversitat, com el cursos d’aigua i espais de 
valor connector. 

 Cal mantenir l’ambient tranquil que predomini a la zona en la mesura del possible. 

d) Relació amb PTPCG 

Dins el terme municipal de Montagut i Oix el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, qualifica el sòl no urbanitzable en tres tipus de categories: sòl de protecció 
preventiva, sòl de protecció territorial i sòl de protecció especial. 

El sòl de protecció preventiva ocupa 35.502,35m2 al terme municipal, al sud-est del nucli de 
La Cometa, i no resulta afectat ja que en aquest nucli no es qualifica nou sòl. 

En canvi cal destacar que tant en els SUD’s delimitats al nucli de Montagut, com altres 
sectors a Oix, s’afecta espais de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic i sòl de 
protecció especial. Al municipi hi ha 217,16 ha. de sòl de protecció territorial (representen 
en 2,32% de la superfície municipal) i s’afecta el 2,63% d’aquesta superfície del PTPCG.  

El sòl de protecció especial dins el terme ocupa un 97,31% de la superfície del terme 
municipal, s’afecta pels sectors definits en el POUM un 0,001% d’aquest sòl de protecció 
especial existent al municipi. Cal destacar que al nucli d’Oix, uns  621 m2 de superfície del 
nord-est del PMU1,  estan qualificat pel PTPCG de sòl de protecció especial, però no essent 
PEIN ni XN2000. Representa el 17,7% de la superfície total del PMU1, que es qualifica com 
a zona de nucli antic (clau 1), ja que l’espai lliure (zona verda , clau V) del sector es reserva 
entorn la riera que passa pel sud del sector. Cal destacar que malgrat són terrenys 
qualificats com a sòl de protecció especial pel PTPCG, són sòls amb presència 
d’edificacions, pròxim a l’espai urbà, etc. on el seu valor natural existent és de poca entitat i 
qüestionable.  
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Imatge 5.1. 9. Plànol del sòl de protecció especial i territorial (PTPCG) al nucli de Montagut i d’Oix  
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Imatge 5.1. 10. Plànol del sòl de protecció especial i territorial (PTPCG) al nucli del Veïnat de Fluvià 

 
 

Com es pot observar a la imatge anterior, al sòl urbà consolidat del Veïnat de Fluvià afecta 
una superfície important de sòls de protecció especial del PTPCG, s’afecten en el sòl urbà 
del Veïnat de Fluvià 19.235,40m2 (que representa el 0,02% de la superfície de protecció 
especial present al municipi i 51,52% de la superfície del sòl urbà consolidat del Veïnat). 

La superfície de sòls de protecció especial de PEIN i XN2000 del PTPCG, correspon a la 
mateixa superfície afectada com a EIN i Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
978m2.  

Les mesures ambientals que es poden aplicar en aquest cas, per tal de minimitzar l’impacte 
sobre els sòls del PTPCG i principalment sobre els de valor especial, són la majoria de les 
definides anteriorment. 

e) Alteració a hàbitats d’interès comunitari 

No hi ha cap sector definit en el nou planejament municipal de Montagut que afecti Hàbitats 
D’interès Comunitari (HIC). 
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Però no es pot oblidar la proximitats d’alguns HIC a sectors delimitats pel nou POUM al 
nucli de Montagut. Caldrà no afectat aquests hàbitats en el moment d’executar els SUD’s 
definits pel nou planejament. 

 Imatge 5.1. 11. Plànol dels HIC al nucli de Montagut 

 
- 9540. Pinedes Mediterrànies (No prioritari) 

Imatge 5.1. 12. Fotografia dels HIC entorn dels sectors urbanitzables del nucli de Montagut 
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Cal tenir en compte que a la zona del Veïnat també es localitzen HIC pròxims al sòl urbà: 

Imatge 5.1. 13. Plànol dels HIC al Veïnat de Fluvià 

 

En aquest àmbit, segons cartografia del DMAH, es localitzen conjuntament: 91E0. Vernedes 
i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) de caràcter prioritari, 6430. Herbassars 
higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta muntanya de caràcter no prioritari, i 3270. 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i 
del Bidention (p.p.). de caràcter no prioritari. Cal destacar que aquests HIC són típics 
d’ambients fluvials, i juntament amb la bona qualitat de les aigües garanteixen una 
biodiversitat d’espècies animals considerable.  
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Imatge 5.1. 14. Fotografies del veïnat de Fluvià i els HIC presents. 

  
 

Es recomanen una sèrie de mesures preventives i correctores per minimitzar la pèrdua i 
incidència sobre els hàbitat d’interès comunitari existents en el municipi:  

 Es delimitaran les àrees d’afectació, i encintaran les àrees a conservar. Evitant incidència a  
HIC existents a l’entorn dels espais a transformar. 

 Sempre que sigui possible, la nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la 
destrucció de l’arbrat o vegetació existent. 

 Protegir la flora i fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE i la seva modificació de 
1997, referent a la conservació dels hàbitats naturals i flora i fauna silvestres, considerant-se 
com espais que necessiten un especial tractament tots aquells espais que continguin hàbitats 
catalogats (com a prioritaris o d’especial interès) per aquesta directiva, dins l’àmbit del 
POUM. 

 El Fluvià és un curs d’aigua afectat pel pla de recuperació de la llúdriga, pel que amb major 
raó caldrà garantir no afecta aquests hàbitat i qualitat de les aigües fluvials. Es complirà amb 
les mesures de gestió i treball aprovades pel Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya 
(Ordre MAB/138/2002, de 22 de març). 

 Prohibir la tala de les espècies catalogades com a hàbitats d’interès comunitari, en el sòl no 
urbanitzable. 

 Portar a terme una plantació d’espècies autòctones adequades, per tal de minimitzar 
l’impacte visual de l’espai urbanitzat i aconseguir una connexió adequada amb espai no 
urbanitzat immediat. 

 L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’integració paisatgística i 
ecològica, fomentant la plantació d’espècies autòctones. Quedant totalment prohibides les 
espècies invasores. 

f) Inundabilitat 

Pel que fa al risc d’inundabilitat, està associat al pas del riu Fluvià al nucli del Veïnat de 
Fluvià. Els sectors definits pel nou planejament municipal, al nucli de Montagut i d’Oix, no 
presenten risc d’inundabilitat. 

Però sí que existeix risc d’inundabilitat als sòls urbans del nucli del Veïnat de Fluvià, 
concretament 1.458,81m2 de superfície de sòl urbà consolidat resulta afectat pel risc 
inundabilitat per un període de retorn del T500 anys (representa el 3,9% del total de sòl urbà 
del Veïnat de Fluvià). 
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Imatge 5.1. 15. Plànol de sòls amb risc d’inundabilitat al nucli del Veïnat de Fluvià 

 

El POUM delimita els espais inundables i en regularà els usos, d’acord legislació 
d’urbanisme. 

En cas que s’observi risc d’inundabilitat, no detallat en el POUM, serà preceptiu recaptar el 
corresponent informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) previ a l’atorgament de 
qualsevol llicència d’edificació. 

Caldrà crear la protecció necessària per a la protecció dels habitatges enfront el risc 
d’inundabilitat. En aquests sòls s’haurien d’aplicar mesures per reduir el risc d’inundabilitat, i 
aplicar mesures per fer front a la protecció davant la inundabilitat, donant compliment a la 
normativa vigent en matèria d’Aigües i d’Urbanisme. 
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g) Transformació paisatgística 

Malgrat que la majoria dels sòls delimitats pels nous sectors de creixement del POUM de 
Montagut i Oix es situen en terrenys adjacents al sòl urbà, de topografia força planera i de 
baix valor ambiental (baixa sensibilitat ambiental), suposen una transformació del paisatge 
concret del lloc i del conjunt del nucli de població on es situen (és especialment important el 
creixement en el nucli de Montagut) i una pèrdua de paisatge d’espai obert ja que ocupen 
terreny avui dia agrícoles (com s’ha comentat anteriorment). 

Per tot això, per la creixent sensibilitat de cara al paisatge (tant natural com construït) i per 
l’elevada visibilitat que comporta la transformació d’un sòl avui lliure de construccions, es 
proposen una sèrie de mesures ambientals per minimitzar l’impacte l’efecte sobre aquest 
vector del medi:  

 Impulsar l’elaboració i informes d’impacte i integració paisatgística en el planejament derivat 

 Les noves zones urbanes, d’extensió dels nuclis existents,  haurien de mantenir un nivell de 
coherència adequat amb l’estructura paisatgística (topografia, traces agroculturals, vegetació, 
agricultura periurbana, patrons significatius, etc.) del seu entorn. La coherència exigida pot 
comportar diversos graus d’adequació morfològica amb l’entorn agrari, que ha de ser màxima 
i directa en creixements de petits nuclis, però, quan es tracti de creixements d’àrees urbanes 
més importants, pot ser-ho mitjançant solucions projectuals de les vores urbanes més 
complexes i de lectura menys immediata. 

 Pels seus efectes en el paisatge, cal extremar la qualitat dels projectes i les garanties 
d’autorització de les noves edificacions, construccions o instal·lacions aïllades en el territori, 
tant d’aquelles que es poden admetre en sòl no urbanitzable com aquelles que ocupin 
parcel·les aïllades de sòl urbà. 

 Entre les estratègies d’harmonització, mimesi / ocultació o monumentalització que són les 
opcions de projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera preferent la primera, 
que pretén la integració de l’element en el paisatge, amb un resultat positiu o, com a mínim, 
neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge. L’estratègia de mimesi / ocultació és la 
indicada quan no es pot assolir un grau acceptable d’harmonització. 

 Tots els projectes d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades han d’incorporar un 
estudi d’impacte i integració paisatgística, detallant les mesures d’integració paisatgístic, 
d’acord amb la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  

 Les construccions en el sòl no urbanitzable s’adaptaran a la topografia natural del terreny, es 
situaran preferentment en els llocs menys exposats visualment i seran adequades a la seva 
condició aïllada, tot donant compliment a la directriu de protecció dels valors paisatgístics, 
agrícoles i, en general, mediambientals, prevista a l’article 9 del TRLUC.   

 En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin 
necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres i 
s’han de salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la 
revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o s’han 
de descomposar en diversos elements simples articulats, de manera que s’eviti la creació de 
grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants diferències de 
cota entre el terreny natural i el modificat. 

 En sòl no urbanitzable es prohibeix d’aixecar noves construccions en careners o indrets 
aixecats o amb alta exposició visual. 
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 S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà la 
localització d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del 
territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil 
natural perceptible del paisatge. 

 Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera 
que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència 
impròpia i desproporcionada. 

 És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions, 
sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament només s’han d’utilitzar 
aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no 
introdueixin contrastos estranys que en desvaloritzin la imatge dominant. 

 Cal calgui, es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, amb espècies i 
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació. 

 Les infraestructures lineals —xarxa viària i ferroviària, conduccions de gas i d’electricitat, 
etc.—, a causa dels seus requeriments de traçat i connexió, sovint independents de les 
referències del territori perceptible, són una potencial intrusió en el paisatge, agreujada per la 
seva envergadura física. És un criteri general, vàlid per a tots els traçats d’infraestructures 
lineals, el de minimitzar la fragmentació física del territori i els canvis de configuració dels 
terrenys necessaris per a la seva construcció. Cal preveure que el respecte al paisatge pot 
comportar la construcció de major longitud de túnels, falsos túnels i viaductes que la que 
requereix un traçat que respongui només a criteris funcionals. Els projectes de les 
infraestructures lineals de totes classes han d’adoptar les solucions adequades per a 
minimitzar-ne i/o esmorteir-ne la presència en el paisatge rural. 

 Quan s’hagin d’autoritzar activitats que produiran una inevitable degradació del paisatge s’ha 
de preveure la restitució del valor paisatgístic del lloc. En aquelles activitats, com les 
extractives, en què el projecte de restauració és preceptiu per a la seva autorització, aquest 
ha de ser també un projecte de recuperació del valor paisatgístic del lloc, tot i que no 
necessàriament mitjançant la recomposició de la morfologia i vegetació anteriors. 
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6. VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA 

6.1. COHERÈNCIA AMB OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG  
La redacció del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de Montagut i Oix es fonamenta en 
criteris i estratègies que són el resultat d’integrar les determinacions del Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines i les exigències normatives de la legislació urbanística 
vigent; a més de les informacions territorials, ambientals i socials resultants de la realització 
d’un anàlisis complex i complert de la situació actual del municipi. 

Per analitzar el compliment de les directrius ambientals fixades pel PTPCG, s’analitzarà el 
compliment dels objectius ambientals del PTPCG pel nou planejament de Montagut i Oix.  

Com es podrà veure a la taula següent, el nivell de compliment de les directrius ambientals 
fixades pel PTPCG és elevada, atès que el POUM planteja en alguns casos objectius i 
criteris (esmentats anteriorment) que coincideixen amb els del PTPCG o que són molt 
propers. Però també s’han definit mesures ambientals per poder assolir alguns dels 
objectius definits en el PTPCG. 

 

 Es compleix en el POUM 

 No es compleix directament en el POUM, és el planejament derivat qui 
detallarà aquests aspectes. 

 Es compleix mitjançant l’aplicació de mesures correctores definides en l’ISA 

 No té incidència al municipi de Montagut i Oix 
 
 
OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG GRAU DE COMPLIMENT 

Objectius ambientals prioritaris  

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, 
com regional o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com 
d’hàbitats o espècies  

 

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema 
continu i funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de 
connectors ecològics  

 

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport 
públic i dels modes de transport més eficients energèticament i per un canvi modal 
que disminueixi el pes del vehicle privat en favor de modes més eficients i 
socialment equitatius  

 

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la 
millora o renovació i optimització del traçat i l’encaix territorial de les noves 
infraestructures  

 

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes 
compactes de creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  

 

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls 
ambientalment inadequats per a la seva consolidació, mitjançant la seva 
desclassificació o reubicació, o bé la formulació de directrius específiques per al 
planejament urbanístic que garanteixin llur adequació als objectius del Pla, amb 
especial atenció als referents a la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la 
cobertura de serveis  

 

Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent 
de la producció alimentària  
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OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG GRAU DE COMPLIMENT 

Objectius ambientals rellevants  

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb 
especial atenció a les àrees de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per 
la contaminació per nitrats.  

 

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle  

 

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els 
efectes  

 

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i 
àrees ja degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera  

 

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb 
especial atenció als paisatges rurals i als de valor identitari.  

 

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial 
atenció al risc d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc 
inacceptable d’origen antròpic, en concret el risc d’accident en el transport de 
mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que manipulen 
substàncies perilloses.  

 

Objectius ambientals secundaris  

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic 
menys consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia 

 

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament 
urbanístic municipal 

 

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i 
frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada 

 

 

6.2. VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA DEL PLA AMB ELS 
REQUERIMENTS AMBIENTALS 

Com es pot comprovar a la taula de comparació d’alternatives, l’alternativa 4 dóna 
compliment total o parcial a tots els objectius ambientals fixats per al pla. 

A continuació es verifica i justifica la congruència del Pla amb els objectius ambientals, per 
l’ordre en que aquests han estat jerarquitzats: 

Objectiu 1: Evitar l’ocupació innecessària de sòl per als usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos.  

Els sectors del sòl urbà definits a Oix, permeten una ordenació i millora de la zona urbana 
del nucli de població, resolen problemes existents pel planejament vigent. Els sectors de 
creixement (SUD’s) definits pel POUM, es situen entorn immediat de l’espai urbà ja 
consolidat. Els àmbits definits com a sòl urbanitzable es situen al nucli de Montagut, com a 
nucli principal del terme municipal, en espais a tocar de l’espai ja construït que permeten un 
millor “tancament o acabament” de l’espai urbà amb contacte amb sòl no urbanitzable. La 
majoria dels espais d’actuació que defineix el nou planejament municipal present un valor 
de sensibilitat baix. 

Els nous creixements aportaran un increment dels sòls per equipaments i zones verdes del 
municipi, tot i que no es compleix l’estàndar mínim d’espais lliures que estableix la Llei 
3/2012, es produeix un augment substancial de zones verdes respecte situació actual.  
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Objectiu 2: Fomentar el reciclatge dels teixits urbans existents i la recuperació dels espais 
intersticials o marginals. Potenciar un model d’urbanització compacte i eficient, contigu al 
nucli urbà. 

Tal i com s’ha dit en el punt anterior, el POUM preveu actuació en àrees interiors del nuclis 
existents, apostant per la compactació del nucli urbans actuals, ajudant a configurar uns 
nuclis urbans de qualitat i de transició als sòls no urbanitzables de l’entorn. 

Actualment el model territorial del municipi és força dispers pel relleu del municipi, la xara 
viària, els usos del sòl, etc. i existeixen 2 nuclis de població principals i diversos veïnats, el 
nou planejament prioritza les actuacions als dos nuclis principals i creixements només al 
nucli de Montagut, que és el nucli principal del terme municipal.  

Objectiu 3: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. Preservar els espais i 
elements de valor rellevant del territori.  

La intervenció en el sòl no urbanitzable del municipi de Montagut i Oix es fa des de la 
voluntat de valorar el territori i conservar-lo. En aquest sòl no hi són permesos els processos 
d’urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb la conservació i protecció 
natural del territori. 

El terme municipal gaudeix d’importants valors paisatgístics i naturals: Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, l'Espai Interès Natural de l’Alta Garrotxa, espais de la 
XN2000, a més a més de la singularitat de l’orografia de l’entorn, de la fauna i de la 
vegetació d’ambients mediterranis de muntanya interior. Els àmbits de protecció que recull 
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) complementen els espais 
naturals d’interès. 

El riu Fluvià i el Llierca són uns altres elements important del sòl no urbanitzable de 
Montagut i Oix, pels seus valors naturals i la seva funció connectora. El manteniment del 
conjunt d'aquests sistemes (EIN, camins, riera) és fonamental en el futur del municipi i la 
normativa del Sòl No urbanitzable concreta els mecanismes per assegurar-ne els seus 
valors.  

Objectiu 4: Ordenar i gestionar amb especial cura les zones vulnerables i/o d’interès 
natural. 

Com s’ha comentat al punt anterior, el nou planejament municipal de Montagut i Oix, recull 
tota la regulació i ordenació sectorial i supramunicipal respecte al sòl no urbanitzable i els 
elements protegits i singulars del territori. 

El POUM de Montagut i Oix també recull el sistema d’espais oberts determinat pel PTPCG. 
Però cal destacar que dins el PMU1 d’Oix, 621m2 de superfície, estan qualificats com a sòl 
de protecció especial, no essent PEIN ni XN2000, del PTPCG. Igualment, alguns sòls 
urbans del Veïnat de Fluvià afecten sòls de protecció especial del PTPCG. Aquests sòls no 
són de gran interès i valor ambiental, es tracta de terrenys transformats a tocar d’espai urbà. 

Els sectors de desenvolupament es situen en indrets de baix valor ambiental, on no hi ha 
elements naturals protegits, però es situen en sòls de protecció territorial del PTPCG. 
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Objectiu 5: Prevenir el risc d’inundació, i regular els usos i les prohibicions en les zones 
inundables. 

Pel que fa als cursos d’aigua el POUM defineix la categoria de sistema hidrogràfic (H), que 
comprèn la llera dels rius, rieres i torrents i els espais laterals que constitueixen el seu curs i 
llit, els canals, les fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques; inclou com a 
mínim la zona fluvial, que és la part de la zona inundable delimitada d’acord amb l’avinguda 
per al període de retorn de 10 anys.  

La normativa del POUM (article 9) indica que els documents de planejament derivat que 
confrontin o incloguin cursos fluvials, hauran d’incloure l’avaluació de risc hidrològic 
respecte a les crescudes extraordinàries dels cursos fluvials per tal de confirmar les 
propostes del planejament derivat i determinar, si calen, modificacions i/o actuacions 
d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els criteris 
tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA en 28 de juny de 2001 i modificats el 
2 de març de 2006, sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones 
inundables i les determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.  

Acompanya la documentació del POUM, un estudi d’inundabilitat del El Veïnat de Fluvià, 
nucli que llinda amb el riu Fluvià i presenta un risc d’inundabilitat destacable. No es situen 
sectors de desenvolupament afectats pel risc d’inundabilitat, però sí que part de sòl urbà del 
Veïnat de Fluvià presenta risc d’inundabilitat. Caldrà adoptar mesures per prevenir el risc 
d’inundabilitat en els habitatges, d’acord normativa vigent d’urbanisme.  

Objectiu 6: Preservar i millorar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials. 

Les lleres dels torrents i rieres es protegiran i regularan per mantenir la qualitat de les 
aigües i la seva funció connectora; es complirà amb normativa vigent d’aigües. Veure article 
47 de les Normes Urbanístiques. 

També són d’aplicació les Directrius de gestió contingudes a l’ordre GOV/112/2006 de 5 de 
setembre per la regulació de l’espai del riu Fluvià, espais de la XN2000 d’aigües 
continentals. 

Objectiu 7: Afavorir el manteniment dels elements naturals i paisatgístics diferenciadors del 
territori mitjançant una planificació adient i potenciant la diversificació d’usos.  

Objectiu 8: Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i 
comarcal i garantir la seva connexió territorial i ecològica mitjançant un sistema d’espais 
oberts de protecció especial. 

Objectius que es relacionen amb l’exposat a l’objectiu 4. Cal tenir en compte que, alhora de 
zonificar el sòl no urbanitzable, s’ha efectuat un plànol de sensibilitat ambiental, en el que 
s’han inclòs els determinants establerts per part del PTPCG. 

El POUM com s’ha comentat anteriorment, també ha delimitat tots els espais fluvials del 
territori i els ha dotat de protecció; i també els camins i itineraris que discorren pel terme per 
tal de conservar-los i potenciar-los. 

El pla preveu zones verdes i espais lliures que permetin la transició entre el sòl urbà -
urbanitzable i el sòl no urbanitzable.  
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Objectiu 9: Protegir els espais d’excel·lència i donar directrius per a conservar i millorar la 
qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 

El POUM té en compte el paisatge a l’hora d’establir les seves determinacions, sobretot en 
el sòl no urbanitzable, i en la seva normativa assenyala una sèrie d’articles elaborats amb 
l’objectiu de preservar el paisatge del municipi. Aquells paisatges de major rellevància, 
s’han inclòs en les zones de SNU més restrictives pel que fa a nous usos.  

Es defineixen dins el SNU uns Espais de valor natural i paisatgístic reconegut, regulats a 
article 142 de la normativa del POUM, que són un conjunt d’espais significatius o identitaris 
de l’àmbit territorial que cal preservar particularment per raó dels seus valors culturals, 
històrics, agrícoles o forestals. 

Objectiu 10: No alterar la connectivitat ecològica existent i no incidir ni repercutir sobre els 
corredors biològics del conjunt del territori. 

Tots els cursos d’aigua, elements de primer ordre pel que fa a la funció de corredors 
biològics, resulten protegits pel nou planejament i es garanteix el manteniment de la seva 
funció connectora. 

El POUM recull les seves determinacions de plans superiors pel que fa a la connectivitat 
ecològica, i no altera la permeabilitat ecològica del municipi. Però cal destacar que no 
zonifica sòl amb aquesta funció específica, tot i que garanteix la protecció dels cursos 
d’aigua com a connectors ecològics de primer ordre al territori. 

Objectiu 11: Establir una xarxa d‘espais d’interès natural com a element bàsic i vertebrador 
del model territorial del municipi, la qual serà físicament continua i connectarà les xarxes 
territorials exteriors amb els espais lliures urbans.  

Com s’ha comentat a l’objectiu 7, 8 i 4, el nou planejament municipal, recull tota la regulació 
i ordenació sectorial ambiental respecte sòl no urbanitzable i elements protegits i singulars 
del territori, que en la majoria dels casos tenen un abast supramunicipal. 

El pla preveu zones verdes i espais lliures que permetin la transició entre el sòl urbà -
urbanitzable i el sòl no urbanitzable. 

Objectiu 12: Garantir el manteniment, regular, harmonitzar i integrar els canvis provocats 
per l’antropització en el paisatge. 
Al llarg de l’ISA s’han identificat i delimitat les diverses unitats paisatgístiques presents al 
municipi, acotant aquells paisatges que requereixen una atenció especial. Aquells paisatges 
de major rellevància, s’han inclòs en les zones de SNU més restrictives pel que fa a nous 
usos. 

La normativa del POUM regula de forma específica diversos aspectes per tal de garantir el 
manteniment dels valors del paisatge i evitar futures actuacions que en puguin suposar un 
impacte visual i paisatgístic important. Així mateix, s’han tingut en compte, també, aquells 
paràmetres i determinacions establerts per part de les figures de planejament territorial de 
rang superior. El POUM fa referència a les Directrius del paisatge del Catàleg del Paisatge 
de les Comarques Gironines que recull el PTPCG. 

Objectiu 13: Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja, sempre que sigui possible. 

En el municipi existeixen tres masses d’aigua subterrànies protegides per abastament, 
d’aquí la definició d’aquest objectiu, per minimitzar l’impacte sobre aquestes aigües 
freàtiques. 
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En la normativa del POUM es detalla que els projectes d’urbanització que derivin del pla 
hauran de complir amb aquest objectiu i minimitzar la superfície impermeabilitzada, i es 
proposen mesures ambientals al respecte en el present ISA. 

Objectiu 14: Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i la mobilitat.  

La situació i característiques del municipi de Montagut i Oix és complicada pel que fa al 
transport públic i connectivitat social a tots els nuclis del terme. Per tant, els objectius i 
solucions respecte la mobilitat no poden resoldre necessitats genèriques, sinó millorar 
situacions concretes de vialitat interna i connexions de menor distància. 

Acompanya la documentació del POUM l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, que 
analitza la mobilitat existent i la prevista amb el nou desenvolupament municipal i proposa 
actuacions per millorar la connectivitat i mobilitat sostenible.  

Objectiu 15: Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del 
planejament. Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua.  

El nou POUM preveu que les noves actuacions a desenvolupar hauran de complir les 
determinacions establertes al Decret d’ecoficiència i al Codi Tècnic de l’Edificació, en tots 
aquells aspectes relacionats amb les mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua, per tal 
d’obtenir unes edificacions més eficients, i optimitzar el consum d’aigua de les futures 
edificacions de Montagut i Oix.  

Els nous sectors de desenvolupament hauran de preveure la instal·lació d’una xarxa 
separativa d’aigua de pluja i sistemes d’emmagatzematge i reutilització adequats. 

També es preveuen per les zones verdes (públiques i privades), la utilització sistematitzada 
i extensiva d’espècies autòctones, naturalitzades i/o adaptades (entre altres implicacions es 
cerca una mínima despesa en manteniment, especialment en termes de consum d’aigua). 
En el POUM, i al llarg del seu procés de tramitació i desenvolupament, es justificarà el grau 
de suficiència de l’actual infraestructura en alta, i  el balanç d’aigua, amb els consums 
anuals i els previstos, així com una anàlisi de la infraestructura actual de sanejament, 
justificant-ne el grau de suficiència d’aquesta envers el nou creixement que es pugui 
planificar, i previsions d’actuació.  

Objectiu 16: Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre 
dels llindars establerts per la normativa aplicable en l’entorn dels sectors urbans.  
El planejament derivat que es formuli pel desenvolupament urbanístic del sòl urbanitzable 
haurà d’adoptar mesures ambientals per tal de mitigar l’impacte acústic, i donar compliment 
a la legislació vigent i al mapa de capacitat acústica municipal. En qualsevol cas, caldrà 
donar compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, de 12 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i reglament que la desenvolupa Decret 176/2009, o aquella 
normativa que la substitueixi. (Veure article 14 de les Normes Urbanístiques) 
En aquest sentit, s’han planificat algunes zones verdes de forma adequada per tal de 
localitzar-les al voltant de les fonts importants de contaminació acústica i atmosfèrica, en 
aquest cas, entre la carretera i els habitatges al sector urbanitzable.  
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Objectiu 17: Establir mesures d’ecoeficiència en la urbanització, especialment pel que fa al 
consum de recursos naturals.  
El planejament derivat complirà amb el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’ecoeficiència 
de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, s’han previst tota una sèrie de mesures 
d’ecoeficiència per a millorar els processos urbanitzadors dels diferents sectors a 
desenvolupar per part del POUM. 
Les mesures i criteris corresponents a la sostenibilitat i ecoeficència en l’edificació que 
preveu el POUM es basen en el foment de l’ús de fonts  d’energia alternatives i la utilització 
de materials i sistemes de construcció sostenible, d’acord amb el que estableix el Decret 
21/2006 de 14 de Febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis.  

Objectiu 18: Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió 
lumínica, incidint en un correcte disseny de l’enllumenament públic, regulant 
l’enllumenament privat exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència energètica.  

Es preveuen les mesures necessàries per que la instal·lació i les lluminàries previstes 
utilitzin làmpades de vapor de sodi i disposin d'un sistema de doble nivell per tal de garantir 
l'estalvi energètic, amb un disseny (pel que fa a forma i nivells lumínics a assolir) que eviti la 
contaminació lumínica, especialment cap a SNU, garantint així el compliment de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi 
nocturn (Veure article 14) 

Objectiu 19: Millorar l’eficiència d’energia dels sistemes urbans i les edificacions i reduir-ne 
la contribució al canvi climàtic.  

El nou POUM preveu que les noves actuacions a desenvolupar hauran de complir les 
determinacions establertes al Decret d’ecoficiència i al Codi Tècnic de l’Edificació, en tots 
aquells aspectes relacionats amb les mesures d’estalvi energètic i foment de les fonts 
d’energia renovables, per tal d’obtenir unes edificacions més eficients, i reduir la contribució 
del municipi al canvi climàtic, sobretot pel que fa a les emissions provinent pel consum 
energètic produït a les futures edificacions. (Veure articles 14) 

Objectiu 20: Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia per minimitzar-ne els efectes sobre els éssers vius i el paisatge.  

En la normativa del POUM es regula la instal·lació en el territori d’aquestes infraestructures, 
i es determinen mesures d’integració en l’espai (Directrius del paisatge del PTPCG).  

Objectiu 21: Planificar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva de residus.  

Objectiu 22: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 

El POUM preveu que els nous sectors de desenvolupament hagin de garantir les reserves 
mínimes de superfície necessàries per a albergar les infraestructures necessàries per a la 
correcta recollida selectiva de residus. També regula la gestió dels residus fruit de 
construccions i enderrocs. (Veure article 9).  

L’ISA també proposa mesures ambientals per minimitzar els residus en la construcció i 
edificació. 
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Objectiu 23: Potenciar activitats de serveis vinculades i relacionades amb el territori, així 
com amb el medi ambient (cases rurals i masies tradicionals).  

La valorització del patrimoni i el turisme natural, com a eix de desenvolupament territorial, 
és avui un dels principals objectius de molts municipis i territoris, raó per la qual cadascun 
ha de cercar la singularitat de la seva proposta. L'interès comú per la conservació de 
l’entorn natural i agrari dels municipis se suma en el cas de Montagut i Oix, a les 
possibilitats d’impuls de les activitats que s’hi relacionen: sigui en forma de turisme rural, 
d’agroturisme o d'altres activitats relacionades directament amb el lleure i la natura. 

Objectiu 24: Conservació i potenciació dels elements culturals i històrics, i itineraris de 
natura lligats a aquests.  

Com s’ha comentat anteriorment, la normativa del POUM regula les característiques 
edificatòries de les noves construccions per tal de mantenir el paisatge del municipi i 
conservar els valors natural del territori. També protegeix els camins com a elements del sòl 
no urbanitzable relacionats amb el patrimoni natural i cultural del municipi. 

6.3. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 
De la informació continguda en el POUM que es proposa i del present ISA se’n conclou que: 

- El municipi de la Montagut i Oix té unes característiques i requeriments ambientals 
singulars: espais de valor natural protegit, hàbitats d’interès comunitari, risc 
d’inundabilitat i per riscos geològics, etc. 

- S’estableixen uns objectius per tal de determinar un tipus d’ordenació seguint criteris 
de sostenibilitat que, entre d’altres, sigui adequada a aquestes característiques i 
requeriments. 

- Es defineixen mesures per al foment i la preservació del medi ambient per tal 
d’assolir tots els objectius ambientals establerts. 

En la redacció del present POUM s’han tingut en consideració les determinacions 
establertes al Pla territorial parcial de les Comarques gironines, aprovat definitivament per 
acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, novembre de 2010, així com d’altres plans 
i programes amb incidència ambiental en el terme municipal de Montagut i Oix. 

El desenvolupament del POUM tindrà efectes positius significatius sobre el medi ambient 
del municipi, i també alguns efectes negatius significatius (veure punt 5.1 d’aquest ISA). 
Atenent els requeriments ambientals del municipi, considerem els efectes negatius que pot 
comportar el desenvolupament del POUM són gairebé inevitables per un mínim creixement 
que es veu necessari per a la població de Montagut i Oix. 

Amb el compliment de les mesures establertes en el POUM que es proposa, i si es tenen en 
compte les recomanacions que es proposen en aquest ISA, el desenvolupament i execució 
del POUM assolirà la majoria dels objectius ambientals establerts tant en l’àmbit comunitari, 
estatal, autonòmic i local, com els que s’han fixat per a l’elaboració del POUM i que, per 
tant, es conjuminen les finalitats per tal d’assolir l’objectiu general de desenvolupament 
urbanístic sostenible. Si alhora de desenvolupar  i executar les actuacions previstes al 
POUM de Montagut i Oix, es tenen en consideració les mesures ambientals establertes (es 
proposen en el punt 4.3 i 5.1), l’impacte del POUM sobre el medi ambient es pot considerar 
Compatible – Moderat, tot i que dependrà de la manera com finalment es desenvolupi de 
cada sector dels previstos.  
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6.4. MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ  
Es recomana el següent Pla de Seguiment per a realitzar una vigilància ambiental de les 
actuacions que proposa o es deriven del POUM que tindrà en compte les mesures previstes 
per a la supervisió, vigilància i informació a l’òrgan ambiental corresponent i les mesures 
establertes al present Informe de Sostenibilitat Ambiental, així com dels criteris de 
sostenibilitat preestablerts. 

Aquest Pla de Seguiment és una bona eina per a reduir i minimitzar en totes les seves 
actuacions l’impacte ambiental que es pot produir del desenvolupament del nou 
planejament municipal de Montagut i Oix, tenint en compte la seguretat i la salut de les 
persones i basant-se cada cop més en la prevenció dels impactes socials i ambientals. 

Caldrà verificar que el planejament derivat i els projectes d’urbanització corresponents 
compleixen amb la normativa i mesures ambientals fixades, i es dóna compliment als 
objectius i criteris ambientals fixats pel present POUM. Aquesta tasca la pot realitzar 
l’administració local, quan disposi dels projectes corresponents i hagi de donar l’autorització 
o llicència d’obres. A part de verificar els projectes, caldrà realitzar visites d’inspecció durant 
tot el procés d’execució dels sectors objecte de desenvolupament, per verificar que es 
compleixen les determinacions fixades pel pla.   

La vigilància ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que la implantació del Pla no 
suposarà impactes no previstos i no degradarà ambientalment el municipi. En aquest sentit, 
en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà aplicar les mesures correctores 
necessàries. 

Una altre eina per verificar que es compleixen els objectius i criteris fixats pel POUM és 
mitjançant el conjunt d’indicadors establerts pel present document, que un cop es vagi 
desenvolupant allò establert per part del POUM caldria calcular i intentar que s’ajustin el 
màxim possible als compliment dels objectius ambientals. 

A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el 
compliment dels objectius ambientals assenyalats en el desenvolupament del nou 
planejament municipal de Montagut i Oix. La funció d’aquests indicadors, a banda de 
completar el perfil ambiental del municipi, serà la de facilitar la posterior verificació d’aquests 
objectius per la nova ordenació urbanística resultant. Aquesta indicadors, són els exposats 
en el punt 2.3.2. del present document, d’acord informe de l’OTAA.  

 

Indicador B1  Percentatge d’ocupació del sòl no urbanitzable 

Objecte Estimar el nivell de pressió que exerceixen els diferents usos i activitats 
ubicades en el sòl no urbanitzable en l’estat actual.  

Mètode de càlcul 

Ssnu0/Ssnu x 100 
Ssnu0: Superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats que incideixen en la 
fragmentació del territori. D’acord mapa cobertes del sòl de Catalunya MCSC-4. 

Ssnu: Superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats que incideixen en la 
fragmentació del territori. D’acord proposta POUM 

Càlcul i 
interpretació 0,68 Pressió baixa ( igual o inferior a 2%) 
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Indicador B2  Percentatge de sòl artificalitzat 

Objecte Estimar el consum de sòl al municipi, és a dir, la seva artificialització  

Mètode de càlcul 

Surbana + Surbanitzable + Ssistemes SNU / Smunicipi x 100 
Surbana: Superfície urbana actual  
Surbanitzable: Superfície urbanitzable planificada 
Ssist SNU:Superfície de sistemes generals en SNU, excepte el sistema d’espais lliures, 
sistema costaner i sistema hidrogràfic. 

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent) 

0,34% 

Alternativa de 2a aprovació inicial 

0,44% 

 

Indicador B3 Previsió de nous habitatges 

Objecte Avaluar si la previsió de nous habitatges prevista en el POUM avaluat és 
desmesurada tenint en compte el creixement de població previst.  

Mètode de càlcul 

H + Ph / ∆P 
H: Núm. Habitatges nous previstos en el període de temps de vigència del POUM.  
∆P: Increment de població previst en el període de vigència del POUM (2001-2029) 
Ph: Mitjana dels habitants per llar al municipi (IDESCAT 2001) 

Càlcul i 
interpretació 

Resultat: 0,64  (Inferior a 1) 
La previsió de nous habitatges segueix un criteri d’eficiència en el consum de sòl 

 

Indicador B4 Intensitat d’ús del sòl per habitatge 

Objecte 
Valorar si es manté o es disminueix la intensitat d’ús del sòl als nous sectors 
urbanitzables del POUM en tràmit, és a dir, si es creix seguint el model 
d’urbanització (compacta o difusa) existent en el municipi o si es tendeix a 
disminuir la densitat de la nova urbanització.  

Mètode de càlcul 

H2 + U2 / H1 + U1 
H2: Núm. Habitatges del municipi un cop executat el POUM.  
       H2 = H1+Hpla 
H1: Núm. Habitatges actuals en sòl urbà residencial en el municipi 
Hpla: Núm. Habitatges nous que preveu el POUM en tràmit 
U2: Hectàrees de sòl urbà residencial un cop s’hagi executat el pla 
       U2=U1+SU2 
U1: Sòl urbà definit en el POUM en tràmit 
SU2: Sòl urbanitzable delimitat amb usos residencials definit en el POUM en tràmit 

Càlcul i 
interpretació 

Resultat: 1,04  (Igual o Superior a 1) 
La densitat de la urbanització no es tendeix a disminuir. 
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Indicador B5 Grau de protecció del sòl no urbanitzable 

Objecte Valorar la protecció del sòl no urbanitzable en base a la protecció fixada pel 
planejament territorial sectorial  

Mètode de càlcul 

S1  / S2 
S1: Superfície del conjunt de zones en SNU que contingui restriccions alsusos genèrics 
admesos en SNU per l’article 47 de la LU per raons de protecció ambiental.  
S2: Superfície total de sòl qualificat com a sòl de protecció especial pels plans territorials 
parcials en el municipi. 

Càlcul i 
interpretació 

Resultat: 1 (Igual o Superior a 1) 
El POUM manté la superfície de sòls de protecció especial.  

 

Indicador C1 Superfície artificialitzada per habitant 

Objecte Estimar el consum de sòl al municipi per habitant  

Mètode de càlcul 

Surbana + Surbanitzable + Ssist SNU / P x 100 
Surbana: Superfície urbana actual  
Surbanitzable: Superfície urbanitzable planificada 
Ssist SNU:Superfície de sistemes generals en SNU, excepte el sistema d’espais lliures, 
sistema costaner i sistema hidrogràfic.S1: Superfície del conjunt de zones en SNU que 
contingui restriccions alsusos genèrics admesos en SNU per l’article 47 de la LU per 
raons de protecció ambiental.  
P: Població total del municipi  

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent i IDESCAT 2013) 

3,35% 

Alternativa de 2a aprovació inicial (POUM i Proj població 2029) 

3,49% 

 

Indicador C2 Intensitat de creixement 

Objecte Valorar la intensitat d’ús residencial en relació amb el sòl ocupat i la seva 
evolució d’acord amb el nou planejament.  

Mètode de càlcul 

Sturbana + Sturbanitzable / Sresidencial 
Sturbana: Sostre d’ús residencial en sòl urbà  
Sturbanitzable: Sostre d’ús residencial en sòl urbanitzable 
Sresidencial:Superfície de zones qualificades com a residencials  

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent) 

0,57 

Alternativa de 2a aprovació inicial (POUM) 

0,31 
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Indicador C3 Tipologia de creixement 

Objecte Valorar la tipologia d’ús residencial en relació amb el sòl ocupat i la seva 
evolució d’acord amb el nou planejament 

Mètode de càlcul 

Sunifamiliar / Splurifamiliar 
Sunifamiliar: Superfície de les zones qualificades amb usos residencial unifamiliars (en sòls 
urbans no consolidats i sòls urbanitzables)  
Splurifamiliar: Superfície de les zones qualificades amb usos residencial plurifamiliar (en sòls 
urbans no consolidats i sòls urbanitzables) 

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent) 

No es tenen dades 

Alternativa de 2a aprovació inicial (POUM) 

12,93 (Molt extensiu, a causa de les tipologia urbanística al municipi) 

 

Indicador C4 Composició del sòl urbà / sòl urbanitzable segons densitat d’habitatges 

Objecte Valorar les densitats edificatòries en els sòls urbans i urbanitzables 

Mètode de càlcul Composició del sòl urbà i urbanitzable segons densitat d’habitatges 

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent) 

Es desconeix 

Alternativa de 2a aprovació inicial (POUM) 

Sòl no consolidat té densitat baixa (entre 39 i 12 hab/ha) 

Sòl urbanitzable residencial té densitat baixa (entre 39 i 12 hab/ha) 

 

Indicador C5 Percentatge de carrers de prioritat per als vianants 

Objecte Valorar l’increment de mesures que afavoreixen els mitjans de transport no 
motoritzat en l’àmbit urbà. 

Mètode de càlcul 

Sprioritat / Stotal X 100 

Sprioritat: Superfície viària amb moderació de circulació (àrees de vianants, prioritat 
invertida, zones 30)  
Stotal: Superfície total de la xarxa viària urbana del municipi 

Càlcul i 
interpretació 

Alternativa zero (Planejament vigent) 

Es desconeix 

Alternativa de 2a aprovació inicial (POUM) 

No es tenen dades 
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7. SÍNTESI 
El present informe de sostenibilitat ambiental del nou planejament de Montagut i Oix, s’ha 
elaborat tal i com marca la llei vigent d’urbanisme, per tal de realitzar una avaluació sobre el 
medi dels possibles impactes d’aquesta nova d’ordenació territorial. Això és el que fa el 
present document; analitzar la coherència d’aquest nou pla general de Montagut i Oix 
envers els principis de sostenibilitat i respecte els elements i àrees naturals i paisatgístiques 
d’interès presents al terme municipal. El contingut s’ha elaborat d’acord amb el Reglament 
d’Urbanisme, article 21 de la Llei 6/2009 i s’hi han incorporat les determinacions del 
document de referència emès per òrgan ambiental el 28 de desembre de 2007, així com 
informe de l’OTAA de la primera aprovació inicial del POUM (de data 22/6/2011). 

El municipi de Montagut i Oix, amb una superfície 93,45 km2, es situa en la comarca 
gironina de la Garrotxa, al nord d’aquesta, a la zona anomenada geogràficament Alta 
Garrotxa. La gran majoria del territori de Montagut i Oix es caracteritza per ser 
orogràficament abrupte i muntanyós, englobant nombroses serres i cims; a excepció de la 
zona meridional on s’ubiquen els principals nuclis de població, que presenta una orografia 
més planera a causa de la depressió causada pel riu Fluvià i el seu afluent, el Llierca. El 
paisatge vegetal del municipi es troba format majoritàriament per boscos de frondoses 
composats per Alzinars (l’alzinar de terra baixa i el muntanyenc), però també es localitzen 
pinedes, fagedes i rouredes, així com comunitats de boscos de ribera als cursos fluvials que 
discorren pel terme.  

Bona part del terme és inclòs en l’EIN de l’Alta Garrotxa i EIN de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (PEIN 328/1992) i XN2000 (Directiva Hàbitats); part sud-oest del municipi també 
és espai natural protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També 
existeixen diferents espècies de fauna i flora protegides, i hi ha dos plans de recuperació de 
fauna (trencalòs i llúdriga) que afecten en terme municipal.  

La població de 957 habitants (any 2013), es reparteix entre dos nuclis: Montagut (centre 
administratiu) i Oix, i 12 veïnats: de Carrera, de Fluvià, de Llierca, de Monars, de Sant 
Eudald de Jou, de Sant Miquel de Pera, de Santa Bàrbara de Pruneres, de Talaixà, de 
Toralles, del Cós (La Cometa), dels Angles, i dels Vilars (destaquen La Cometa i el veïnat 
de Fluvià, en nombre d’habitants). 

El terme municipal presenta diverses zones amb risc geològic, i també àrees amb risc 
d’inundabilitat entorn el Fluvià, que afecten al nucli del Veïnat de Fluvià.  

A nivell d’infraestructures viàries, al sud del terme municipal, discorre la A-26, autovia que 
connecta Olot amb Besalú i forma part de l’Eix Pirinenc, aquesta és una de les principals 
infraestructures viàries i de recent creació. La carretera GIP-5233 connecta l’autovia A-26 
amb el terme de Montagut, la GIV-5221 uneix el nucli urbà d’Oix amb Montagut i la resta de 
veïnats distribuïts pel territori. Tot i així, existeixen nombroses pistes i camins distribuïts per 
tot el territori que connecten les nombroses masies i veïnats existents. 

En relació al model territorial, cal esmentar com a planejament territorial i director de 
referència el Pla territorial parcial de les comarques gironines (en endavant, PTPCG), i els 
plans sectorial de protecció ambiental, cal assenyalar que el PTPCG atorga l’estratègia de 
millora i compleció al nucli d’Oix, i una estratègia de creixement moderat a Montagut . 
També cal tenir en compte les Directrius de Paisatge que descriu el PTPCG al seu annex i 
que són de compliment pels nous POUM’s. 
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El planejament urbanístic vigent al municipi de Montagut i Oix són Normes Subsidiàries de 
planejament, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en 
data 26 de gener de 1994 i publicades al DOGC número 1876 de 23 de març de 1994. El 
text refós de les normes urbanístiques d’aquest document va ser publicat al DOGC en data 
7 de febrer de 2006. 

En el present document s’avaluen 5 alternatives, l’alternativa 0 que seria la del planejament 
vigent, i les altres alternatives divergeixen en l’expansió dels 4 nuclis principals del terme on 
es preveuen creixements i/o modificacions. Montagut, Oix, La Cometa i el Veïnat de Fluvià. 

Un cop analitzats els requeriments ambientals del municipi Montagut i Oix, i els objectius i 
obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a 
partir dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i criteris ambientals per tal de realitzar una 
adequada integració dels requeriments ambientals al nou planejament municipal.  

Així mateix, i segons els requeriments ambientals del municipi analitzats anteriorment, cal 
també prioritzar-los. A continuació es detallen i prioritzen els objectius ambientals 
seleccionats per a l’avaluació ambiental del POUM de Montagut i Oix: 

Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

a) Model territorial i 
ocupació del sòl. 
Minimitzar el consum de 
sòl i racionalitzar-ne l’ús 
d’acord amb un model 
territorial globalment 
eficient. 

Gran part de la superfície 
municipal es troba sota alguna 
figura de protecció (Parc Natural, 
PEIN, XN2000, etc.). 

PTPCG protegeix  bona part del 
sòl no urbanitzable. 

Ordenar adequadament la 
globalitat del sòl no urbanitzat. 
Preservar els espais i elements 
de valor rellevant del territori. 

3 

La major part del municipi presenta 
un pendent superior al 30%. 

Evitar l’ocupació innecessària de 
sòl per als usos urbans i per les 
infraestructures vinculades a 
aquests usos. 

1 

Municipi vulnerables al risc 
d’inundació, sísmic i geològic. 

Ordenar i gestionar amb especial 
cura les zones vulnerables i/o 
d’interès natural. 

4 

Xarxa viària primària i secundària 
poc complexa. Manca 
d’infraestructures que comuniquin 
els nuclis i veïnats per a ciclistes i 
vianants. 

Contribuir a la mobilitat sostenible 
del municipi mitjançant la 
planificació integrada dels usos 
del sòl i la mobilitat. 

14 

Usos del territori principalment 
forestal. Poca ocupació urbana i 
escassa presència industrial. 

Fomentar el reciclatge dels teixits 
urbans existents i la recuperació 
dels espais intersticials o 
marginals. Potenciar un model 
d’urbanització compacte i eficient, 
contigu al nucli urbà.  

2 

Potenciar activitats de serveis 
vinculades i relacionades amb el 
territori, així com amb el medi 
ambient (cases rurals i masies 
tradicionals). 

23 
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Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

b) Cicle de l’aigua. 
Compatibilitzar el 
planejament amb el cicle 
natural de l’aigua i 
racionalitzar-ne l’ús 
d’aquest recurs en el 
marc d’un model 
territorial globalment 
eficient. 

La xarxa hidrogràfica està 
composada per nombroses rieres i 
torrents, que discorren per tot el 
terme i que porten associada 
vegetació de ribera. 

Increment del consum d’aigua al 
augmentar el sòl urbanitzat. 

Protegir els recursos hídrics, i 
minimitzar el consum d’aigua 
derivat del planejament., 
fomentant l’estalvi i la reutilització 
de l’aigua. 

15 

Els principals cursos d’aigua els 
constitueixen el Fluvià i el Llierca. 

Preservar i millorar la qualitat de 
les aigües dels cursos fluvials. 6 

Àmbit amb risc d’inundacions. 
Prevenir el risc d’inundació, i 
regular els usos i les prohibicions 
en les zones inundables. 

5 

El terme es situa sobre dos 
masses d’aigua subterrànies, 
aqüífers protegits per abastament. 

Facilitar la infiltració de l’aigua de 
pluja, sempre que sigui possible. 13 

c) Ambient atmosfèric. 
Minimitzar els efectes del 
planejament sobre la 
qualitat de l’aire i el canvi 
climàtic, reduint al màxim 
les immissions de 
substàncies 
contaminants, i prevenir i 
corregir la contaminació 
acústica, lumínica i 
electromagnètica 

Usos principalment residencials, 
sense activitats generadores d’un 
elevat soroll. 

Estructurar i situar les actuacions 
de forma que no generin soroll 
per sobre dels llindars establerts 
per la normativa aplicable en 
l’entorn dels sectors urbans. 

16 

Zona de protecció lumínica 
moderada als nuclis de poblacions, 
i a la resta del territori protecció 
alta i màxima. 

Contemplar totes les mesures i 
actuacions necessàries per evitar 
la dispersió lumínica, incidint en 
un correcte disseny de 
l’enllumenament públic, regulant 
l’enllumenament privat exterior i 
maximitzant l’estalvi i eficiència 
energètica. 

18 

Noves construccions  projectades 
amb un previsible augment del 
consum energètic. 

Fomentar l’eficiència energètica i 
l’ús d’energies renovables a les 
noves construccions, reduir-ne la 
contribució al canvi climàtic. 

19 

Municipi rural que necessita de tots 
els serveis bàsics (Internet, 
telefonia mòbil, etc.). 

Ordenar adequadament les 
instal·lacions de radiocomunicació 
i de transport d’energia per 
minimitzar-ne els efectes sobre 
els éssers vius i el paisatge. 

20 

d) Gestió dels 
materials i els residus 
en la urbanització i 
l’edificació. Fomentar el 
reciclatge i la reutilització 
dels residus urbans. 

Previsible augment de la producció 
de residus pel creixement previst. 

Planificar els equipaments i els 
sistemes de disseny urbà adients 
per a la reutilització i la recollida 
selectiva de residus. 

21 

Previsible augment de residus de 
la construcció associat al procés 
d’urbanització. 

Ordenar el desenvolupament de 
l’activitat constructiva amb 
l’objectiu de minimitzar els 
impactes associats als materials 
utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el 
reciclatge. 

22 
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Aspectes a 
considerar segons la 

legislació 
Aspectes ambientals rellevants 

del territori Objectius ambientals 
Ponderació 
jeràrquica 

e) Sostenibilitat i 
ecoeficiència en la 
urbanització i 
l’edificació 

Tipologia urbana i edificatòria de 
tipologia rural, però coherent amb 
la realitat del territori que l’acull. 

Establir mesures d’ecoeficiència 
en la urbanització, especialment 
pel que fa al consum de recursos 
naturals. 

17 

f) Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i patrimoni 
natural. Conservar la 
biodiversitat territorial i 
els altres elements 
d’interès natural i 
promoure’n un ús 
sostenible. 

Elevada superfície municipal 
protegida pel PEIN, XN2000, Parc 
Natural, presència d’arbres 
monumentals i hàbitats d’interès 
comunitari. 

Afavorir el manteniment dels 
elements naturals i paisatgístics 
diferenciadors del territori 
mitjançant una planificació adient 
i potenciant la diversificació 
d’usos. 

7 

El PTPCG protegeix bona part del 
sòl no urbanitzable, classificant-lo 
com sòl de protecció especial i de 
protecció territorial. 

Protegir els espais naturals de 
valor intrínsec a escala nacional, 
regional i comarcal i garantir la 
seva connexió territorial i 
ecològica mitjançant un sistema 
d’espais oberts de protecció 
especial. 

8 

Existència d’espais amb valor 
connector. Presència de punts 
crític de connectivitat a l’entorn de 
Montagut i La Cometa. 

Establir una xarxa d‘espais 
d’interès natural com a element 
bàsic i vertebrador del model 
territorial del municipi, la qual serà 
físicament continua i connectarà 
les xarxes territorials exteriors 
amb els espais lliures urbans. 

11 

No alterar la connnectivitat 
ecològica existent i no incidir ni 
repercutir sobre els corredors 
biològics del conjunt del territori. 

10 

g) Qualitat del 
paisatge. Integrar el 
paisatge en tots els 
processos de 
planejament territorial i 
urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

Unitats paisatgístiques d’elevat 
valor per l’escassa presència 
humana i elevat grau de 
naturalització. 

Caracteritzen el relleu els 
nombrosos cingles presents en tots 
els límits del terme. 

Masses forestals ben conservades 
i d’elevat valor ecològic. 

Protegir els espais d’excel·lència i 
donar directrius per a conservar i 
millorar la qualitat del paisatge en 
la totalitat del territori. 

9 

Garantir el manteniment, regular, 
harmonitzar i integrar els canvis 
provocats per l’antropització en el 
paisatge. 

12 

Presència d’elements patrimonials 
culturals i històrics protegits, que 
poden revaloritzar espai natural del 
municipi. 

Conservació i potenciació dels 
elements culturals i històrics, i 
itineraris de natura lligats a 
aquests. 

24 

 

L’alternativa decidida és la opció 4, que es considera que s’ajusta millor als criteris 
ambientals, socials i urbanístics marcats per la revisió del nou planejament. A l’apartat 3 es 
descriuen les alternatives i es valoren respecte els objectius ambientals fixats. 
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El POUM proposa un seguit d’actuacions de transformació i extensió encaminades a 
garantir un creixement sostingut i equilibrat que permeti un desenvolupament residencial i 
activitat econòmica respectuós amb l’entorn, es proposen aprofitar els recursos encara 
existents i evitar el consum excessiu de nou sòl: ordenant els espais buits de la trama 
urbana i apostant per un creixement a l’entorn immediat del sòl urbà consolidat dels 
principals nuclis de població del municipi (Montagut i Oix). I pel que fa al sòl no urbanitzable, 
el POUM reconeix i adopta les determinacions i regulacions del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines així com els plans sectorials de protecció ambiental que afecten el 
terme municipal.  A l’apartat 4 es detalla el contingut del nou POUM i se n’identifiquen i 
valoren els vectors ambientals afectats. 

A l’apartat 5.1. es poden observar els potencials impactes ambientals derivats del 
desenvolupament del POUM de Montagut i Oix, així com les mesures ambientals descrites 
en cada cas.  

En resum, es considera que si alhora de desenvolupar  i executar les actuacions previstes 
al POUM de Montagut i Oix, es tenen en consideració les mesures ambientals establertes 
(es proposen en el punt 4.3 i 5.1), l’impacte del POUM sobre el medi ambient es pot 
considerar Compatible – Moderat, tot i que dependrà de la manera com finalment es 
desenvolupi de cada sector dels previstos, així la qualitat ambiental general del municipi no 
es veurà greument alterada. Caldrà complir amb el pla de seguiment i supervisió que es 
proposa pel desenvolupament del nou POUM de Montagut i Oix, descrit a l’apartat 6.4, per 
poder identificar l’evolució del Pla i els seus efectes sobre el medi ambient i actuar si es 
dóna el cas per minimitzar qualsevol efecte negatiu important sobre el territori. 
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8. ANNEX 

8.1. TAULES DE VERTEBRATS 
Amfibis 

Espècies d’amfibis presents al municipi 

  
Grau d'ocupació 

Estatus legal i de conservació 

Espècie Lleia 
22/2003 

CNEAb 
RD 439/90 

Dir. Hab.c 
92/43/CEE 

Conv. 
Bernad UICNe 

Tòtil (Alytes obstetricans) Freqüent D IE IV II NE (NT) 
Granoteta de punts (Pelodites punctatus) Escàs D IE IV II NE (NT) 
Granota pintada (Discoglossus pictus) Escàs - NC V III NE (LC) 
Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) Possible (no confirmat) D IE IV II NE (NT) 
Gripau comú (Bufo bufo) Freqüent D NC - III NE (LC) 
Reineta (Hyla meridionalis) Escàs D NC IV II NE (NT) 
Granota roja (Rana temporaria) Escàs D IE IV II NE (NT) 
Granota verda (Rana perezi) Freqüent - NC V III NE (LC) 
Tritó pirinenc (Euproctus asper) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 
Tritó jaspiat (Triturus helveticus) Escàs D IE IV II NE (NT) 
Salamandra (Salamandra salamandra) Freqüent D IE IV II NE (NT) 
Font: Elaboració pròpia 

Rèptils 

Espècies de rèptils presents al municipi 

  
Grau d'ocupació 

Estatus legal i de conservació 

Espècie Lleia 
22/2003 

CNEAb 
RD 439/90

Dir. Habc 
92/43/CEE 

Conv. 
Bernad UICNe 

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) + Possible (no confirmat) C NC II i IV II NE (VU) 
Tortuga de Florida (Trachemys scripta) * + Possible (no confirmat) - NC -  NE 
Dull (Chalcides striatus) Possible (no confirmat) D IE IV III NE (LC) 
Sargantana de paret (Podarcis hispanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 
Sargantana roquera (Podarcis muralis) Escàs D IE - III NE (LC) 
Sargantaner gros (Psammadromus algirus) Escàs D IE - III NE (LC) 
Vidriol (Anguis fragilis) Escàs D IE - III NE (LC) 
Llangardaix verd (Lacerta viridis) Possible (no confirmat) D IE - III NE (LC) 
Llangardaix comú (Timon lepida) Escàs D IE - III NE (LC) 
Dragó comú (Tarentola mauretanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 
Serp verda (Malpolon monspessulanus) Freqüent D IE - III NE (LC) 
Serp blanca (Rhinechis scalaris) Freqüent D IE - III NE (LC) 
Serp llisa septentrional (Coronella girondica) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 
Serp llisa meridional (Coronella austriaca) Freqüent C NC II i IV II NE (VU) 
Serp d’Esculapi (Elaphe longissima) Possible (no confirmat) C NC II i IV II NE (VU) 
Escurçó (Vipera aspis) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 
Serp d'aigua (Natrix maura) + Freqüent D IE - III NE (LC) 
Serp de collaret (Natrix natrix) + Freqüent D IE - III NE (LC) 
Font: Elaboració pròpia 
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Aus 

Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA 

Llei 3/88  
(i posteriors 

modificacions) 
Llibre 

vermell 
Present 
municipi 

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)  Annex II - - Annex II Categoria C NA Accidental 
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) III - Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) II - Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 
Bernat pescaire (Ardea cinerea) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 
Agró roig (Ardea purpurea) III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Martinet blanc (Egretta garzetta) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 
Esplugabous (Bubulcus ibis) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 
Martinet menut (Ixobrychus minutus) III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Cigonya negre (Ciconia nigra) III - Annex I Annex I Categoria A E Escàs 
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) III Annex II Annex II i III - - NA Escàs (*) 
Xarxet (Anas crecca) III II - - - NA Accidental 
Aligot vesper (Pernis apivorus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Milà reial (Milvus milvus) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Milà negre (Milvus migrans) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Trencalòs (Gypaetus barbatus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 
Voltor (Gyps fulvus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 
Aufrany (Neophron percnopterus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs (*) 
Àguila imperial oriental (Aquila heliaca) III - Annex I Annex I Categoria A NA Escàs 
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) III II Annex I Annex II Categoria C I Freqüent (*) 
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) III - Annex I Annex II Categoria A E Escàs 
Esparver vulgar (Accipiter nisus) III II - Annex II Categoria C K Freqüent (*) 
Astor (Accipiter gentilis) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs (*) 
Aligot comú (Buteo buteo) III II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Àguila daurada (Aquila chrysaetos) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs (*) 
Àguila calçada  
(Hieraetus pennatus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 
Arpella (Circus aeruginosus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Esparver cendrós (Circus pygargus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 
Xoriguer (Falco tinnunculus) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) II II - Annex II Categoria B K Escàs (*) 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs (*) 
Perdiu (Alectoris rufa) III - Annex II i III - - NA Escàs (*) 
Guatlla (Coturnix coturnix) III II Annex II - - NA Escàs (*) 
Faisà (Phasianus colchicus) III - Annex II i III - - NA Escàs (*) 
Polla d’aigua (Gallinula chloropus) III - Annex II - - NA Escàs (*) 
Becada (Scolopax rusticola) III II - - - K Escàs (*) 
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 
Xivita (Tringa ochropus) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 
Corriol petit (Charadius dubius) II II - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Torlit (Burhinus oedicnemus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 
Fredeluga (Vanellus vanellus) II II - Annex II Categoria C NA Accidental 
Gavina vulgar (Larus ridibundus) - - - - - NA Escàs 
Gavià argentat (Larus cachinnans) III - - - - NA Escàs (*) 
Tudó (Columba palumbus) III - - - - NA Freqüent (*) 
Xixella (Columba oenas) - - - - - NA Accidental 
Tórtora vulgar (Streptoelia turtur) - - Annex II - - NA Freqüent (*) 
Tórtora turca (Streptotelia decaoto) - - - - - NA Freqüent (*) 
Cucut (Cuculus canorus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
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Espècie Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA 

Llei 3/88  
(i posteriors 

modificacions) 
Llibre 

vermell 
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Xot (Otus scops) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Mussol  banyut (Asio otus) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Mussol comú (Athene noctua) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Duc (Bubo bubo) II II - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Òliba (Tyto alba) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Gamarús (Strix aluco) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 
Falciot negre (Apus apus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Falciot pàl·lid (Apus melba) II - Annex I Annex II Categoria C K Accidental 
Ballester (Apus melba) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Blauet (Alcedo atthis) II - Annex I Annex II Categoria C K Escàs (*) 
Gaig blau (Coracias garrulus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 
Abellerol (Merops apiaster) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Puput (Upupa epops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Colltort (Jynx torquilla) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Picot g. gros (Dendrocopos major) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Picot verd (Picus viridis) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Picot negre (Dryocopus martius) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Cogullada vulgar (Galerida cristata) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cotoliu (Lullula arborea) III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Alosa vulgar (Alauda arvensis) III - Annex II - - NA Escàs (*) 
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Oreneta cua-blanca (Delichon urbica) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 
Oreneta de ribera (Riparia riparia) - - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Trobat (Anthus campestris) II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Piula dels arbres (Anthus trivialis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Titella (Anthus trivialis)  - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cuereta blanca (Motacilla alba) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cuereta groga (Motacilla flava) - -  Annex II Categoria D NA Escàs 
Merla d’aigua (Cinclus cinclus) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Cargolet (Troglodytes troglodytes) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Pardal de bardissa (Prunella modularis) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cercavores (Prunella collaris) III - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Pit-roig (Erithacus rubecula) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Rossinyol (Luscinia megarhynchos) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
 Bitxac comú (Saxicola torquata) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Merla blava (Monticola solitarius) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Merla roquera (Monticola saxatilis) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Còlit ros (Oenanthe hispanica) II - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Merla (Turdus merula) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Merla de pit blanc (Turdus torquatus) II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Griva cerdana (Turdus pilaris) III - Annex II - - NA Escàs 
Tord comú (Turdus philomelos) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 
Tord ala-roig (Turdus iliacus) III - Annex II - - NA Freqüent 
Griva (Turdus viscivorus) III - Annex II - - NA Escàs (*) 
Rossinyol bord (Cettia cetti) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
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Trist (Cisticola juncidis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Tallareta cuallarga 
(Sylvia undata) II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Tallareta vulgar (Sylvia communis) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 
Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Tallarol cap-negre (Sylvia melanocephala) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Tallarol de garriga  
(Sylvia cantillans) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol gros (Sylvia borin) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent(*) 
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 
Boscarla de canyar (Acrocephalus 
scirpaceus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Reietó (Regulus regulus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Bruel (Regulus ignicapillus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Papamosques gris (Muscicapa striata) II II - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) II II - Annex II Categoria D NA Escàs 
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) III - - Annex II Categoria D NT Escàs 
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Mallerenga emplomallada (Parus cristatus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Mallerenga d’aigua (Parus palustris) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Mallerenga petita (Parus ater) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Mallerenga blava (Parus caeruleus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Mallerenga carbonera (Parus major) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Raspinell comú (Certhia brachydactyla) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Pica-soques (Sitta europaea) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Pela-roques (Tichodroma muraria) III - - Annex II Categoria C NA Escàs 
Oriol (Oriolus oriolus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Capsigrany (Lanius senator) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Botxí (Lanius meridionalis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Escorxador (Lanius collurio) II - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent(*) 
Corb (Corvus corax) III - - - - NA Freqüent(*) 
Cornella (Corvus corone) III - - - - NA Freqüent (*) 
Garsa (Pica pica) III - - - - NA Freqüent (*) 
Gralla (Corvus monedula) III - - Annex II - NA Escàs (*) 
Gralla de bec vermell (P. pyrrhocorax ) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Gralla de bec groc (P. graculus) II - - Annex II Categoria C NA Accidental 
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) III - - - - NA Freqüent (*) 
Estornell negre (Sturnus unicolor) II - - - - NA Escàs (*) 
Pardal xarrec (Passer montanus) III - - - - NA Escàs (*) 
Pardal comú (Passer domesticus) - - - - - NA Freqüent (*) 
Pardal roquer (Petronia petronia) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Pinsà (Fringilla coelebs) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Pinsà mec (Fringilla motifringilla) III - - Annex II Categoria C NA Escàs 
Gafarró (Serinus serinus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Verdum (Carduelis chloris) II - - - - NA Freqüent (*) 
Cadernera (Carduelis carduelis) II - - - - NA Freqüent (*) 
Lluer (Carduelis spinus) II - - - Categoria D NA Escàs 
Llucareta (Serinus citrinella) III - - Annex II Categoria C NA  Escàs (*) 
Pinsà borroner (P.pyrrhula) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Trencapinyes (Loxia curvirostra) III - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
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Durbec (Coccothraustes coccothraustes) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Passerell (Carduelis cannabina) II - - - - NA Freqüent (*) 
Repicatalons (Emberiza shoeniclus) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 
Gratapalles (Emberiza cirlus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Hortolà (Emberiza hortulana) III - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Verderola (Emberiza citrinella) III - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Sit negre (Emberiza cia) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
Cruixidell (Miliaria calandra) - - - - - NA Escàs (*) 
Font: Elaboració pròpia                                                                                                                                     (* Nidif. Segura o possible) 

 
Espècies de mamífers presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie Lleia 
22/2003 

CNEAb 
RD 439/90 

Dir. Habc 
92/43/CEE 

Conv. 
Bernad UICNe 

Cabirol (Capreolus capreolus) - NC - II-III LC 
Cabra doméstica asilvestrada (Capra hircus) - NC - -  
Cérvol (Cervus elaphus) - NC IV II-III LC 
Conill (Oryctolagus cuniculus) - NC - - NT 
Daina (Dama dama) - NC - II-III LC 
Eriçó comú (Erinaceus europaeus) D NC - II-III LC 
Esquirol (Sciurus vulgaris) D NC - II-III LC 
Gat mesquer (Genetta genetta) - NC V II-III LC 
Gorjablanc, fagina (Martes foina) - NC - II-III LC 
Guilla, guineu (Vulpes vulpes) - NC -  LC 
Isard (Rupicapra pirenaica) - NC - - LC 
Llebre europea (Lepus europaeus) - NC - II-III LC 
Llúdriga (Lutra lutra) A IE II i IV II-III NT 
Mostela (Mustela nivalis) D NC - II-III LC 
Mufló (Ovis orientalis ssp. musimon) - NC - - VU 
Mussaranya comuna (Crocidura russula) - NC - II-III LC 
Rata esquirolera, liró gris (Glis glis) D NC IV II-III LC 
Rata-pinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii) D IE - II-III LC 
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) - NC -  LC 
Rat-penat comú (Pipistrellus pipistrellus) D IE - II-III LC 
Rat-penat comú pigmeu (Pipistrellus pygmaeus) D IE -  LC 
Rat-penat d'aigua (Myotis daubentonii) C IE - II-III LC 
Rat-penat de bosc (Barbastella barbastellus) C IE II II-III NT 
Rat-penat de cova (Miniopterus schreibersii) C IE - II-III NT 
Rat-penat de cua llarga (Tadarida teniotis) C IE - II-III LC 
Rat-penat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) C IE II II-III NT 
Rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) 

C IE II II-III LC 
       

Rat-penat dels graners (Eptesicus serotinus) D IE - II-III LC 
Senglar (Sus scrofa) - NC - II-III LC 
Toixó, teixó (Meles meles) - NC - II-III LC 
Turó (Mustela putorius) B NC V II-III LC 
Visó americà (Mustela vison) - NC - - LC 
Font: Elaboració pròpia 
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Estatus legal: 

Llei 12/2006 a: categoria de protecció segons la llei de protecció dels animals. 

CNEA R.D. 439/90b: categoria en el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”. 

Dir. Hab. 92/43/CEE: Annexos de la “Directiva Hàbitats” en què es situa. 

Conv. Bernad: Annexos del Conveni de Berna en què es situa. 

UICNe: categoria en el llibre vermell de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, i al “Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España” (Doadrio 2001), entre parèntesi. 

 
a La llei 12/2006 cataloga les espècies protegides en 4 
categories en funció de la rigorositat de la protecció: A, B, 
C i D (ordenades en rigorositat decreixent 

 
b El “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” 
cataloga les espècies que requereixen mesures de 
protecció en quatre categories: 

PE: espècies i subespècies “en perill d’extinció” 

SA: espècies i subespècies “sensibles a l’alteració de 
l’hàbitat” 

VU: espècies i subespècies “vulnerables” 

IE: espècies i subespècies “d’interès especial” 

NC: espècies i subespècies no catalogades 

 
c Directiva comunitària d’Hàbitats: 

Annex II recull les espècies “d’interès comunitari” la 
conservació de les quals necessita que es designin 
“zones especials de conservació”. 

Annex IV recull les espècies “d’interès comunitari” que 
requereixen protecció estricta. 

Annex V recull les espècies la recol·lecció de les quals pot 
ser objecte de mesures de gestió. 

d Conveni de Berna: 

Annex II recull els tàxons “estrictament protegits”. 

Annex III recull els tàxons “protegits”.´ 

 
e La Unió Internacional per la Conservació de la Natura 
adjudica els tàxons a una de les següents categories: 

NE: taxons no evaluats 

DD: dades insuficients 

EX: extingit 

EW: extingit en estat silvestre 

CR: en perill crític 

EN: en perill 

VU: vulnerable 

NT: quasi amenaçades 

LC: preocupació menor 

8.2. LEGISLACIÓ 

Avaluació ambiental de plans i programes 
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente  

 Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26-05-2003, que establece 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente 

 Ley 9/2006, de 28-04-2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente  

 Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

 Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 

Urbanisme i ordenació 
 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

 Pla Territorial de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla 
Territorial de Catalunya. (DOGC núm. 2032 de 31-3-1995). 
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 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (DOGC 
núm. 4682, 24/07/2006). 

 Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme  

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

Patrimoni natural 
 Convención relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente como hábitat 

de aves acuáticas (Convención de Ramsar). 

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES). 

 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. 

 Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

 Convenio sobre la diversidad biológica 

 Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 

 Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 pel que s’adapta al progrés científic i 
tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 Real decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 
húmedas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ordre de 5 de novembre de 1984, per la qual es dicten les normes complementàries per a la 
protecció de determinades espècies de la fauna salvatge al territori de Catalunya. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals. 

 Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

Paisatge 
 Conveni europeu del paisatge. 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 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. 
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Edificació i urbanització sostenible 
 Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2002 relativa a 

l’eficiència energètica dels edificis. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació 
d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 

 Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua 
en determinats edificis i habitatges 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

 Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

 Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Atmosfera 
 Directiva 92/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluació y gestión de la 

calidad del aire ambiente. 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21-05-2008, relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

 Ley 16/2002 de 01-07-2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. («BOE» 275, de 
16-11-2007.) 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Llei 22/1983, de 2 1de novembre de 1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

 Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori 
pel que fa a la contaminació atmosfèrica. 

Acústica 
 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

 Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en l’entorn degudes 
a determinades màquines a l’aire lliure.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por la que se desarrolla la Ley 37/2003 del ruido, en 
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas”. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC 3675, del 
11/07/2002). 

 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica. 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

Contaminació lumínica 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC núm. 3407, de 12/6/2001). 

Aigua 
 Directiva del Consell 91/271/CEE,de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals 

urbanes  

 Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats en l'agricultura 

 Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, modificada per la 
Directiva 2008/32/CE i la Directiva 2008/105/CE. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a 
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. 

 Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya 

 Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors 
dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques 

 Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

 Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
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Incendis 
 Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que 

aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656 de 9/6/1998). 

 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció des incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Residus 
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 
2004/35/CE. 

 Directiva 2008/98/CE DEL del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

 Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals. 

 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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el Cordonet

el Triadú

Coll de les Cadiretes

Llongarriu

Colldecarrera

el Quiquiriquic

la Plana
les Gleies

Capsec

el Serrat

l'Aulina la Tria

la Cadamont

la Torre

Collet de Colldecarrera

Coll de la Boixeda

(la Vall de Bianya)

la Coromina

el Llombard

el Pujolar

el Jordà

Inteplast SA

Santa Margarida de Bianya

Bastons

Bilber

Ventolà

la Vall del Bac

el Colomer

S E R R A
D ' A N

Y E
R

S

Clot de la Vi la

R iera de Sa larsa

M O N T D E L
L L O

R

ac

F O R A T

S A N T T O M À S

Cl
ot

de
les

Bo
ïgu

es

la Ginebreda

C A R E N A D E P U I G S O L A N A

el Casot Can Bossoga

D E L M O N T

V a l l d e l B a c

V a l l d e B i a n y a

es

Sant Miquel del Mont
Sant Miquel del Mont

To r rent de
Capsec

Riera de Bi anya

Riera de Beget

S A N T V A L E N T Í

la Ginebrosa
el Casot

les Gavatxes

Coll Sagordi

Coll de Toralloles

Coll de la Barcadura

el Joncars

l'Aulet

la Canova

Collada de Bastons

el Beç

la Torre

el Cogul

el Fabregar

Llonganya

Molí de Surroca

el Castellot

Collada Fonda
Pla de les FalgueresCollada del Roure

B
A

C

F o r c a n e r a
Comanegra

LA VALL DE BIANYA

SALES DE LLIERCARIUDAURA
AURA SANT

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

MONTAGUT I OIX
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ALBANYÀ

SALES DE LLIERCA

TORTELLÀ

SANT JOAN LES FONTS
ARGELAGUER

OLOT

SANT JAUME DE LLIERCA

OLOT SANT FERRIOL

GARROTXA

RIPOLLÈS

ALT EMPORDÀ

Escala 1/27.500 (A1) - 1/55.000 (A3)
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N

CAMPRODON

MONTAGUT I OIX

MONTAGUT I OIX

MOLLÓ

ALBANYÀ

MOLLÓ

RIPOLLÈS

GARROTXA

GARROTXA

954,8

976,1

907,36

1130,1

976,11

874,52

870,68

907,57

970,66

954,02
947,46

1228,56

1353,19

1375,22

1366,12

1242,48
1173,64

1078,16 1124,71

1046,74

1277,52

1083,21

1167,87

1401,32

1293,54
1306,44

1092,89

1127,56

1264,62

1308,88

1024,32

1128,16

la Pineda

Fofred

Ba
c d

e l
'Ab

oç

l'Esllavissada

Clo
t d

e l
es

 M
ine

s

els Fangals

les Carboneres

Torrent de la Clapa

Rocabruna

Coll de la Clapa

CINGLE BLANC

Collet de Bocabartella

Can Simonet

la Guardiola

Bocabartella

les Fontanelles

la MasóCan Soler

Can Janot

la Vila

la Fabra

Can Bota

Can Bac

la Cabanya d'en Masó

Roques de Fofred

801,2

781,2

572,2

767,64

996,27

513,83

715,69

613,08

649,63

681,47 711,07

811,42802,19

791,15

776,62

721,95

882,25

873,15

918,27

938,25

906,88

806,14

720,58

853,68

1020,94

1006,06

SERRA D'ANYERS

les Dous

T. 
de

l R
ica

rd

Clot de la Vila

Riera de Beget

Fornells

ELS ESQUEIS

Salarsa

Roca Roja

Penyes Mortes

la Torrentera

Clot dels Fangals

Riera de Salarsa

el Bolossell

el Molí de Surroca

el Castellot

el Ricard

Puig-olina

el Meià

la Ginebrosa

la Solana

el Casot

la Vila

els Castanyers les Gavatxes

GIV-5223

el Beç

Font d'August

T. de Bocabartella

Molí d'en Sorolla

Plana del Ginebret

988,1

986,2

922,2

976,7

872,66

893,24

809,38

965,46

961,36

936,23

988,76

886,49

834,31

927,99

947,97

1142,44

1036,81

1084,07

1221,98

1086,97

1365,67

1152,04

1144,15

1063,04

1010,48

1127,97

1404,84
1552,24

1326,15

1348,51

1391,14

1376,38
1326,51

1003,06

1182,89

1193,76

1216,28

1133,84

Baga de la Sadella

SERRA LLARGA DE MONARS

Baga de Bordellat

Pla de les Falgueres
SERRA LLARGA

Forquets de Can França

Clot del Coll de Malrem

l'Oratori

Mas de l'Aulina

Ca l'Agafallops

Puigsagudell de Baix

la Sadella

Can Batlle

la Casanova

Can França

885,7

908,8
810,6523,4

494,1

905,4

625,94 502,46

890,92

391,96

992,02

884,68

674,66
712,21

565,54

783,29738,14

442,22

471,47631,92

714,32

438,16

652,64

467,76

391,96

476,17

805,72686,22

888,16

921,82

538,64

691,38

667,22

448,57

783,16

466,83 465,06

603,38

607,58 491,49

618,48

531,58

542,38

852,32

953,26

592,88

713,86

675,53

663,78

858,92

908,02

1104,5

1191,7

849,66

899,02

1314,7

872,47

957,91

973,04

836,22

1056,02

1091,86

1111,26 1076,74

1088,26

1160,51
1151,76

1285,58 1246,851302,14

1267,98
1165,44

1196,99
1097,71

1020,72 CARENA DE RICOLTA

Solana del Sunyer

el Figuerol

l'Arboçar

les Dous

Clot 
de 

Mona
rs

la Maçana

Bac de Coll Joell

Llisos del Bolassell

Bac d
e les F

eixan
es

Ba
c d

'en
 Bie

l
Pla dels Claus

Pla del Bou

la Mosquita

Malafrau

Fajosa d'en Batlle

Solana del Vinardell

Fajosa del Sunyer

RICOLTA

Clot de Falguers
Comanegra

Prats del Corral

Clot 
del

 Ba
rra

nco
t

Clot del Salomó

Tor
ren

t d
el T

oll

CINGLES DE LA GRALLA

COSTA DE LA ROCA

Coll Ferriol

Tor
ren

t de
ls T

rull
s

Pla del Cortal

Beget

Coma de Joanal

el Tossal

Tossal Gros

el Riberal

Puig de Bestracà

Riera de Beget

Rabassa

Coll de Creixents
CINGLES DE LA VILA

Clot del Presseguer

els Amorriadors

To
rre

nt 
de

 le
s V

all
s

el Vinardell

Mas Mitjà

Molí d'en Quelet

el RipollMagrians

la Teuleria el Barrancot

el Bolassell

Can Florit

Meians

Can Gustinet

Can Jep Noi

Basses de Monars

CINGLE DELS CORBS

la Figuera

Can Jepot

el Ferranla Codina

les Feixanes

Can Batlle

la Bora

la Farga

el Bac

Torrent de Bellestil

Rajades

Cabeces

Can Xa

Font del Cóm

l'Escaladuix

Font Calenta

Font de Monars

Font de Meians

Font de la Figuera

la Torrentera

Font de les Feixanes

Riera de Salarsa

Pujant del Bou de l'Escalars

Riera de Beget

Escala 1/12.500 (A1) - 1/25.000 (A3)

Llegenda

Montagut i Oix

Límits comarcals

Límits municipals

0 250 500125
 m
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ALBANYÀ

MONTAGUT I OIX

SALES DE LLIERCA

GARROTXA

ALT EMPORDÀ

853
1236 948,2

724,2

861,4

966,7

936,9
598,47

847,96

831,26

832,15
906,06

874,72

1027,5

968,03

887,88

882,04

997,54

812,73

850,82

935,58

921,62
817,82

870,92

820,79

615,58

747,54

753,11

848,74

710,82

609,36

699,35

604,09 593,79

925,53735,87

764,15

689,58

842,14

997,26

835,77

784,18

683,08911,44925,92
772,51

963,88

1195,98

1088,72

1182,62

1142,36

1081,14

1093,62

1149,42

1186,96

1024,52

1052,941003,12

1184,02

1127,33

SERRAT DEL BAC

Baga del Casso

EL CASSO

Solana Rosta

Baga dels To
rrents

SE
RR

A D
E L

ES
 SO

QU
ES

Solanes del Casso

Bac de la Deu

la Muga

LES MARRADES

PlacastanyerPla de la Muga

Clot de Sobiràs

Clot dels Arços

SERRAT D'EN FERRIOL

To
rre

nt 
de

 P
rad

ell
s

Riera de Sant Aniol

Clot de les Falgueres

Clot dels Torrents
Coll del Perer

el Collet el Camp d'en Coll

PUJADA DE L'INFERN

Collada Fonda

el Molí

els Torrents

Pòlit
Molí d'en Casamort

Mas de l'Om Mas Sobirà

els Meners

Cirerols

Pradells

el Casal

la Cabanya

les Costes
la Paia

Font de Sant Corneli

la Creu d'en Miquelet

Pla de les Saleres
Collada de la Biga

Sant Julià de Ribelles

la Muga

556,3

380,9
872,1

394,3

661,7

830,5

910,2

743,5

738,2

780,4

908,7

777,2

687,84

572,49

836,43

569,31

337,73

636,89

984,96397,67

545,87
378,83

528,26

553,06
543,25

652,63

992,11

853,15

755,11

666,89

520,91

375,37

828,48

356,65

623,86

610,74

741,28

936,02

707,26

632,22

892,71

785,99

944,67

908,08

993,97

992,59

967,92

945,74

863,64

831,22
686,17

986,17

982,66

407,63

1076,6

1277,5

982,23

1029,4

996,92

809,52

998,76

948,84

554,91

461,92

659,14

458,24

888,72 1132,1

935,39

941,93

921,88

1006,6

842,09

728,12

836,76

695,46

847,17

841,34

819,39

951,71

1033,61
1129,52

1102,96
1192,84

1122,061098,93

1043,47

1006,66

1061,11

1190,46

1373,66

1069,36
1019,78

1146,91

1244,87

1236,42

1006,92

1179,23

1109,56

1137,79

1116,04

1389,61

1326,91

1254,69
1028,75

1030,69

1052,86

1053,74

1118,11
1024,96

1101,46

1088,16

1057,48

1166,74

1153,94

1076,561347,36

1376,14

la Dolceia

Bac Gran

la Maçana

Bac del Vaquer

SERRA DE POLÍ

Bac de Ca n'Agustí

la Tartera

CINGLES DE GITARRIU

SE
RR

A B
OIXE

RA

Baga d'en Pòlit

Val
l de

 Ri
u

SERRA DE RIU

Pla de Llara

el Tumany

Vall d'Hortmoier

Bosc de la Fou

Ba
c d

'Es
pa

sa

Pla de Vaca

Bac de les Sitges

Solanes del Casso
Baga dels Torrents

Baga del Camp del Roc

Balmes d'Uja

CAIRE DE COMADELLS

EL
 S

ER
RA

DA
L

la Pinosa

Clot del Coll Roig

Solana de Can Menera

l'Alzina Miradora

Clot de Cal Belitre

Baga de Can Menera

Rebollar de la Masó

Riera de Sant Aniol

Lleixa d'en Boac

Camperoleres

Baga de Puig Sanoguera

la Devesa

Martanyà

Coll d'Alp

Puig d'Espinavell

Talaixà

la Feixassa

SERRAT VERMELL

T. 
de

 le
s T

eix
on

ere
s

Coll de Principi

Coll d'Alts

Coll Durà

Tor
ren

t de
 la 

Com
ella

EL FERRAN

Pla de la Bateria

Balma de l'Ermita

Escaler del Vilar

Ribelles

Creu de Principi

Collet de l'Arç

Torrent del Vaquer

Torrent del Tumany

el Pujant Gros

Coll d'en Caseta

Sant Martí

Molí de Sant Aniol

Escaler de la Masó

Sant Aniol d'Aguja

Molí d'en Morató

Mas d'en Coll

el Vaquer

Polí

Clo
t d

e R
ibe

lles

la Muntada

els Girants de Dalt

el Bosquet

les Collades

Ca n'Agustí de Riu

Sant Feliu de Riu

la Masó

Coll de les Bassotes

Can Quel

Camp del Roc

Can Barrufa

el Peiró
Can Siu

Can Llebre

Cal Sastre

Font del Vilar la Canova la Plana

Salt del Brull

Can Cureia
Font de l'Abat

Pla d'en Quera

Font del Sant

Font del Còdol

el Gomarell

Salt de la Capa

la Fontica
Font de la Caseta

Font de Roger

Coll de la Portellera

el Salt de la NúviaCorral de les Grateres

Sant Vicenç de Principi

Torrent del Tumany

Torrent de la Comella

Escala 1/12.500 (A1) - 1/25.000 (A3)

Llegenda

Montagut i Oix

Límits comarcals

Límits municipals

0 250 500125
 m

AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX

Equip redactor

Número

Plànol
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N

LA VALL DE BIANYA

MONTAGUT I OIX

LA VALL DE BIANYA

CAMPRODON
CAMPRODON

SANT JOAN LES FONTSSANT JOAN LES FONTS

GARROTXA

RIPOLLÈS
RIPOLLÈS

770,07

566,26

463,32

448,47

492,33

490,36

539,39

491,44

583,81

801,98

642,03

893,78

877,48
SANT TOMÀS

SE
RR

AT
 DE

 LA
 CA

NO
VA

el Quiquiriquic

Capsec

l'AuletMadevall

el Pujol

el Serrat

el Fabregar

Clo
t d

e l
es

 B
oïg

ue
s

Re
c d

el S
err

at

Coll de Passa-serres

Cal Reliquer

el Joncars

els Reposadors
Pla Verdeguer

la Canova

la Plana

Re
c d

e S
ola

ns

Font del Joncars

Madevall 491

658

302,6

377,1

810,9

357,57

499,17

748,18

605,72

821,51

822,29

632,22 578,77

525,87

463,04

290,58

416,04

432,35

320,64

483,41

402,74

580,81

435,07

480,99

462,44 348,72

379,16

425,76

680,38

618,84

461,81

SERRA D'AMONT

EL TOTX

el Totx

Bac de la Costa

Bonegre

CA
RE

NA D
E C

AL
 GAL

L

Rec del Tossol

Pla del Llop

Riera de Carrera

Clot del Bac de Cal Gall

la Pedra Blava

Torrent dels Guixos

l'Hospital

Mas Taller
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MONTAGUT I OIX

SALES DE LLIERCA

TORTELLÀ

CAMPRODON

SANT JAUME DE LLIERCASANT JOAN LES FONTS

GARROTXA

RIPOLLÈS

277,1

347,8
235,9

338,34

602,69

315,09

302,47

263,33

389,44

586,25

386,74

514,52

323,83

209,28

207,41

274,03

290,93

278,25

266,82

286,16

271,93

275,37

279,11

302,39

381,81

382,89
345,06

363,47

262,03

246,11

216,53

242,15

317,79

331,29
343,42

346,41

410,51

460,89

471,34

322,42

411,18

EL CÓS

Bac del Cós
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Bac de Fontanelles

les Calanies
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TortellàMontagut

Boscos de Malleu

(Montagut i Oix)

Boscos de Can Bundanci

Torrent de l'Estanyol
Sant Eudald

els Vilars

Riera de Camporiol
Pla del Carig
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el Cós
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Riera de Sales
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Cal Moliner
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Santa Maria

Palol

Can Bundanci

Mas Santaló

Fontanelles la Quintana

GIV-5236

el Pi

Can Moió

Pont de Llierca

Can Martissa

MatacàsCan Peirot

Can Marcos

els Gorgs

Can Xiquers

Can Banal
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Can Guixeres

Can Belluga
Can Llobera

Can Masó

Can Duran

Can Prat
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Can Pau Clar
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LA COSTA GROSSA
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Can Roure

Can Xicó Can Penella
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Can Vila
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Can Quera
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Can Plana
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Càmping Masia Can Banal

la Teuleria del Cós

Pla de Can Quera

Castell de Montagut

GIV-5232

309,5

576,8

746,4

478,2

490,7

487,2

588,3

645,2

581,1

979,9

779,9

530,8

353,9586,8

688,1

338,2

975,7

747,7771,8
660,7

557,14
552,68

383,59

458,98

312,99

401,02

426,43

737,16
872,05

797,35

563,78

307,21

573,16

216,54

255,76

425,06427,61

437,05

492,28

456,77

568,18

595,67

553,87

572,13

479,48

553,51

508,02

615,62

598,66

583,18

557,05

383,16

583,83
615,44

471,58

277,26

249,52

297,67

248,58 402,01

512,27

608,29

800,36

910,86

997,79

938,02

941,06

678,01

782,77

686,14

482,56

783,12

431,29

353,44

547,53

606,98

362,77

313,48

287,45

307,52
569,09

491,74

528,45694,08

648,45
661,54

681,92

369,73

366,96

388,58
400,34

692,98

352,16

523,31 703,06

469,36

555,94

481,74

647,23

830,63

633,85

894,19

914,98

987,22 921,18

921,42
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328,86657,59
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681,94
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1086,67

1035,82

1078,98
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SERRA D'ENTREPERES
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SANTA PAU TORTELLÀSANTA PAU

SANT

SANTA PAU

ARGELAGUER

SANT FERRIOL

SANT JOAN LES FONTS

MONTAGUT I OIX

SANT JAUME DE LLIERCA

TORTELLÀMONTAGUT I OIX

OLOT

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

SALES DE LLIERCA

GARROTXA

561,9

227,4

313,9

435,9

216,9

214,2

452,1

241,7

268,1

392,1

332,39

258,32 215,04

671,58
740,85

492,32

541,52

665,97

768,77

784,53

757,28

771,49852,64

907,39

863,18

382,52

497,01

648,88

561,84

422,37 346,74

543,97
559,26

574,94

342,04

431,44

486,02

437,39

633,63
667,42

611,24

487,02
627,89

763,18
892,84

661,76

657,62

447,27

615,18432,54

427,39

484,81

536,02
355,66

277,18

256,06

478,13
309,06

682,05

516,27

376,25

569,28

560,86

423,11

377,84 532,01

733,51

456,32

512,19

211,13

362,92
371,98

236,69

269,04

396,27

594,74

509,43

422,36

570,84

501,86

388,44

516,14 545,29

409,52

183,47

418,71 426,18

182,88

184,48

324,79

362,52

187,76

217,21
386,89

213,69

329,15

498,42

529,35

640,68

631,09

302,13
239,36

256,32

246,68

195,12

189,42190,51

203,14

210,64

220,93

179,17
177,07

185,29

254,66

261,37

233,09

270,65
242,99

213,94

231,67

261,67
282,02

320,63
361,76

264,74

502,34

261,23

293,13

SE
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UL
ER
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SERRA DEL TORN

SERRA DE PALOMERS

CADALLÀ

SERRA DE SANT JULIÀ DEL MONT

SERRA DE FONTANALS

Pla de Tapioles

SERRA DEL BOSC
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SERRA DE MONT-ROS

Solana del Torn

Boscos de Lliurella

Boscos de la Cadavall

SERRA DE LA MIANA

SERRAT DE LA CAPELLETA

Pla de Politger
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luv
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Sant Jaume de Llierca

Bac de Ca n'Abulí

el Llierca

Boscos de Ca n'Illa

Sant Julià del Mont

COSTA DE CAN TIÀ

Pla dels Angles

Pla de l'Espoella

Torrent del Torrós

el Toronell

Clot de Collsesfages

Bosc de Can Barraca

Torrent d'Orriols

To
rre

nt 
de

 Ll
iur

ell
a

Boscos de Ca n'Abulí

la Vall del Sant Pare

Camps de Cordonets

N-260

Bac de Ca n'Oliveres

A-26

Boscos de Ca n'Oliveres

Torrent de Ca n'Illa

Bac de Can Blanc

els Angles

Solana de Codinac

l'Hostal Nou

Tapioles

Pla de Castellar

l'Hostalnou de LliercaPla de Can Vaquer

Solana de Can Gaiolà

Santa Magdalena

Torrent Mal

la Cometa

Pocafarina

Begudà

To
rre

nt 
de

 P
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me
rs

Coll de Can Nofre

el Cós

Pla de Moretó

Torrent de la Miana

Collet del Castell

Coll Satrapa

Coll de Can Jou

l'Aulina

Coll de Jou

Ca n'Abulí

Serradell

Bruguer

Molí d'en Carlot

la Torre

el Torrós

Moretó

l'Anglada

els Angostins

Mas Mandreu

el Pontí

Campolier

Manyaric

la Cabanya d'en Toni

Lliurella

el Pelegrí

Can Monner

la Mesquita

Pont Trencat

Can Grill

el Palomer de Dalt

el Bosquet

Can Ferriol

Proant

Mas Roí

Ca n'Olivet

Can Bosquet Vell

Can Garrell

Can Valent

Can Vaquer

Castellar

Serradebosc

Can Morranyà

Resclosa de l'Aigua

Cal Músic

Plandiura

el Mal Bac

les Valls

Serra Grivera

Ca n'Horts

Can Roure Vell

Mas Déu

Cordonets

Can Soler

Can Gin de Dalt

el Puig de Begudà

Can Sorribes

Can Gussinyer
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24a - Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
31ab - Avellanoses, amb Polystichum setiferum..., mesohigròfiles, dels barrancs i fondals ombrívols de terra baixa (i de l'estatge submontà)
31p - Bardisses amb aranyoner (P. spinosa), esbarzers (Rubus spp.)..., mesòfiles, de la muntanya mitjana
32aa - Boixedes (matollars de B. sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)
32l - Bruguerars dominats per bruc boal (E. arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes
32u - Brolles de romaní (R. officinalis) -i timonedes-, amb foixarda (G. alypum), bufalaga (T. tinctoria)..., calcícoles de terra baixa
34b - Prats calcícoles i mesòfils, amb F. nigrescens, P. media, G. verum, C. acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí
34g - Fenassars, amb B. phoenicoides, E. serrata, G. lucidum..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya
34n - Joncedes i prats d'A. monspeliensis, -i timonedes associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa
41b - Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles
41d - Boscos caducifolis mixtos amb roure pènol (Q. robur), o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaicocantàbrics
41k - Rouredes de roure martinenc (Q. pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana
41l - Rouredes (de Q. pubescens o híbrids), silicícoles, de la muntanya mitjana
41o - Rouredes de roure africà (Q. canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic
41p - Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa
42aa - Pinedes de pi blanc (P. halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues
42ab - Pinedes de pi blanc (P. halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
42r - Pinedes de pi roig (P. sylvestris), o repoblacions, sense sotabosc forestal
42s - Pinedes de pi roig (P. sylvestris), amb sotabosc de màquies o brolles mediterrànies
42t - Pinedes de pinassa (P. nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus, el territori ausosegàrric i les muntanyes mediterrànies septentrionals
42v - Pinedes de pinassa (P. nigra subsp. salzmannii), o repoblacions, sense sotabosc forestal
42y - Pinedes de pi pinyer (P. pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
43b - Boscos mixtos de faig (F. sylvatica) i pi roig (P. sylvestris), de l’estatge montà
43d - Boscos mixtos de roure martinenc (Q. pubescens) i pi roig (P. sylvestris), calcícoles, de la muntanya mitjana
44b - Sargars (de S. purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera
44f - Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (L. flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà
45c - Alzinars (boscos o màquies de Q. ilex) de terra baixa
45d - Boscos mixtos d’alzina (Q. ilex) i roures (Q. faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà
45e - Alzinars (boscos o màquies de Q. ilex) muntanyencs
45g - Boscos mixtos d'alzina (Q. ilex) i pins (Pinus spp.)
61b - Pedrusques calcàries, generalment amb Stipa calamagrostis, de l'estatge montà poc plujós
62a - Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides
62b - Cingles i penyals calcaris de muntanya
82b - Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
82c - Conreus herbacis extensius de secà
83f - Plantacions de coníferes
83g - Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (P. orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
86a - Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
87a - Conreus abandonats
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3240 - Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya
3260 - Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)
3270 - Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)
5110 - Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos
6210 - Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)
6410 - Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (Molinion caeruleae)
6420 - Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion
6430 - Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya
8130 - Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila
8210 - Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
9130 - Fagedes neutròfiles
9150 - Fagedes calcícoles xerotermòfiles
9160 - Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli
91E0 - Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) -PRIORITARI-
9240 - Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)
9260 - Castanyedes
9340 - Alzinars i carrascars
9530 - Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) -PRIORITARI-
9540 - Pinedes mediterrànies

, 3260

91E0, 6430, 32,70, 3260

91E0, 6430, 32,70, 3260
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