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1. OBJECTE 

 

L’objecte del present projecte és la recopilació de la documentació i elaboració de 

l’Estudi d’Impacte Ambiental necessari per a l’obtenció dels permisos administratius dins 

el marc de la llei 6/2001, de 8 de maig d’Avaluació d’Impacte Ambiental per a una 

autorització d’una explotació minera, recurs de la secció A) de Graves anomenada “MAS 

OLIVA”. 

 

Amb el present document, també es pretén definir el Programa de Restauració de l’espai 

afectat per aquesta activitat, en compliment de la llei 12/1981, de 24 de desembre, que 

es desenvolupa en el Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció 

mediambientals d’aplicació a les activitat extractives. El present projecte té en compte 

la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

2. TITULARITAT 

 

El titular de la sol·licitud recurs de graves anomenada MAS OLIVA correspon a 

l’empresa: 

 

Titular 

Nom:CAN PIPA, S.L. 

NIF: B-17130287 

Adreça: MAS COSTA. Ctra. De Sant Pere Pescador a Castelló d’Empúries, km1.7 (GIV-6216) 

Codi postal: 17470 

Municipi: SANT PERE PESCADOR 

Telèfon: 972520057 

Representant legal: JOSEP COSTA SILVESTRE 

 

3. ANTECEDENTS 

 

Fa més d’un quart de segle, va néixer la societat Can Pipa, S.L. a Sant Pere Pescador 

(Girona). Fruit de la voluntat dels quatre germans Costa Silvestre de continuar amb els 

treballs agrícoles que havia iniciat unes dècades abans el seu pare; aquests treballs 

foren ampliats amb maquinària pesada per a obra pública. 

 

Molt aviat, Can Pipa, S.L. va iniciar una ampliació de l’oferta i una expansió que la va 

dur a estructurar-s’ha en les divisions actuals: Treballs agrícoles, Desbrossaments, 

Moviments de terres, Estabilització de sòls, Anivellacions amb làser, GPS i 3D, 
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Transports, Àrids i reciclatge, Neteja i condicionament de platges, Obra civil i 

urbanitzacions i Transports especials. 

 

Per gaudir dels materials necessaris per la realització d’aquesta activitat, l’empresa 

pretén iniciar l’explotació de materials al·luvials (sorres, graves i blocs) en la zona 

coneguda com EL MAS OLIVA. 

 

Per això l’empresa es planteja sol·licitar l’autorització de l’activitat extractiva que 

anomenarem “MAS OLIVA” objecte d’aquest projecte. 

 

4. APARTAT DE NORMATIVA LEGAL 

 

Per a la redacció d’aquest Projecte, s’han tingut en compte les següents regulacions: 

 

 Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas. 

 Ley 54/1980, de noviembre, de modificación de la Ley de Minas 

 

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

- Reglamento de policía minera (decreto 23 – 8 – 1934) 

- RD 863/1985 de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera i Instruccions tècniques Complementàries  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- ITC MIE 02.01.01 on es defineixen els continguts mínims i la estructura del 

document sobre seguretat i salut en activitats extractives. 

- ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo 

y estructura del documento sobre seguridad y salud para la indústria extractiva. 

- ITC MIE 07.1.01 Seguridad del personal  

- ITC 07.1.02 Proyecto de explotación  

- ITC 07.1.03 Desarrollo de las labores 

- Ordenanza laboral de seguridad e higiene en el trabajo (Decret 31-1-1940). 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

Disposiciones Mínimas destinadas a proteger la Seguridad y Salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 
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Normativa específica vigent 

- Decret 114/1988, del 7 d'Abril d'avaluació d'impacte ambiental, publicat al 

D.O.G.C. nº 1000, del 3 de Juny de 1988. 

- Reial Decret 1131/1988, del 30 de Setembre, pel qual s'aprova el Reglament per 

a l'execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, del 28 de Juny d'avaluació 

d'impacte ambiental. 

- Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 

28 de juny de 1986 (RCL 1986/2113), d’avaluació d’impacte ambiental, publicat 

al BOE nº111, del 9 de maig del 2001. 

- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, publicat al 

DOGC núm. 5524 publicat el 11/12/2009. 

- Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’avaluació  

d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008,  

d’11 de gener. 

-  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 

Normativa complementària 

- Llei 29/1985 de 29 d’agost, d’aigües. 

- Llei 12/1981, de protecció d’espais naturals afectats per activitats extractives. 

- Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient 

d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 22/1973 de 21 de juliol, de Mines. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 

556, 28/06/85), modificada pel Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 

1927, 29/07/94). 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 

natural. Generalitat de Catalunya (DOGC 1714, 1/3/1993). 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 1714, 1/3/1993). 

- Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya (DOGC 967, 

18/03/88), modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 abril (DOGC 1890, 

29/04/94). 

- Llei 18/1998 de 28 de desembre, de modificació de la llei 3/1988, del   4 de març, 

de protecció dels animals. 

- Ordre del 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides 

a Catalunya. 
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- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 

protegides a Catalunya (DOGC 198/7805, 02/12/94). 

- Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació d’espècies 

protegides a Catalunya (DOGC 1730, 5/4/93). 

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció 

de plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 12/12/1984). 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals de flora i fauna silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). 

- Decret 214/87, de 9 de juny, sobre arbres monumentals. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 857, 29/06/87). 

- Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès 

comarcal i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 2/06/89). 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 

Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995). 

- 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 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenanza municipal 

tipus, reguladora del soroll i les vibracions. (DOGC 2126, 10/11/95). 

- Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni cultural català (DOGC 1807, 

11/10/93). 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC 3407, 12/06/2001). 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat a la protecció del medi nocturn (DOGC 4378,05/05/05). 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 

- Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d’activitats 

potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració 

de sòls contaminats. 

- Reial Decret 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 
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- Decret 305/2006, de18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres. 

 

5. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I DELIMITACIÓ DE L’EXTRACCIÓ 

 

Els terrenys en els quals es preveu l’aprofitament d’àrids es troben al municipi de Pontós, 

es localitzen a la zona coneguda com el Mas Oliva. 

 

El límit de l’activitat té una superfície total de 81.767 m2 (8,17 Ha) distribuïts en tres 

sectors. Les principals coordenades de les quals són les següents: 

 

VERTEX COORDENADA X COORDENADA Y 

1 493.988,576 4.671.780,310 
2 493.967,976 4.671.768,910 
3 493.959,856 4.671.772,100 
4 493.960,097 4.671.858,750 
5 493.769,446 4.671.858,492 
6 493.766,626 4.671.802,701 
7 493.757,886 4.671.744,481 
8 493.749,155 4.671.728,701 
9 493.748,485 4.671.722,931 

10 493.781,305 4.671.633,441 
11 493.813,374 4.671.498,801 
12 493.897,448 4.671.524,115 
13 493.894,326 4.671.531,924 
14 493.991,341 4.671.567,438 
15 493.976,085 4.671.634,340 
16 494.033,575 4.671.665,989 
17 494.075,406 4.671.684,069 
18 494.105,536 4.671.695,579 
19 494.101,296 4.671.765,079 
20 494.102,201 4.671.786,863 
21 494.066,316 4.671.788,919 
22 494.007,943 4.671.799,700 
23 493.991,386 4.671.785,510 

Taula 1. Coordenades UTM 31N (X,Y) sistema de referència geodèsic ETRS89 

L’accés als terrenys on es projecte l’explotació “EL MAS OLIVA” és des de la carretera 

comarcal GIP-5126 entre Bàscara i Pontós, passada la població de Bàscara, el segon 

trencall amb direcció Pontós, correspon a l’accés de Pontós mitjançant la GIP-5126, i 

transcorreguts uns 500 metres fins a agafar un trencall de terra a la dreta, just on hi ha 

una granja d’explotació porcina, aquí coincideix amb un dels accessos als camps de 

referència.  
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Figura 1. Situació geogràfica de la zona d’explotació 

 

 

 
Foto 1. Vista Des del Sud mirant cap al Nord del terrenys de El Mas Oliva just al camí que rodeja 
la granja. 

 

Les superfícies d’explotació per a les diferents fases les podem veure en el plànol 3 

adjunt al present document i són les que es detallen a continuació:  
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DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE (m2) PARCEL·LES  

FASE1 16.758 POL 1 PAR 99, parcialmente POL1 PAR 98 

FASE 2 28.131 parcialmente POL1 PAR 98, POL 1 PAR 65 

FASE 3 36.877 POL 1 PAR 97, POL 1 PAR 96, POL 1 PAR 95, 
POL 1 PAR 94 

TOTAL 81.767  

Taula 2. Fases d’explotació 

 

Perímetre 

 

El perímetre de l’àrea d'explotació disposarà d'un seguit de fites numerades per als 

diferents sectors, amb la relació de coordenades UTM ETRS89. Totes aquestes fites 

seran de formigó prefabricat de secció 10x10 cm i d'alçada variable entre 1,80 i 2,00 m, 

i s'ancoraran amb morter per tal que sobresurtin 1,00 m de la cota natural del terreny. 

Les coordenades són les descrites en l’apartat 5.1 Situació geogràfica i emplaçament. 

 

6. PROPIETAT DELS TERRENYS 

 

 La parcel·la 65 del polígon 1, és propietat de la senyora Isabel Reixach Masó, 

amb DNI 40410947-Q. 

 Les parcel·les 94 i 99 del polígon 1, és propietat de Narcís Coll Romans i Dolors 

Coll Romans amb DNI nº 40265157T i 77902357-T. 

 La parcel·la 95 del polígon 1, és propietat del senyor Pere Bosch Camps amb 

DNI 77960655-Q. 

 La parcel·la 96 del polígon 1, és propietat del senyor Josep Colomer Saballs amb 

DNI 40407477-L 

 La parcel·la 97 del polígon 1, és propietat de la senyora Maria Alsina Carrera 

amb DNI 77960100-J 

 La parcel·la 98 del polígon 1, és propietat del senyor Luis Dorca Gibert amb DNI 

40460026-J. 

 

Tots els contractes es troben annexats al projecte d’explotació. 
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7. EDAFOLOGIA 

 

Existeix al municipi una gran varietat de tipologies de sòls agrícoles, i en canvi els sòls 

forestals, localitzats principalment al nord, són bàsicament de la sèrie Portell 

(BOIXADERA, 1999). 

 

Cal diferenciar dues unitats en el municipi: la zona nord i la zona centre-sud, 

corresponent la zona nord a la zona d’estudi: 

 

- Nord: els sòls són de textures grosses i de profunditat variable en funció del contacte 

amb les graves aportades pel riu. Les àrees forestals tenen pendents molt variats, 

els materials principals de les quals són roques conglomeràtiques i el sòl dominant 

Xerorthent lític de la sèrie Portell. 

- Centre-sud: els sòls principals d’aquesta zona, Xerochrepts calcixeròl·lics, es 

caracteritzen per tenir elevats continguts de carbonat càlcic i amb desenvolupament 

d’horitzons càlcics. Existeixen nombroses sèries amb famílies mineralògiques 

carbonàtiques de textures franco-llimoses i franco-argil·lollimoses i el seu gruix es 

pot veure limitat per la presència de lutites. 

 

També es troben Xerochrepts calcixeròl·lics molt profunds de textures franco-argiloses. 

 

El sòl de les rieres del municipi es caracteritza per ser profund, de textures franco-

argiloses i de caràcter fluvèntic. 

 

8. GEOMORFOLOGIA 

 

El territori que ocupa l’actual Alt Empordà, és correspon amb una conca sedimentaria 

del sistema mediterrani. Els seus límits els constitueixen les serralades que l’envolten i 

que són, pel nord, la serra de l’Albera, que forma part del Pirineu axial. Aquesta serra 

està formada per materials granítics. Més cap a ponent, es troben les serres de la 

Garrotxa, amb el Bassegoda i la Mare de Déu del Mont, formacions prepirinenques que 

responen a una estructura calcària. Al sud, es troben els sòls calcaris del massís de 

Montgrí, l’accident tectònic que divideix la plana empordanesa en dos parts, justament 

les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. 

 

Si el cicle dels plegaments alpins presenta les principals fases durant el terciari, etapa 

en que es formaren els Pirineus, en el procés d’evolució, entre el terciari i quaternari, els 
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relleus pirinencs oferiren un conjunt de replans al voltant de la plana empordanesa i un 

segon replà, el vessant més elevat, amb turons modelats sobre materials terciaris tous 

i també damunt de sòls granítics. 

 

Morfològicament els límits entre la plana i la muntanya de l’Empordà, com també passa 

al Rosselló, es deuen a una sèrie de falles produïdes al miocè, era terciària, que van 

permetre la penetració de les aigües del mar, deixant primer uns sediments de textura 

fina i al darrer període de l’era terciària; el pliocè, uns dipòsits continentals més gruixuts 

cap a l’interior, que recobriren els materials pirinencs enfonsats a la plana. 

 

Pontós es situa precisament a l’àrea central de la plana d’esfondrament o conca 

sedimentaria de la depressió prelitoral, a l’interior de l’arc costaner que dibuixa el golf de 

Roses i que ascendeix progressivament des del nivell del mar fins a ponent, a les serres 

de la Garrotxa. 

 

El municipi queda situat a escassa alçada i a la franja hipsomètrica intermèdia del talús 

natural empordanès, la que va de 0 a 200 m. Aquest municipi es troba parcialment 

franquejat per una ondulació muntanyosa de pendent suau, la Serra Pelada, un relleu 

d’escassa alçada al vessant nord de Pontós. 

 

L’Empordà o depressió prelitoral, pertany a la formació quaternària més recent, era 

durant la qual les aportacions fluvials o fondals, reompliren la plana, fins al mar, amb 

materials moderns i aquests poc a poc se sedimentaren i van guanyar terreny constituint, 

a la franja més costanera terres pantanoses poc a poc dessecades i terraplenades per 

les sorres empeses per la tramuntana: els aiguamolls. 

 

Els municipi de Pontós es troba a la Plana de l’Alt Empordà, un àmbit que té un origen 

geològic distensiu. Efectivament, la plana de l’Empordà es correspon amb una fossa 

tectònica derivada de l’acció de les falles d’orientació NNW-SSE, que van actuar des de 

principis del Neogen, al terciari Superior, fa 25 milions d’anys. D’aquesta manera, la 

serra d’Albera es correspondria amb un dels blocs, composa principalment per roca 

granítica. 
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9. GEOLOGIA 

 

Segons el Mapa Geològic 1:25.000, fulls de Navata (258-1-2) i Cornellà de Terri (296-1-

1), les formacions geològiques que conformen el municipi de Pontós són: 

QUATERNARI. Holocè. 

 

Qt0. Sorres, graves i gravetes amb un percentatge baix en llims. Les sorres són 

mitjanes a grolleres. Dipòsits lenticulars i de morfologia bombada. Gruix irregular 

fins a 2m. Barres fluvials actuals. Gruix irregular d’entre 2-3m. Aquests sediments 

formen les barres fluvials actuals de la Muga i el Fluvià. Holocè actual. 

 

Qt0’. Graves, gravetes i sorres a la base, que passen a sorres llimoses i argiles al 

sostre. Gruix irregular fins a 2-3m. Topogràficament se situen a 2m per sobre del 

curs. Dipòsits fluvials de regim trenat-meandriforme. Terrassa més moderna. 

Presenten un ample important en el marge esquerre del Fluvià. 

 

QIIa. Argiles i llims amb percentatge baix en sorres fines i mitges, que contenen 

sovint un alt percentatge en gravetes. Gruix molt irregular entre 1 i 2m. Dipòsits de 

llit dels torrents actuals. Correlacionables amb Qt0.  

 

Qac. Argiles, sorres i llims amb pocs còdols. Gruix decimètric a mètric. Dipòsits 

al·luvial col·luvial producte de sedimentació torrencial. 

 

QUATERNARI. Plistocè superior-Holocè. 

 

Qg1. Sorres, llims i argiles amb còdols aïllats. Recobreixen els sediments pre-

quaternaris a les proximitats de la riera d’Àlguema, deixant zones de morfologia 

aplanada. Potència mètrica. S’interpreten com glacis d’acumulació correlacionables 

amb la terrassa Qt1. Plistocè superior actualitat 

 

Qgt. Argiles vermelloses, ocasionalment llimoses i plàstiques. Contenen canals de 

graves i nivells de sorres. A la part superior solen presentar concrecions de carbonat 

nodular i tubular. Es troben al marge esquerre del Fluvià, i mostren morfologia suau 

cap al riu enllaçant amb la terrassa Qt3. Correspon a l’erosió dels relleus terciaris. 

Plistocè mitjà-superior a Holocè recent.  

 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  15 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

Qt1. Graves amb matriu sorrenca que passen a llims argilosos cap al sostre. 

Topogràficament se situen entre 4-5m per sobre de la llera. Terrassa 1. Gruix màxim 

de 7m. Plistocè superiorHolocè inferior. 

 

Qt2.Còdols i graves grolleres poc consolidades que passen a llims argilosos cap al 

sostre. Topogràficament se situen a 10m per sobre de la llera. Terrassa 2. Gruix 

màxim de 15m. Plistocè mitjà-superior. 

 

Qt3. Còdols i graves grolleres lleugerament cimentades amb matriu sorrenca de gra 

mitjà groller. El sostre està format per nivell lutític vermells. Topogràficament se 

situen entre 25-30m respecte la cota de la llera del Fluvià, i a uns 15-20m de la 

Muga. Terrassa 3. Gruix entre 6  i 12m. Plistocè mitjà. 

 

TERCIARI. Neogen. Pliocè. 

 

NPFc. Conglomerats i gresos amb intercalacions de nivells lutítics. L’alternança de 

tram conglomeràtics i gresosos és decamètrica. Els còdols són de calcàries i 

gresos. Localment el grau de compactació és baix. Els paleocorrents són de direcció 

E-NE. El gruix és d’uns 120m. Fàcies de ventall i de plana al·luvial proximal del 

sistema al·luvial del Fluvià. Pliocè superior.  

 

NPFs. Gresos fins de color marró amb intercalació de trams lutítics de coloracions 

vermelloses i ocres. L’alternança entre aquests trams és mètrica a decamètrica. 

Esporàdicament s’intercalen canals conglomeràtics de gruixos mètrics i decimètrics. 

El sentit dels paleocorrents és cap a l’E. Potència màxima de 70m. Fàcies de plana 

al·luvial del sistema al·luvial del Fluvià amb presència de sediments lutítics de plana 

d’inundació i nombrosos canals detrítics. Pliocè superior. 

 

NMF. Lutites amb nivells de gresos i conglomerats. Les lutites són de color marró i 

ocre amb potències mètriques. Alguns canals conglomeràtics amb matriu sorrenca. 

Els paleocorrents són cap a l’E. Gruix de 30m. Dipòsits de plana al·luvial del sistema 

al·luvial del Fluvià. Miocè superior. S’han trobat abundants restes de fòssils a 

l’entorn de Romanyà de l’Empordà.  
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Figura 2. Mapa geològic del municipi de Pontós. Full 334-1 (Girona). ICC (1:25.000) 
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Com es pot veure a la figura 3, la zona d’estudi i on es proposa l’activitat extractiva El 

Mas Oliva correspon a la formació geològica NPFs. Gresos fins de color marró amb 

intercalació de trams lutítics de coloracions vermelloses i ocres. L’alternança entre 

aquests trams és mètrica a decamètrica. Esporàdicament s’intercalen canals 

conglomeràtics de gruixos mètrics i decimètrics. El sentit dels paleocorrents és cap a l’E. 

Potència màxima de 70m. Fàcies de plana al·luvial del sistema al·luvial del Fluvià amb 

presència de sediments lutítics de plana d’inundació i nombrosos canals detrítics. Pliocè 

superior. L’àrea d’explotació es situa dins  d’una canal corresponent a la fàcies plana 

al·luvial del Fluvià, d’una potència mètrica a tota l’àrea.  

 

10. HIDROLOGIA 

 

A continuació es descriurà, de forma resumida, la hidrologia que va lligada amb la 

ubicació del terme municipal de Pontós. Per aquest motiu, i de manera identificacional, 

seguidament s’adjunta una imatge representativa de les conques hidrogràfiques: 

 

Figura 3 Finestra a la zona d’estudi extreta del plànol geològic del municipi de Pontós. Full 334-
1 (Girona). ICC (1:25.000) 
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Figura 4 Representativa de les conques hidrogràfiques de Catalunya, on s’aprecia la ubicació 
de Pontós en la conca del Fluvià. 

 

a) Aigües Superficials  

 

El municipi de Pontós es troba en l’àmbit de dues conques hidrogràfiques: la de la Muga 

i la del riu Fluvià. 

 

El terç nord del terme està drenat per la riera d’Àlguema, fent de divisòria la carretera 

de la Diputació GIP-5126 que va al poble de Canelles. Aquesta riera tributa a la Muga a 

l’altura del Pont del Príncep de Figueres. Es subdivideix en dues conques: la de la riera 

d’Àlguema i la del riu Regatim. La superfície total de la conca és de 3,98 km2, cosa que 

representa un 29,4% de la superfície municipal. 

 

La resta del municipi pertany a la conca del riu Fluvià, amb qui fa de límit sud i sud-oest. 

Està drenat per vàries rieres, de direcció N-S, entre les que hi destaquen: la riera de 

Santa Anna, que envolta el casc urbà per llevant i que rep les aigües de la riera de 
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Pontós, que envolta el mateix nucli per ponent; la riera de la Por que envolta el poble de 

Romanyà d’Empordà; i tot un seguit de petits cursos que drenen directament al marge 

esquerre del riu Fluvià, com ara la riera del Castell, que fa de límit oest amb el municipi 

de Navata. La superfície total de la conca és de 9,56 km2 dins de la qual diferenciem 

les subconques de: Fluvià (3,42km2), riera de Pontós (3,68km2) i riera de la Por 

(2,46km2). 

 

b) Aigües Subterrànies 

 

Dins de l’àmbit d’estudi trobem dues formacions hidrogeològiques:  

 

Al·luvial quaternari del Fluvià. Conformada per sediments detrítics gravosos i sorrencs 

pertanyents a diferents avingudes del riu Fluvià i que es considera com a aqüífer lliure 

a una profunditat entre 2 i 20m. La seva proximitat al curs fa que sigui molt rendible. 

 

Detrític neogen. Formada per formacions geològiques terciàries d’edat pliocena on 

alternen nivells de conglomerats, gresos i lutites. Només les dues primeres litologies són 

les que contenen aigua, funcionant com a aqüífer semicaptiu multicapa. Els pous 

d’abastament municipal es nodreixen d’aquest aqüífer encara que és poc rentable amb 

cabals de fins a 8m3/h a profunditats de fins a 110m. 

 
Pontós és un municipi inclòs en les zones vulnerables per a contaminació de les aigües 

subterrànies de nitrats d’origen ramader, segons Decret 283/1998, Decret 476/2004 i 

Acord de Govern de 28 de juliol de 2009, com ja hem vist a l’apartat 6.3 del present 

projecte. 
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Segons dades de l’ACA les característiques de la massa d’aigua superficial en la qual 

s’hi troba situat el municipi de Pontós són : 

 

Figura 5 Masses d’aigua del municipi de Pontós. Font : Servidor de mapes de l’Agència 
Catalana de l’Aigua 
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Hidrogeologia  

En el mapa d’àrees hidrològiques (SERVEI GEOLÒGIC DE CATALUNYA i INSTITUT 

CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, 1992) la zona de Pontós pertany a l’àrea de la 

depressió de l’Empordà.  
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Figura 6. Aqüífers de l’Alt Empordà . Font : Agència Catalana de l’Aigua 
 

 

En l’actualitat, a les Conques Internes de Catalunya la utilització de recursos hídrics 

subterranis és més important que la dels recursos superficials. De la mateixa manera, 

aquest fet també es produeix a l’àmbit d’estudi, que com es pot veure, es localitza a una 

important plana al·luvial de sòls agrícolament productius que són regats pels cursos dels 

rius de la Muga, el Fluvià i el Ter.  

 

Pel que fa al municipi de Pontós, aquest inclou la major part del territori del seu terme 

municipal dins la conca del Fluvià. Una franja, corresponent al terç nord de la seva 

superfície però, si que pertany a la conca de la Muga, amb carena de la Serra Pelada 

actuant com a separadora d’aigües,  per bé que una petita franja al extrem Nord/Est 

s’inclou també a la conca del Rec de Sirvent.   

 

De les dos anteriors conques interessa destacar, tant per la seva extensió com pel pes 

que detenen en l’estructura del municipi , la conca de la Muga, que ocupa 758 Km i està 
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constituïda per 26 subconques; així com la conca del Fluvià, de 974 Km i formada per 

25 subconques24 .  

 

En relació al sistema o la formació d’aqüífers més propera a l’àmbit d’estudi, correspon 

a l’aqüífer de la Zona Muga Fluvià, concretament a les subunitats: Muga i Baix Fluvià25, 

que per naturalesa tenen unes característiques litològiques poroses i responen als 

dipòsits al·luvials de les planes costaneres actuals.   

 

Més concretament, sota Pontós es troba una massa d’aigua subterrània força extensa, 

de 614 Km que rep el nom d’Empordà i es correspon amb la franja de color rosa del 

mapa. La seva superfície és força important, de fet, per tenir una referència, és la 

mateixa superfície que té l’Àrea metropolitana de Barcelona o el municipi de Madrid.  De 

l’anterior extensió, la superfície aflorant es de 357 Km, i es correspon amb la que es 

capaç de crear fonts i surgències, tant mateix, força abundant.   

 

La litologia dominant que emmagatzema la massa d’aigua és la Detrítica no al·luvial, 

cosa que proporciona unes característiques hidràuliques de aqüífers lliures i confinats 

 associats amb predomini del confinat. Els aqüífers, que es posicionen en multicapa, son 

de tipologia predominantment porosa i reben alimentació dels cursos superficials, alhora 

que quan hi ha surgència els alimenten. Altrament, de aquesta massa d’aigua no en 

depèn cap zona humida.   

 

Finalment, cal indicar que la fàcia hidroquímica es correspon amb la Bicarbonatada 

càlcica. 

 
                                                          

Segons dades de l’ACA es presenten els possibles impactes que poden afectar a la 

massa d’aigua subterrània dins el municipi de Pontós : 
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La massa d’aigua subterrània Empordà inclou tots els 59 municipis com a zones 

vulnerables a la contaminació de nitrats, Pontós hi està inclòs (Decret 283/1998, de 21 

d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries i Decret 476/2004). 

 

El nivell freàtic de l’aqüífer es troba lligat al nivell del cabal del riu i per tant és un àmbit 

vinculat a la dinàmica fluvial. 

 

Els aqüífers més importants es desenvolupen als materials quaternaris, fonamentalment 

als al·luvials de les principals artèries fluvials i a les esplanades deltaiques. Aquestes 

zones constitueixen importants aqüífers superficials, amb espessor considerable, dels 

que es pot arribar a obtenir abundant cabal. 

Per tant, hidrològicament l’aqüífer més important seria el superficial constituït per 

material sorrenc, amb un índex de permeabilitat elevat, sense cap tipus de problema pel 

drenatge del aqüífer. 
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11. CLIMATOLOGIA 

 

La informació meteorològica s’ha obtingut de dues estacions meteorològiques: l’estació 

d’Ollers, a can Quelic  i l’estació de Banyoles, a can Sisó al marge de l’Estany.  

 

COLOMER i CALBÓ (1999) han caracteritzat el clima del Pla de l’Estany com a temperat 

plujós del tipus mediterrani (segons la classificació de Köppen), i de semiàrid (segons 

l’índex termopluviomètric de Dantin i Revenga). 

 

Utilitzant els criteris i/o índexs de Thornthwaite el terme de Pontós  (INSTITUT 

CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA i DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 1996) es pot 

caracteritzar per: 

 

a) Evapotranspiració potencial compresa entre 712 i 855 mm. 

b) Varietat de la regió tèrmica: mesotèrmica II (B’2). La més estesa a Catalunya. 

c) Concentració estival de l’eficàcia tèrmica de 48% a 51,9%. 

d) Dèficit hídric anual entre 200 i 100 mm. 

e) Tipus de clima segons l’índex d’humitat: subhumit C2 (índex hídric anual comprès 

entre 0 i 20). 

Precipitacions 

La precipitació anual acumulada a l’estació Banyoles a l’any 2009 va ser de 561,9 mm 

segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

El cicle anual de les precipitacions va ser : 

- Màxims en el mes d’abril i octubre 

- Mínims en el mes d’agost i desembre 
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Aquesta distribució anual de pluviositat és típica de les regions amb forta influència 

mediterrània.  

 

Les dades d’humitat relativa van ser del 65% de mitjana anual. 

Temperatures 

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a l’estació de Banyoles durant 

l’any 2009 es van enregistar els següents valors: 
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Estació Meteorològica de Banyoles any 2009 

Font : XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya 

 

Tal i com es comprova les temperatures més altes destaquen ens els mesos d’estiu en 

els quals hi ha menys precipitacions i en els mesos d’hivern s’enregistren les 

temperatures més baixes i al mateix temps són els mesos de més pluviositat. 

Humitat 

A partir de les dades de l’estació meteorològica de Banyoles es pot caracteritzar el cicle 

anual com a poc variable i relativament humit (>65%).  

La mitjana anual d’humitat relativa és de 65%. 

 

Vents 

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a l’estació de Banyoles durant 

l’any 2009 el vent predominant va ser el de direcció NW i la velocitat mitjana del vent a 

10 metres va ser de 1,9 m/s. 

 

Figura 7. Estació Meteorològica de Banyoles any 2003. Font : XEMA del Servei Meteorològic de 

Catalunya 
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PRAT (1986) comenta l’existència de vents locals que es produeixen en punts molt 

concrets del municipi:  

- Murrià: present als matins d’hivern a la zona d’Orfes i de direcció oest-est. 

- Vent de Ramirol: bufa al capvespre de l’estiu al llarg del rec Ramirol. 

- Vent de les Ferreres: es manifesta a les tardes estivals a la part baixa de Sant Esteve 

de Guialbes amb la mateixa direcció que el Xaloc. 

 

També constata l’existència de bufaruts, que es descriuen com a corrents d’aire 

d’aparició imprecisa, sense hora fixa i que canvien de lloc de forma molt ràpida. 
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Mapa de precipitació acumulada: Mapa elaborat amb dades d’estacions automàtiques 

gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya amb disponibilitat superior al 90% de 

la informació pel període comprès entre l’1 de setembre de 2009 i el 31 d’agost de 2010. 

 

 

Figura 8. Distribució geogràfica de la precipitació acumulada durant l’any pluviomètric 2009-2010 

(expressat en mm) 
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Comparació amb la mitjana històrica: Mapa elaborat amb dades d’estacions 

automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya amb disponibilitat 

superior al 90% de la informació pel període setembre de 2009 – agost de 2010. 

 

 

Figura 9. Distribució geogràfica de la precipitació durant l’any pluviomètric 2009-2010, expressat 

com a percentatge respecte a la mitjana climàtica 1961-1990. 
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S’exposa el plànol de l’Atles climàtic de Catalunya corresponent. Representació del tipus 

de clima en funció de l’índex hídric anual. Aquest índex ve definit, segons Thornthwaite, 

per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la suma dels excedents 

mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades per 

evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el 

dèficit anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual 

d’aigua). Thornthwaite definí 9 tipus de clima o regions d’humitat, vuit de les quals es 

troben representades a Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representació de l’índex hídric anual a Catalunya. 
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Aquest plànol indica la temperatura mitjana anual. La representació de les isotermes, 

conté 14 intervals, amb una equidistància d’1ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representació de la temperatura mitjana anual a Catalunya. 
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Plànol de l’Atles climàtic de Catalunya sobre la precipitació mitjana anual. Representació 

de les isohietes, amb una equidistància de 50 mm. Conté 19 intervals, o colors, des de 

menys 400 mm a més de 1.250 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representació de la precipitació mitjana anual a Catalunya. 
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Plànol de l’Atles climàtic de Catalunya corresponent. Representació de 

l’evapotranspiració potencial (ETP), que és la quantitat màxima d’aigua susceptible 

d’ésser cedida en forma de vapor per una superfície de sòl completament coberta de 

vegetació i contínuament alimentada d’aigua sota unes determinades condicions 

climàtiques; el valor de l’ETP s’ha obtingut seguint el mètode ideat per Thornthwaite. 

També es representen les regions tèrmiques segons la proposta d’aquest mateix autor, 

que es basa en determinats intervals de l’ETP. 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓ POTENCIAL I REGIONALS TÈRMIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representació de l’evapotranspiració potencial i regionals tèrmiques a 
Catalunya. 
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Plànol de l’Atles climàtic de Catalunya sobre el dèficit hídric anual. Representació de la 

diferència entre l’evapotranspiració potencial (ETP), o capacitat evaporant del sòl cobert 

de vegetació, i la real. A mesura que aquesta diferència és superior, menys garantides 

estan les necessitats hídriques de les plantes.  

 

DÈFICIT HÍDRIC ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representació del dèficit hídric anual a Catalunya. 
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12. QUALITAT DE L’AIRE 

 

Pel que fa a l'ambient atmosfèric, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, disposa 

d’un punt proper a Agullana. 

 

Tot i no disposar de dades analítiques que ho demostrin, val a dir, que la qualitat de 

l’aire de la zona és excel·lent, donat que no existeixen emissions significants a 

l’atmosfera de cap tipus, per la qual cosa, la capacitat del territori, referida a l’emissió de 

contaminants a l’atmosfera, és molt alta. 

 

La zona de qualitat de l’aire que engloba l’activitat és la zona 9: Empordà 

 

S’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó mesurats a les 

estacions de fons. Presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una 

marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals representen 

la major part del seu territori. Només un 20% dels municipis poden tenir àrees urbanes. 

 

Hi ha una important coberta vegetal. És una franja litoral que s’endinsa cap a l’interior 

en una plana. 

 

Condicions de dispersió: És una franja costanera que es veu afectada sovint per la 

tramuntana. Quan no hi ha vent a escala sinòptica, predomina el règim de brises. 

 

Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats domèstiques 

i del trànsit urbà. 

Respecte a la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i 

intens. 

 

Hi ha pocs focus industrials, que afecten bàsicament un 20% dels municipis. Entre 

aquests focus predominen de manera notable els de tipus B (material per a la 

construcció, fabricació de ceràmica i similars) respecte als de tipus A. 

 

Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades als valors de fons d’ozó. 

Aquests valors diferencien aquesta zona de les Comarques de Girona. No es disposa 

de mesures per a la resta de contaminants. 
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Figura 15. Caracterització de les emissions de la zona 9, Empordà. 

 

 

13. VEGETACIÓ 

 

L’àmbit d’actuació el constitueix una plana propera a la carretera GIP-5126, per sota 

dels camps de Mas Oliva. La zona que es projecta com a gravera són camps de conreu 

herbaci de secà, amb alguns peus aïllats de pins en el seu perímetre oest, i bosc de pins 

i alzines l’extrem nord. 

 

El sòl forestal i agrícola de Pontós, que representa unes 1.354 Ha de la superfície del 

sòl no urbanitzable, es concentra en els petits turons que envolten el nucli urbà i els 

retalls i marges arbrats que trobem en els marges dels terrenys agrícoles. 

 

Actualment els alzinars han estat substituïts en gran part per pinedes de pi blanc i per 

brolles de romaní i estepes. 

 

Les principals comunitats vegetals que constitueixen la vegetació actual del terme 

municipal de Pontós són les següents: 
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a) Els boscos esclerofil·les: els alzinars 

La comunitat forestal que tindria caràcter climàcic i, per tant, més estesa al territori, és 

l’alzinar litoral (Quercetum ilicis pistacietosum). Tanmateix els boscos dominats per 

alzines són molt rars i es presenten de manera general amb l’aspecte de formacions on 

el pi blanc (Pinus halepensis) constitueix un estrat arbori força elevat sota del qual 

trobem l’alzinar en procés de reconstitució.  

 

Concretament es poden trobar dos estadis de recuperació dins de les masses forestals. 

Primer, els boscos on les alzines tenen un elevat recobriment, constitueixen un estrat 

arbori inferior als pins i presenten un sotabosc de plantes d’ambients ombrívols com el 

galleranc (Ruscus aculeatus), el marfull (Viburnum tinus), el ginebre (Juniperus 

communis) o l’heura (Hedera helix). Segon, les pinedes altes, que presenten un 

sotabosc més esclarissat amb aspecte de màquia, on les alzines tenen port arbustiu i 

es barregen amb l’arboç (Arbutus unedo) o l’arítjol (Smilax aspera). 

 

Per últim, indiquem la presència d’alzinars on és freqüent el roure martinenc (Quercus 

humilis). No són boscos en cap cas abundants ni extensos ja que se situen en els fons 

de vall ocupats majoritàriament pels conreus. 

 

b) Les brolles i prats secs calcícoles 

El domini dels boscos i de les comunitats forestals arbrades ha relegat aquestes 

formacions arbustives d’espais oberts a molt pocs punts del territori. Només els indrets 

cremats o molt estassats permeten observar retalls de brolla, més concretament les 

anomenades brolles calcícoles de romaní i bruc d’hivern (Rosmarino-Lithospermetum), 

caracteritzades pel romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern (Erica multiflora) i 

altres mates com la foixarda (Globularia alypum). 

 

Els prats són encara més localitzats. La seva raresa estaria lligada a l’abandó de les 

explotacions forestals que mantenien un tipus de bosc de pins sense sotabosc arbustiu 

que afavoria el desenvolupament de comunitats herbàcies, principalment joncedes 

(Plantagini-Aphyllanthetum), avui pràcticament inexistents al municipi.  

 

c) Els marges de camp 

Dins del paisatge agrícola destaca la preservació no només de retalls de bosc sinó 

també de la vegetació dels marges de camp. Aquests indrets, de sòls profunds i humits, 

són ocupats pels fenassars (Brachypodietum phoenicoidis). Es tracta de comunitats de 

caràcter herbaci que apareixen força ben constituïdes i on podem trobar diverses 
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espècies característiques de la comunitat, però alhora força rares en el territori, com la 

gresolera del vent (Phlomis herba-venti), o poc freqüents a terra baixa, com el tàrrec de 

prat (Salvia pratensis). En diversos indrets de la part nord-oriental del municipi apareix 

una comunitat d’arbustos espinosos que constitueixen tanques naturals, és la bardissa 

seca d’espinavessa (Pyro-Paliuretum spina-christi). Es tracta d’una de les darreres 

irradiacions vers el sud d’aquestes formacions tan característiques de la plana 

empordanesa. 

 

d) Els boscos de ribera 

Les pollancredes (Populetum albae) amb arbre blanc (Populus alba), pollancre (Populus 

nigra), i salze blanc (Salix alba), i els sargars (Saponario-Salicetum purpureae), amb 

sarga (Salix elaeagnos) i herba sabonera (Saponaria officinalis), són presents als cursos 

fluvials de certa entitat com el riu Fluvià. La resta de la xarxa hidrogràfica, de menor 

entitat, no presenta lleres suficientment amples que permetin un bon desenvolupament 

d’aquests tipus de boscos. Tanmateix en alguns trams de la riera de la Farga on seria 

possible la seva existència, l’home ha aprofitat aquest espai per a la plantació de 

pollancres del Canadà (Populus × canadensis) i plàtans (Platanus acerifolia). 

 

Els torrents i altres depressions temporalment humides són ocupades per formacions 

forestals força particulars, les freixenedes. Properes ecològicament a les gatelledes que 

trobem a la plana de la Selva, són dominades, en aquest cas, pel freixe de fulla estreta 

(Fraxinus angustifolia) i permeten la presència d’elements característics dels boscos 

caducifolis montans com l’herba fetgera (Anemome hepatica), la campaneta blava 

(Campanula persicifolia), la llengua de cérvol (Phyllitis scolopendrium), la lleteresa de 

bosc (Euphorbia amygadaloides) o la sanícula (Sanicula europaea), juntament amb 

espècies de les pollancredes de plana com la sarriassa (Arum italicum) o el lliri pudent 

(Iris foetidissima). 

 

e) Altres formacions fluvials 

El riu Fluvià manté, al seu pas pel terme municipal de Pontós, un dels trams més ben 

conservats abans d’entrar a la plana empordanesa. L’existència d’un recorregut sinuós 

i un llit força ample afavoreix la dinàmica natural d’un curs fluvial d’aquesta importància 

amb la formació de meandres, on s’acumulen els sediments fluvials. En aquests indrets 

s’hi fa la comunitat de codolars de riu (Andryaletum ragusinae), cada cop menys freqüent 

a casa nostra, de la qual en són característiques la llonja (Andryala ragusina), el 

melcoratge tomentós (Mercurialis tomentosa), el plantatge de ca (Plantago 

sempervirens) o la lleteresa de codolar (Euphorbia seguieriana), i a les quals s´afegeixen 
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d’altres plantes igualment interessants com l’escrofulària de ca (Scrophularia canina) o 

la ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium). En llocs de curs lent apareixen els 

creixenars (Apietum nodiflori), comunitats d’herbes ufanoses com els créixens (Rorippa 

nasturtium-aquaticum, Apium nodiflorum o Veronica anagallis-aquatica) o la menta 

aquàtica (Mentha aquatica). 

En aquest mateix sector apareixen també comunitats nitròfiles lligades al bosc de ribera 

que, malgrat estar dominades per algunes plantes més o menys comunes com l’ortiga 

grossa (Urtica dioica) i l’herba d’orenetes (Chelidonium majus), acullen plantes tan 

destacables i vistoses com el lami maculat (Lamium maculatum) i el cerfull bord 

(Anthriscus sylvestris). 

 

f) Comunitats arvenses 

Les comunitats arvenses, és a dir, les lligades als conreus, són generades directament 

per l’acció humana i per tant caldria pensar que en un municipi agrícola com Pontós es 

troben en expansió i ben representades. Tanmateix, les pràctiques agrícoles, cada cop 

més mecanitzades, han limitat la presència d’aquest tipus de comunitats i moltes de les 

plantes abans freqüents als conreus de casa nostra han sofert un fort procés de 

regressió. Els conreus de cereals són l’exemple més clar d’aquest procés, i actualment 

resulta sorprenent trobar plantes com la niella (Agrostemma githago), la nigel·la gàl·lica 

(Nigella gallica) o la silene vermellenca (Silene rubella), que es fan entremig del cereal 

en creixement, o d’altres típiques dels rostolls com el tornasol (Chrozophora tinctoria), 

les sabatetes de rostoll (Linaria spuria) o la lleterola falcada (Euphorbia falcata). 

 

14. FAUNA 

 

La fauna que trobem al municipi es relaciona amb la vegetació i els diferents hàbitats 

que hi trobem.  El grup més conegut és el dels vertebrats, tot i que s’han detectat alguns 

aspectes relatius als invertebrats que són remarcables.  

 

a) Invertebrats 

A diferència dels vertebrats, hi ha un gran desconeixement de la fauna invertebrada de 

la zona. Mereix especial atenció el fet de la presència d’una població de nàiades Unio 

aleroni (mol·luscs bivalves d’aigua dolça) a la riera de la Casinyola dins el terme 

municipal de Bàscara, gairebé al límit municipal de Pontós. Aquesta riera neix al municipi 

de Vilademuls, i per tant no hi és descartable la presència d’aquesta espècie. També en 

altres recs i rieres similars de la mateixa conca dins el municipi (riera de la Fontsanta, 

rec Ramirol) seria possible l’existència d’altres poblacions d’aquesta espècie. Per altra 
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banda es té constància de la presència de valves de Psilunio littoralis en recs i rieres de 

la conca del Terri pròximes al municipi (J. Sala i C. Feo leg.). Sense prospeccions 

adequades no es pot descartar que aquesta espècie també sigui present en les cursos 

de la conca del Ter del municipi. Totes les espècies de nàiades estan protegides per 

l’Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides 

a Catalunya. 

 

b) Peixos 

El coneixement de les espècies de peixos del terme municipal en la conca del Fluvià es 

basa en informació publicada (ZAMORA et al. 1996), en un punt molt pròxim al municipi 

(Vilert, Esponellà, Pla de l’Estany), mentre que la de la conca del Ter es basa en 

informació no publicada (dades pròpies), en punts de la comarca pròxims al municipi (riu 

Terri). Les úniques presències confirmades d’espècies de peixos en els recs del municipi 

(Ramon García pers. com.) són les de barb de muntanya (Barbus meridionalis) i 

d’anguila (Anguilla anguilla), si bé aquesta darrera ha esdevingut poc abundant. En total, 

considerant les dades de punts propers al municipi, trobem sis espècies de peixos, entre 

les dues conques. Cal destacar que la comunitat de peixos està integrada 

majoritàriament per espècies autòctones de rius mediterranis, a excepció de la 

gambúsia (Gambusia holbrooki) i del gardí (Scardinius erythrophtalmus), introduïts 

durant el segle XX. Malgrat que la carpa també es considera una espècie introduïda, 

aquesta introducció es va fer en temps antics (HERNANDO i SORIGUER, 1992). Per 

conques trobem: 

- Conca del Fluvià: 

 Anguila (Anguilla anguilla). 

 Barb de muntanya (Barbus meridionalis). 

 Carpa (Cyprinus carpio). 

 Bagra (Leuciscus cephalus). 

 Gardí (Scardinius erythrophthalmus). 

- Conca del Ter: 

 Anguila (Anguilla anguilla).  

 Barb de muntanya (Barbus meridionalis).  

 Carpa (Cyprinus carpio).  

 Bagra (Leuciscus cephalus). 

 Gambúsia (Gambusia holbrooki). 

 

 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  42 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

c) Amfibis 

Es coneixen 11 amfibis del municipi (MASSIP, 1993, LLORENTE et al. 1995, i dades 

facilitades per J.M. Massip). Entre els amfibis amb cua (salamandra, tritons), la 

salamandra (Salamandra salamandra) és la més fàcil d’observar en el terme municipal 

i se l’ha localitzat amb molta facilitat tant en els recs i rieres de la conca del Ter (p.e., 

riera de la Farga), com en els recs i rieres de la conca del Fluvià (p.e., riera Casinyola). 

Del tritó pirinenc (Euproctus asper) hi ha dubtes sobre la seva presència històrica a la 

zona, però avui dia sembla inexistent en el municipi.  

 

Pel que fa a granotes i gripaus, el galàput granoter (Discoglossus pictus) és una espècie 

introduïda al nostre país de poblacions algerianes via França (GARCÍA- PARÍS i 

JOCKUSCH, 1999), localitzant-se únicament a les comarques gironines. La seva 

introducció data de principis de segle XX. El tòtil (Alytes obstetricans) té la capacitat 

d’utilitzar tot tipus de masses d’aigua per a la reproducció, fins i tot tolls d’aigua de pluja.  

 

La conservació de les basses de rec, safareigs i altres punts d’aigua artificials que avui 

estan en desús en tot el municipi és vital per a les poblacions d’aquestes espècies. Les 

barreres que suposen per la banda est la Nacional II, l’autopista A-7 i el futur traçat del 

TGV només poden ser, en part, contrarestades si es potencia i respecta la funcionalitat 

de rius i rieres com a corredors biològics. Aquests connectors, però, estan sotmesos a 

activitats forestals desenvolupades pròximes a la llera, i en alguns casos fins i tot en la 

mateixa llera, malmetent els hàbitats fluvials. A nivell de tota la comarca s’observa la 

disminució de la granota verda (Rana perezi), del gripau comú (Bufo bufo) i del tritó 

palmat (Triturus helveticus). Si bé no hi ha cap certesa sobre la causa d’aquesta situació, 

la fragmentació que ha patit el territori i la degradació de molts ambients aquàtics ha 

contribuït a aquest fet. Cal destacar que s’han observat en el municipi nombrosos punts 

de cria del gripau comú. 

  

d) Rèptils 

S’han trobat al municipi 10 espècies de rèptils (MASSIP 1993, LLORENTE et al. 1995, i 

dades facilitades per J.M. Massip). La bívia de tres dits (Chalcides striatus) no ha estat 

citada al municipi, però la presència a la zona oest de la comarca, al nord (Cabanelles) 

i al sud (Montaspre, Sant Julià de Ramis) fa molt possible que aquesta espècie es trobi 

en el terme municipal. El dragó (Tarentola mauritanica) és molt abundant a Pontós i la 

serp de Montpeller (Malpolon monspessulanus) es considera l’ofidi més abundant. A 

nivell de tota la comarca s’observa la disminució del llangardaix ocel·lat (Timon lepidus); 
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si bé no hi ha cap certesa sobre la causa d’això, la fragmentació que ha patit el territori 

hauria contribuït a aquest fet. Cal destacar que el llangardaix té les poblacions més 

grans de la comarca a Pontós. A més en el municipi es localitzen rèptils molt escassos 

en els territoris veïns com seria el cas de la sargantana cuallarga (Psammodromus 

algirus). La marieta (Anguis fragilis) és present en el terme municipal, si bé les seves 

abundàncies són menors que en la zona oest de la comarca del Pla de l’Estany.  

e) Ocells 

Es coneix la presència de 95 espècies d’ocells al terme municipal. D’aquestes, 70 són 

nidificants segures, com el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet menut 

(Ixobrychus minutus), Aligot vesper (Pernis apivorus), Astor (Accipiter gentilis), Esparver 

vulgar (Accipites nisus), l’aligot comú (Buteo buteo), Xoriguer comú (Falco tinnunculus), 

Falcó peregrí (Falco peregrinus), Perdiu roja (Alectoris rufa), Polla d’aigua (Gallinula 

chloropus), blauet (Alcedo atthis), etc. A més hi ha 13 espècies que són nidificants 

possibles o probables. Unes altres 12 espècies són hivernants, migradores o nidificants 

no comprovades. Destaquen els ardèids i els rapinyaires, tant l’àguila marcenca 

(Circaetus gallicus) com sobretot l’àguila calçada (Hieraetus pennatus), les espècies de 

riu associades al Fluvià i rieres, i també les espècies de camps de conreu, com la 

cogullada (Galerida cristata) i l’alosa (Alauda arvensis). El llistat de la fauna d’ocells del 

terme municipal s’ha basat en MASSIP (1980) i en MUNTANER et al. (1984), i també 

s’ha obtingut informació complementària a partir dels comentaris de J.M. Massip. 

L’annex 2 recull el llistat dels ocells segons la seva fenologia. 

 

f) Mamífers 

S’han citat 28 espècies de mamífers al municipi, a aquests es podrien afegir 6 espècies 

més que s’han observat a la comarca i que potser també es troben a Pontós (MASSIP 

1983,  GOSÀLBEZ 1987, i dades de. J.M. Massip). Així, entre els insectívors podem 

citar l’eriçó (Erinaceus europaeus) i la musaranya vulgar (Crocidura russula). S’han 

trobat també o hi ha altes probabilitats de que s’hi trobin sis espècies de rates-penades 

(totes elles protegides). Entre els carnívors esmentem la guineu (Vulpes vulpes), el 

gorjablanc (Martes foina), la mostela (Mustela nivalis), la pudenta (Mustela putorius) i la 

geneta (Genetta genetta). Cal esmentar el cas del toixó (Meles meles), que es troba en 

regressió a tota la comarca. La llúdriga (Lutra lutra) s’ha detectat després de les 

reintroduccions al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (RUIZ-OLMO, 1997); en 

el tram del Fluvià que passa pel municipi és on s’ha detectat més rastres de llúdriga 

(Ponç Feliu, pers. com.). El gat salvatge (Felis silvestris) abans es trobava, però 

actualment molt possiblement s’ha extingit (l’últim exemplar capturat a la comarca va ser 
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a Ollers al 1958). Remarquem també la presència de visó americà (Mustela vison) 

espècie introduïda que es troba en expansió; s’ha observat durant el treball de camp a 

prop del terme municipal (St. Andreu del Terri i a Medinyà) i la mobilitat d’aquesta 

espècie fa pensar en la seva possible presència a Pontós. 

 

Els mamífers són un dels grups més sensibles a la fragmentació del territori. Per tant la 

seva conservació passa per una protecció de corredors biològics entre els que cal 

destacar els cursos aquàtics entesos com la unitat configurada per la llera i el bosc de 

ribera. En el mateix sentit sembla important conservar les àrees boscoses de major 

mida.  

 

15. PERMEABILITAT ECOLÒGICA 

 

El deteriorament i la fragmentació dels hàbitats representen dues de les principals 

causes de la pèrdua de biodiversitat de les comunitats florístiques i, especialment, 

faunístiques. Moltes tessel·les paisatgístiques corren perill d’insularització i subsegüent 

pèrdua de funcionalitat. Cal prendre mesures per a garantir la connectivitat entre totes 

les unitats del sistema territorial. 

 

Un corredor biològic és un hàbitat predominantment linear d’amplada modesta que 

permet la circulació d’individus entre dues tessel·les del mosaic territorial. Per extensió, 

és també un hàbitat linear que connecta dos hàbitats disjunts o ecosistemes fragmentats 

per tal d’assegurar els fluxos genètics entre les poblacions connectades i fer possibles 

les redistribucions demogràfiques que la dimensió de cada hàbitat o ecosistema per 

separat no permetria. 

 

La transposició del corredor biològic a un àmbit escalar superior condueix al connector 

ecològic, que és un conjunt d’hàbitats de geometria diversa i força ampla en totes les 

seccions del seu desenvolupament (quilomètrica). El connector ecològic ha de garantir 

la continuïtat territorial entre dos complexos ecosistèmics grans. A les funcions purament 

connectives s’afegeix les d’autèntica prolongació dels ecosistemes que uneix, de 

manera que els organismes hi poden residir, ultra circular-hi.  

 

Els cursos d’aigua tenen un paper molt important a l’hora d’afavorir la connectivitat entre 

territoris o dins d’un territori fragmentat. Entre els cursos d’aigua del municipi mereix una 

importància especial el cas del Fluvià. Aquest curs és un connector a un nivell superior 

al local i comarcal, i és el principal eix de connexió entre les comarques de la Garrotxa, 
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el Pla de l’Estany i l‘Alt Empordà. Alhora, és el corredor biològic que uneix territoris de 

vàlua ambiental protegits per la legislació catalana (Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa, espai del PEIN Estany de Banyoles  i Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà). 

 

En base a la informació publicada per la Diputació de Girona, com en el Pla Territorial 

Parcial de les Comarques Gironines, la zona objecte d’estudi on actualment es una àrea 

agrícola es considera una zona d’interès connector. 
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16. QUALITAT PAISATGE I USOS DEL SÒL 

 

Comparant els usos del sòl a finals de la dècada dels 70 (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, 1989) no existeixen diferències 

significatives en els usos del sòl d’aquella època respecte als actuals. El territori forestal 

estava ocupat per pinedes i les pastures i les brolles tenien una presència molt minsa, 

mentre que la major part era terreny agrícola. Completant aquesta visió, el mapa de 

vegetació de Banyoles (BOLÓS i MASALLES, 1983), al costat del municipi de Pontós, 

indica l’existència de l’elevada superfície ocupada per comunitats herbàcies 

(principalment joncedes) que es presentaven sempre cobertes per pins. 

 

 

Figura 16. Classificació dels usos del sòl a Catalunya 2002. Font : Bases format Miramon 

 

Hom pot parlar, doncs, no tant de canvis en la proporció de terrenys agrícoles i forestals, 

sinó de l’ús d’aquests últims, que han sofert un abandonament tant pel que fa al seu 

aprofitament silvícola com ramader. En ambdós casos la conseqüència ha estat la 

ràpida recuperació de l’alzinar dins de les pinedes preexistents. 

 

Divisió municipal
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Aigua marina
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Infraestructures viàries
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Zones industrials i comercials

Conreus herbacis de secà

Conreus herbacis de regadiu
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Prats supraforestals

Bosquines i prats

Bosc d'escleròfil·les
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Les clapes de bosc i les superfícies de conreus i espais oberts conformen un paisatge 

tacat en mosaic, en el qual, en termes generals, els boscos ocupen els turons i els 

conreus les zones més baixes. A això s’uneixen els corredors de vegetació, normalment 

arbòria, que ressegueixen els cursos d’aigua i van relligant les taques del mosaic. 

 

Valoració global de l’estat de conservació dels sistemes naturals 

Una de les característiques més destacables del paisatge del municipi de Pontós és 

l’equilibrada combinació entre els terrenys agrícoles i els forestals, que es manifesta 

sota l’aspecte d’un mosaic de boscos i camps, separats per vorades i marges ben 

constituïts.  Així mateix, la superfície ocupada per cadascuna de les taques de bosc és 

suficientment gran per conservar la dinàmica pròpia d’aquests ambients, evitant que 

esdevinguin retalls residuals fortament alterats. 

 

L’ocupació humana del territori contribueix també a preservar aquest equilibri, gràcies a 

l’absència de grans nuclis de població i al manteniment del poblament rural. Una 

excessiva transformació de cases i masos en segones residències podria provocar 

problemes en el manteniment d’aquest paisatge, ja que porta associat l’abandó dels 

usos tradicionals, principalment agrícoles. 

 

Les rieres i torrents presenten un bon estat de conservació, els cursos fluvials més 

importants (com la de Santa Llogaia, de la Por i Pontós). 

 

Un cas especial el constitueixen les plantes al·lòctones, és a dir aquelles procedents 

d’altres àrees geogràfiques introduïdes de forma voluntària o involuntària i que 

actualment es troben naturalitzades. Tot i que no sembla que tinguin molta importància 

en el paisatge, són especialment sensibles a aquests processos de substitució els 

cursos fluvials on, de forma general, existeixen plantes que colonitzen els sediments rics 

en nutrients que apareixen durant els períodes d’estiatge. En serien exemples: el bident 

frondós (Bidens frondosa), la nyàmara (Helianthus tuberosus) o el morritort de Virgínia 

(Lepidium virginicum). A nivell forestal caldria tenir en compte algunes espècies arbòries 

com l’escàcia (Robinia pseudoacacia) que poden colonitzar els boscos de ribera alterats 

i substituir les espècies pròpies del país.  

 

Segons estudis ambientals realitzats en el municipi es va arribar a la conclusió que en 

termes generals, el bon estat del medi natural del municipi i l’escassesa de problemes 

en relació a això són percebuts també per la població. En el sondeig sobre percepció 

ambiental no fa referència al medi natural en cap dels problemes i mancances (sobre 
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qualsevol aspecte del municipi) que són esmenats pels preguntats. Indirectament si que 

cal esmentar que el mal estat dels camins i carreteres s’indica en un 25% de respostes, 

i que un 3% es refereixen a la desprotecció de l’agricultura. Es reconeix també 

indirectament el valor del medi natural, quan quasi un 80% dels preguntats estaria 

d’acord o molt d’acord en potenciar l’activitat turística basada en el patrimoni natural i 

l’històric-arquitectònic.  

 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, assenyala tots del terrenys del 

projecte, com a sòl “d’interès agrari i/o paisatgístic”, essent majoritàriament camps de 

conreus herbacis. 

 

Segons dades de l’EFC de l’Alt Empordà (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya: 

Regió Forestal III), la superfície del municipi estava formada per Bosc dens 38,58 ha, 

bosc clar 0,02 ha, matollars 1, 25 ha, prats 0,33, conreus 56,90 ha. 

 

Com a sector es caracteritza per constituir-se per explotacions directes de l’activitat i ser 

pràcticament inexistents les explotacions empresarials. Això repercuteix en el 

desenvolupament de l’activitat, originant un cert impacte sobre el medi, com ara 

l’aplicació excessiva i deficient d’adobs orgànics i químics, de productes fitosanitaris, 

utilització de reg per inundació, etc. 

 

 

17. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 

Per les seves característiques urbanístiques, viàries, de poblament i d’activitats 

econòmiques, Pontós no presenta una problemàtica rellevant pel que fa a l’ambient 

acústic. La font generadora de soroll més important és constituïda per la xarxa viària 

principal, i en concret per l’autopista A-7 i la carretera N-II. Aquestes dues vies suporten 

una intensitat de trànsit important i en algun cas un percentatge de vehicles pesats 

notable.  

 

A diferència del que succeeix en altres municipis, la població afectada és poc nombrosa, 

i es limita a les cases i masies properes a aquests vials. No hi ha queixes de soroll al 

municipi. 

 

No obstant, respecte al tema de la contaminació acústica segons la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica; el Decret 176/2009, de 10 de 
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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 i el Decret 245/2005, de 8 

de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 

acústica; l’Ajuntament ja ha elaborat i modificat els plànols de contaminació acústica del 

municipi i està pendent de rebre l’aprovació definitiva. 

 

El Tren de Gran Velocitat (TGV) ja circula pel municipi. L’estudi sobre els impactes 

d’aquest mitjà de transport realitzats per PAISATGES, GEOSERVEI & UNIVERSITAT 

DE GIRONA (1998) indica diversos punts (masies, fonts, granges) en que el soroll del 

tren en el moment del seu pas pot arribar a ser molest, tot i que considera que es tracta 

d’un impacte compatible o moderat. En diferents indrets recomana instal·lar pantalles 

acústiques. En alguns trams on l’impacte sonor es combina amb altres impactes, es 

recomana la construcció de falsos túnels. 

 

18. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

 

L’àmbit d’estudi, segons cartografia del Departament de Medi Ambient es considera 

zona E2 de Protecció alta. Es considera E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai 

d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 

2000. 

Cal mencionar que les zones properes al Fluvià es consideren com a Zona E1 de 

protecció màxima però aquestes es troben allunyades de la zona d’estudi. Són les zones 

de màxima protecció a la contaminació lluminosa, corresponen a les àrees coincidents 

amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents 

amb la Xarxa natura 2000. També existeix una petita zona ubicada a la part centre del 

municipi considerada com a zona E3 de protecció moderada. Són les àrees que el 

planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 
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Figura 17. Plànol del TM de Pontós amb representació les zones de protecció vers la 

contaminació lluminosa. 

 

19. SITUACIÓ SOCIO-ECONÒMICA 

 

La localització geogràfica i natural de Pontós ha afavorit el poblament del seu territori 

des de l’antiguitat en forma de societats agro-forestals, que articulen el seu poblament 

en forma de petits pobles o aglomerats rurals dels que hi han referències en la seva 

majoria des del segle IX, X o XI, i que reflecteixen el model feudal de l’època. 

 

L’estructura de poblament i l’economia agrària en la que es basa roman força estable al 

llarg de la història, sense que s’hagi produït un desenvolupament del sector  industrial 

al municipi. Solament, i de forma molt recent es produeix una progressiva terciarització 

de l’economia amb activitats com el turisme rural, tot i mantenir-se l’activitat agrària com 

a sector bàsic, que concentra el 41 % dels llocs de treball localitzats al municipi. 

 

La importància del sector agrari, que contrasta fortament amb l’escassa rellevància que 

pren en el context comarcal i català, així com la pràctica inexistència de 

desenvolupaments urbanístics recents, ha facilitat el manteniment de l’estructura en 

mosaic del paisatge tradicional. 

El municipi, amb una població al voltant dels 242 habitants l’any 2010, ha experimentat 

una certa estabilització demogràfica al llarg dels anys noranta i un creixement a partir 
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de l’any 2006, després d’haver patit un intens procés de despoblament des dels anys 

vint que es manifestà especialment intens en les dècades dels seixanta i setanta, i que 

reduí a una tercera part la població original. 

 

Els darrers anys el moviment migratori és lleugerament positiu, sense compensar però 

un moviment natural que ha esdevingut negatiu de forma continuada, degut a una 

estructura de població molt envellida i on els sectors majors de 55 anys tenen un pes 

molt important. 

 

En relació al model de poblament, el municipi de Pontós s’estructura en forma de pobles 

distribuïts al llarg del seu territori, que presenten en general un petit nucli de població, 

que es complementa per masies aïllades i fins i tot la presència en alguns casos de 

petits veïnats desvinculats del nucli. La gran dispersió de la població entre el conjunt de 

pobles, amb poblacions entre 10 i 30 habitants en la majoria dels casos, provoca 

l’absència d’un nucli o conjunt de nuclis amb una centralitat clara.  

 

Finalment, cal destacar la qualitat de l’entorn arquitectònic i dels continguts històrics i 

artístics, que atorguen, conjuntament amb el patrimoni paisatgístic i natural, uns 

recursos turístics remarcables al municipi. 

 

20. INFRAESTRUCTURES 

 

 DESCRIPCIO DISTANCIA (m) SITUACIÓ 

INFRAESTRUCTURES 

Camí ralet de 
Besalú 

50 Est 

GIP-5126 30 Sud 

GIV-5125 960 Oest 

N-II 442 Est 

AP-7 499 Est  

TAV 786 Est  

NUCLIS URBANS 

Pontós 1290 Sud- Est 

Garrigàs 2000 Est 

Creixell 1540 Nord 

Barri de l’Església 1420 Est 

HABITATGES AÏLLATS 

Mas Oliva 697 Oest 

Granja Porcs 30 Est 

Ca n’Oliver 883 Sud-Oest 

Puig-Colell 871 Sud-Oest 

Mas Tupiner 652 Nord 

Taula 3. Distàncies a nuclis urbans, masies, carreteres, etc 
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La infraestructura/habitatge més proper a l’explotació correspon a una granja situada al 

marge est de l’àrea sol·licitada, situat a la vora d’un camí rural i totalment tancada 

mitjançant reixa perimetral, s’ha previst una franja de 25 m de servitud i no afecció a la 

mateixa.  

 

Per altre banda, l'explotació tampoc afecta cap equipament subterrani. 

 

21. PATRIMONI CULTURAL 

 

Els inventaris de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya posen de manifest 

la importància del patrimoni cultural de Pontós, amb  27 elements catalogats, situats fora 

de l’àrea d’estudi i per tant no seran afectats per la modificació puntual. 

 

A continuació es fa una relació dels més destacables i que es troben al terme municipal 

de Pontós: 

 

Patrimoni Arqueològic:  

 

• Pont vell de Bàscara  

• Fontudana  

• La tribana  

• Castell de Pontós  

• Mas de la casa nova  

• Mas castellar  

• Olivet d’en Requesens  

• Plaça dels maristes  

• Riera de Santa Anna  

• Torre de l’àngel 

 

Patrimoni Arquitectònic.  

 

• Castell de Pontós  

• Torre de l’àngel  

• Església de Sant Marti  

• Can verdeguer – Can requesens  

• Capella de Santa Anna  

• Mas Clos • Mas Castelar  
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• Ca n’Oliver vell – Cal Monjo  

• Cal Carreter • El Cementiri  

• Carrer de dalt, 10  

• Creu de terme  

• Can Vila  

• Mas Castell  

• Església de Sant Medir – Romanyà  

• Can Faras  

• Mas Roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ZONES DE PROTECCIÓ 
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Espais naturals de protecció especial 

 

El projecte objecte d’aquest estudi d’impacte no afecta a espais naturals de protecció 

especial. 

 

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de Pontós no s’hi 

troba cap espai natural de protecció especial i tampoc en els municipis veïns. 

 

 

Figura 18. Espais Naturals de Protecció especial al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i 

programari MiraMon. 

 

Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN)  

 

El projecte objecte d’aquest estudi d’impacte no afecta a cap espai inclòs al Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN).  

 

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de Pontós no s’hi 

troba cap zona de Pla d’Espais d’Interès Natural i tampoc en els municipis veïns. 

 

Pontós 
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Figura 19. Espais d’Interès Natural (PEIN) al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari 

MiraMon. 

 

 

Els hàbitats d’interès comunitari (directiva 92/43/CE) (HIC) 

 

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

Codi: 92D0 

Nom: Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-

Tamaricetea) 

És prioritari ?: No prioritari 

Codi: 92A0 

Nom: Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

És prioritari ?: No prioritari 

Codi: 9540 

Nom: Pinedes mediterrànies 

És prioritari ?: No prioritari 

Codi: 9340 

Nom: Alzinars i carrascars 

És prioritari ?: No prioritari 

 

Pontós 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  57 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabanelles
Navata

Crespià

Cabanelles

Ordis Borrassà

Pontós

Vilademuls

Garrigàs

Esponellà

Bàscara
Superfície urbanitzada

Xarxa principal de carreteres

Xarxa secundària de carreteres

Xarxa hidrogràfica

Hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000 full 118

Aigües marines i zones intermareals

Penya-segats marítims i platges de palets

Maresmes i prats halòfils atlàntics i mediterranis

Maresmes i prats halòfils mediterranis i termoaltlàntics

Matollars mediterranis continentals halòfils i gipsòfils

Dunes marítimes de les costes mediterrànies

Dunes continentals, antigues i descalcificades

Aigües quietes (estanys i llacs)

Aigües corrents (rius i torrents)

Landes i matollars de les zones temperades

Matollars submediterranis i de zones temperades

Matollars arborescents mediterranis

Matollars, garrigues i ginestars mediterranis termòfils

Timonedes i mat. pulviniformes espinescents del lit. ventós

Pastures naturals

Pastures seminaturals

Pastures humides i herbassars megafòrbics

Prats mesòfils

Torberes acidòfiles d'esfagnes

Torberes basòfiles

Tarteres de muntanya

Vegetació casmofítica de parets i cingleres

Altres hàbitats rupícoles

Boscos caducifolis de l'Europa temperada

Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis

Boscos esclerofil·les mediterrànis

Boscos subalpins de coníferes

Superfície urbanitzada

Xarxa principal de carreteres

Xarxa secundària de carreteres

Xarxa hidrogràfica

Hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000 full 118

Aigües marines i zones intermareals

Penya-segats marítims i platges de palets

Maresmes i prats halòfils atlàntics i mediterranis

Maresmes i prats halòfils mediterranis i termoaltlàntics

Matollars mediterranis continentals halòfils i gipsòfils

Dunes marítimes de les costes mediterrànies

Dunes continentals, antigues i descalcificades

Aigües quietes (estanys i llacs)

Aigües corrents (rius i torrents)

Landes i matollars de les zones temperades

Matollars submediterranis i de zones temperades

Matollars arborescents mediterranis

Matollars, garrigues i ginestars mediterranis termòfils

Timonedes i mat. pulviniformes espinescents del lit. ventós

Pastures naturals

Pastures seminaturals

Pastures humides i herbassars megafòrbics

Prats mesòfils

Torberes acidòfiles d'esfagnes

Torberes basòfiles

Tarteres de muntanya

Vegetació casmofítica de parets i cingleres

Altres hàbitats rupícoles

Boscos caducifolis de l'Europa temperada

Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis

Boscos esclerofil·les mediterrànis

Boscos subalpins de coníferes

Figura 20. Hàbitats d’Interès Comunitari al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari MiraMon. 
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Xarxa Natura 2000 

 

Tal i com es pot observar en la figura adjunta dins el terme municipal de Pontós s’hi 

troba la zona de Riu Fluvià com a zona de xarxa natura a protegir i com a un Lloc 

d’Importància Comunitària ( LIC ), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE. 

 

Els límits propers al curs fluvial està classificat com a sòl de protecció especial, zones 

que coincideixen amb PEIN i Xarxa Natura 2000 i que quedaran exclòs de l’àmbit 

extractiu. 

 

 

Figura 21. Xarxa Natura 2000 al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari MiraMon. 
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Espais per a la protecció de la fauna: Reserves naturals de fauna salvatge 

 

Al terme municipal de Pontós no existeixen zones declarades com a Reserves naturals 

de fauna salvatge.  

 

Relació de les reserves naturals de fauna salvatge actualment existents:  

 

Nom 
Terme 

Municipal 
Comarca 

Superf. 

(ha) 
Legislació 

Espècies per 

a les que es va 

declarar 

Sant Llorenç de 

Montgai 

Camarasa 

Noguera 468 
O 17/10/90 

DOGC 1366 

Aus 

aquàtiques 
Os de 

Balaguer 

Utxesa 

Torres de 

Segre 
Segrià 280,5  

O 23/10/90  

DOGC 1366 

Aus 

aquàtiques Sarroca de 

Lleida 

Estació 

biològica 

El Canal Vell 

Deltebre Baix Ebre 17,19  
O 3/1/91 

DOGC 1396 

Aus 

aquàtiques 

La Punta del 

Fangar 
Deltebre Baix Ebre 500  

O 7/7/92 

DOGC 1628 

Aus 

aquàtiques 

Illa de Fluvià 

Sant 

Ferriol 

Garrotxa 37  

O 19/5/92 

DOGC 1606 

DOGC 1688, 

pàg. 7581 

Aus 

aquàtiques 
Maià de 

Montcal 

Serinyà 

La Llacuna de la 

Tancada 
Amposta Montsià 312  

O 9/9/92 

DOGC 1649 

Aus aquàtique

s 

Illa de Sant 

Antoni 
Deltebre Baix Ebre 170  

O 31/07/95 

DOGC 2086 

Aus 

aquàtiques 

Ribera d’Ebre a 

Flix 
Flix 

Ribera 

d’Ebre 
203,86  

O 25/10/95 

DOGC 2126 Aus 

aquàtiques O 18/12/95 

DOGC 2148 

Illes de l’Ebre 
Tortosa 

Baix Ebre 98,75  
O 10/11/95 

DOGC 2130 

Aus aquàtique

s Miravet 
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Móra la 

Nova 

Móra 

d’Ebre 

Ribera 

d’Ebre 

Estanys de la 

Jonquera 

La 

Jonquera 
Alt Empordà 68,5  

O 23/01/96 

DOGC 2166 

Aus 

aquàtiques 

Torrent del Pi 
Ametlla de 

Mar 
Baix Ebre 2,65  

O 10/05/96 

DOGC 2211 
Peixos 

Illa de Canet 
La Tallada 

d’Empordà 
Alt Empordà 0,7  

O 17/09/96 

DOGC 2264 

Aus 

aquàtiques 

Desembocadur

a del riu Gaià 
Tarragona Tarragonès 5  

O 07/06/95 

DOGC 2065 

Aus 

aquàtiques 

Taula 4. Reserves naturals de fauna salvatge existents a Catalunya. 

 

 

Pla de Recuperació del Trencalòs 

 

El terme municipal de Pontós NO es troba inclòs dins del Pla de Recuperació del 

Trencalòs, d’acord amb el Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el 

Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. 

 

 

Figura 22. Pla de Recuperació del Trencalós al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i 

programari MiraMon. 
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Zona qualificada com a vulnerable per contaminació de nitrats 

 

El municipi de Pontós es troba inclòs dins de l’àrea qualificada com a zona 

vulnerable per contaminació de nitrats, d’acord amb el Decret 283/1998, de 21 

d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries. 

 

 

Figura 23. Zones vulnerables per contaminació de Nitrats al T.M. de Pontós. Cartografia del 

DMAH i programari MiraMon. 
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Zones Humides 

 

Dins el terme municipal de Pontós NO existeixen àrees incloses dins de l’Inventari de 

Zones Humides de Catalunya. 

 

 

Figura 24. Zones Humides al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari MiraMon. 
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Aqüífers protegits 

 

Dins el terme municipal de Pontós NO existeixen aqüífers protegits, aprovat per 

DECRET 328/1988, d’11 d’octubre.  

 

 

Figura 25. Aqüífers protegits al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari MiraMon. 
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Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya 

 

Dins del terme municipal de Pontós NO existeix cap àrea inclosa dins l’Inventari d’Espais 

d’Interès Geològic de Catalunya. 

 

 

Figura 26. Espais d’Interès Geològic al T.M. de Pontós. Cartografia del DMAH i programari 

MiraMon. 
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23. ESTUDI DELS EFECTES I MESURES CORRECTORES 

 

23.1. EFECTE VISUAL 

 

La quantificació de l’efecte visual no és una feina gens fàcil, ja que pot comportar un 

elevat grau de subjectivitat. No obstant existeixen diferents mètodes per a la seva 

realització.  

 

Al quadre següent es presenta una aproximació de quantificació de l’efecte visual relatiu 

a diferents punts i zones des d’on l’àrea extractiva serà vista. (Extret de recomanacions 

tècniques per a la restauració i condicionament dels espais afectats per activitats 

extractives del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya). 

 

Criteris Nomenclatura 
Avaluació 

Paràmetre Valors 

Ubicació U 

Molt freqüentats 

Freqüentats 

Poc freqüentats 

No visitats 

3 

2 

1 

0 

Poblacions P 

Núm. de poblacions (n) des de les 

quals es pot observar l’àrea de 

treball. 

n 

Proximitat Pr 

d < 125 m. 

125 < d < 250 m. 

250< d < 500 m. 

500 < d 

3 

2 

1 

0 

Vies de 

comunicació 
VC 

Autopista 

Carretera nacional 

Carretera comarcal 

Camí rural, pista forestal 

4 

3 

2 

1 

Vegetació V 

x > 70% 

50 < x < 70% 

10 < x < 50% 

x < 10% 

3 

2 

1 

0 

Taula 5 Exemple de Criteri per a quantificació de l’efecte visual 
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Els criteris emprats de sensibilitat són els següents: 

 Ubicació (U): Nivell d’afluència i ocupació dels indrets des dels quals l’explotació 

serà visible. 

 Poblacions (P): Nombre de poblacions i/o nuclis habitats des dels quals es poden 

observar les àrees de treball. 

 Proximitat (Pr): Distància entre l’explotació i les poblacions i/o nuclis habitats 

propers. 

 Vies de comunicació (VC): Vies de comunicació properes a l’àrea de l’explotació 

des de les quals l’explotació és visible. 

 Vegetació (V): Percentatge de vegetació eliminada en les àrees de treball. 

 

La quantificació de l’efecte s’obté de la suma algebraica dels valors dels paràmetres 

adoptats. Així obtenim que, l’efecte visual de la gravera serà: 

 Ubicació.- La zona està lluny de qualsevol nucli habitat. Tampoc existeix cap 

indret de lleure o d’atracció turística pels voltants. L’àrea pot ser vista únicament 

per algun caçador i pels pagesos que tenen la seva explotació en l’indret. El nivell 

d’afluència de la zona és doncs poc freqüentat i presenta un valor de 1. 

 Poblacions.- L’activitat extractiva no es pot observar des de cap població ni nucli 

habitat. Per tant el número de poblacions serà de 0. 

 Proximitat.- La distància de les zones extractives i la població i/o nucli habitat 

més proper és d’uns 500 metres. El factor proximitat adquirirà un valor de 0. 

 Vies de comunicació.- Existeix una via de comunicació, des de la qual 

l’explotació és visible. Per tant VC presentarà un valor de 1. 

 Vegetació.- El percentatge de vegetació eliminada en les àrees de treball és baix, 

donat que la parcel·la on es realitzarà l’activitat és un camp de conreu (en època 

de guaret roman sense cap tipus de cultiu. Només s’eliminaran algunes franges 

de vegetació que separen les diferents parcel·les. Aquest factor tindrà doncs un 

valor de 1. 

 

Efecte Visual = U + P + Pr + VC + V = 1+0+0+1+1= 2 

 

L’avaluació global de l’efecte visual es pot dividir en classes tal i com es mostra en el 

quadre. 
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Valor de l’impacte Interpretació 

> 14 

6 - 14 

2 - 6 

< 2 

Molt alt 

Alt 

Mitjà 

Baix 

Taula 6 Interpretació del valor de l’impacte visual. 

 

Per tant, hom pot afirmar que l’impacte visual de l’àmbit que afecta l’àrea extractiva és 

mitjà. 

 

Determinació de les visuals a protegir 

La determinació de les visuals a protegir s’ha realitzat mitjançant dos procediments: 

a. Primer s’ha agafat el plànol topogràfic de la zona i s’han situat dins de la zona 

considerada com a límit visual els següents: 

 

- Nuclis habitats. 

- Xarxa viària. 

- Indrets d’especial interès cultural, turístic, urbanístic, etc. 

- Altres llocs des dels quals hom va creure que l’explotació no ha d’ésser 

observada. 

 

b. Després s’ha determinat per visualització “in situ” des dels mateixos llocs que 

estiguessin ubicats dins de la zona considerada com a límit visual, amb una 

simulació de l’activitat extractiva ja instal·lada. 

 

El disseny i l’emplaçament de l’àrea extractiva es realitza de manera que s’evités la visió 

de la zona des de qualsevol nucli habitat, des de la xarxa viària, des de indrets d’especial 

interès cultural, turístic o urbanístic. 

 

Mesures correctores proposades.  

Altrament, la realització d’una restauració integrada en els treballs d’explotació, serà 

fonamental per a pal·liar els efectes visuals que puguin derivar-se. 

Les directrius ambientals de protecció en front aquest efecte seran: 

1- Es dividirà l’àrea d’afecció en diferents sectors per tal de minimitzar l’àrea oberta 

d’explotació. 
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2- Malgrat aquestes àrees siguin de fondària considerable, les presents respectaran un 

sentit global d’explotació, per tant, a fi de portar a terme la restauració el més a prop 

possible de l’explotació i minimitzar la distància en el moviment de terres, així com 

revegetar zones de l’explotació tan punt la morfologia sigui l’adequada i s’hagin 

restituït les condicions del sòl. 

3- Es posarà important celeritat en la restauració morfològica de zones properes als 

dels talussos finals d’explotació un cop explotats, ja que, aquests representen la 

introducció al territori d’un element visual més destacant i possibles inestabilitats 

geotècniques. 

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte visual és considera COMPATIBLE-MODERAT. 

 

23.2. EFECTE ATMOSFÈRIC 

 

Les components de l’impacte atmosfèric són principalment la pols i els gasos emesos 

sobretot pels motors diesel de les màquines de l’explotació. Pel que fa als contaminants 

atmosfèrics procedents dels gasos dels vehicles i màquines que operen a l’explotació, 

es tindrà especial cura amb el correcte funcionament dels motors de les màquines. 

Malgrat tot, tant les dimensions de la maquinària com la seva naturalesa i la intensitat 

dels treballs, que (poden ascendir a 180 dies de treball l’any aproximadament amb 

trànsit de camions i retroexcavadora) no fan pensar en els gasos generats per les 

màquines mineres en un focus de contaminació atmosfèrica a tenir en compte.  

 

D’altra banda analitzarem el fenomen de la pols, aquesta afecta a persones i animals en 

crear un ambient enrarit com a conseqüència de l’acumulació de partícules en suspensió 

que són inhalades, així mateix podem considerar que sobre els vegetals la pols actua 

dipositant-se sobre les fulles, la qual cosa pot dificultar la fotosíntesis i altrament provoca 

un canvi de tonalitat en el color de la planta, els següents efectes són de caràcter 

temporal ja que els eliminen periòdicament els agents meteorològics i no presenten més 

importància. 

 

La pols com a fenomen molest la generen aquelles activitats contínues en l’explotació, 

com puguin ser la càrrega i el transport del material, el tractament mecànic de la mateixa, 

el seu emmagatzemat,... i és fàcilment controlable mitjançant mesures, d’altra banda 

definim activitats puntuals generadores de pols com les voladures encara que no serà 
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aquest el sistema d’explotació sinó que es farà amb arrancada mecànica que són més 

fàcilment controlables, per tant l’anàlisi es centrarà en aquelles activitats controlables 

que generen pols, i entenem com a pols el conjunt de partícules en suspensió, de 

dimensions fins a 20 , Pols, de dimensions entre 20 i 75  i gra, de dimensions més 

grans que 75 . 

 

Les operacions extractives en general donen lloc a partícules més grans de 100 . 

Aquestes tendeixen a assentar-se de nou en el terreny, en un radi d’uns 250 m 

aproximadament. Tenim uns únics focus de generació de partícules més fines de 100 , 

que analitzarem a continuació. 

 

 Per trituració de partícules més grans a causa del pas dels vehicles (camions), en el 

seu camí des de la zona d’extracció és de terra.  

Aquestes partícules poden ser arrossegades pel vent o poden romandre en suspensió i 

ser transportades a distàncies considerables. 

Per tal de controlar l’esmentat l’efecte atmosfèric es proposen les mesures següents: 

 Limitar la velocitat dels vehicles de transport. 

 Regar periòdicament les pistes més transitades de l’explotació. 

 Eliminar el trànsit innecessari. 

 Procurar una revegetació ràpida de les àrees restaurades. 

 Adequar o modificar les activitats en dies de vent fort. 

 Adequar o modificar les activitats en dies de pluja per evitar portar fang als 

camins. 

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte atmosfèric és considera COMPATIBLE-MODERAT. 

 

23.3. EFECTE ACÚSTIC 

 

En termes generals totes les explotacions a cel obert generen algun tipus de soroll degut 

a l’ arranc, la càrrega, el tractament del mineral, etc.  

 

Aquests sorolls es poden dividir en dos tipus, sorolls d’intensitat mitjana i llarga durada 

com: 

- Voladures 

- Maquinària treballant al front. 

- Tràfic interior i de camions de l’explotació. 
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La O.M.S. limita el nivell de soroll en 90 dB en parts habitades pròximes al lloc de 

l’activitat, per tant la intensitat del soroll dependrà de: 

- Distància entre la font emissora i el receptor 

- Direcció i intensitat del vent. 

- Característiques del terreny. 

- Sentit d’avançament de l’explotació. 

- Horari de treball. 

 

Considerats aquests aspectes veiem que aquesta forma d’impacte serà lleu per motius 

de distància a les vivendes habitades, ja que, a menys de 40 m de la part més propera 

de l’explotació no ens trobem amb cap vivenda, infraestructura, a excepció d’una granja 

que autoritza la tramitació del present projecte. Per tant l’ esmentat efecte es baix.  

 

S’efectuaran les revisions i manteniments pertinents a la maquinària, de manera que 

s’adapti a l’actual normativa vigent, així com a la planta de tractament. 

 

Descripció de l’activitat i llur situació respecte a zones sensibles al soroll. 

L’horari de l’activitat serà de dilluns a divendres i dins la franja horària diürna definida 

per la llei, és a dir, entre les 8 hores del matí a les 20 hores.   

 

A l’activitat no s’ha projectat cap instal·lació de tractament fixa per tal de minimitzar tots 

els possibles efectes sobre l’entorn, especialment l’atmosfèric pel que fa a pols i sorolls.  

A continuació  presentem la següent taula amb les dades de Nivell de Potència Acústica 

dBA per a cada tipus de màquina utilitzada com a exemple. 

 

FOCUS NIVELL DE POTÈNCIA 

ACÚSTICA (Lw) segons 

directiva 2000/14/EC 

DURARA EMPLAÇAMENT 

Caterpillar 330C 105 dBA  A tota l’àrea d’afecció 

Komatsu 480 109 dBA  A tota l’àrea d’afecció 

Komatsu tipus 35 Tn 103dBA  A tota l’àrea d’afecció 

Camió cantera Volvo A25 90 dBA  A tota l’àrea d’afecció 

Taula 7 Nivell de Potència Acústica (dBA). 
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23.4. EFECTE GEOTÈCNIC 

 

Mitjançant l’activitat de l’explotació minera es produeix l’eliminació irreversible del sòl 

per l’extracció dels materials subjacents al mateix i per la construcció de pistes o altres 

infraestructures i instal·lacions, el que es tradueix en una pèrdua de sòl natural, canvis 

en la morfologia i riscos induïts sobre els terrenys a causa de l’alteració dels factors que 

estabilitzen el mitjà físic (moviments de vessant, inundacions, etc).  

 

Així mateix, s’induiran efectes edàfics negatius per operacions derivades de l’explotació 

sent impactes severs degut, fonamentalment, a l’acumulació de fins i pols, la qual cosa 

dificulta l’intercanvi hídric del sòl, podent provocar la seva inutilització permanent. Per 

altra banda, la compactació deguda al tràfic de maquinària pesada també influeix 

negativament sobre les característiques físico-químiques del substrat. 

 

La reposició del sòl edàfic durant la restauració pot també causar efectes negatius si no 

s’efectuen tenint en compte labors culturals adequades. En qualsevol cas, cal tenir en 

compte que la destrucció del sòl és sempre un efecte negatiu, permanent, no temporal, 

directe i irreversible si no es prenen les mesures correctores adequades. 

 

- Amb la finalitat d’accelerar el procés de regeneració del sòl en l’àrea 

explotada, es procedirà a retirar el nivell edàfic existent abans de realitzar les 

labors d’extracció, dipositant-se en una zona adequadament protegida de 

processos erosius i mantenint les seves propietats físico-químiques. 

Posteriorment, aquest material serà estès sobre l’àrea a restaurar.  

- Si és possible, les terres seran barrejades amb les restes no llenyoses de 

menor grandària de la coberta vegetal retirada.  

- Els apilaments es realitzaran en cordons amb una altura inferior a 2 metres, 

en zona plana per a evitar pèrdues de material per arrossegament hídric.  

- Per a evitar en tant que sigui possible els processos d’erosió causats pel 

vessament superficial es projecta realitzar un sistema de drenatge de les 

aigües superficials. Amb l’objecte d’evitar la penetració de les aigües 

procedents dels terrenys confrontants dintre del buit miner, s’ha de preveure 

la construcció d’unes cunetes perimetrals que discorrin cap el drenatge 

natural.  

- Una vegada apilats els munts, es procedirà a sembrar-los amb gramínies i 

lleguminoses, de manera que mantinguin inalterades les seves 

característiques estructurals i químiques per a la implantació vegetal malgrat 
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que transcorrin períodes de temps relativament llargs des de la seva retirada 

a la seva posterior ocupació en les labors de restauració, la qual serà 

realitzada quan les labors d’explotació ho permetin.  

- Després de l’extensió en la zona a restaurar, es realitzarà les labors per a 

evitar la compactació i pèrdua d’estructura del sòl aportat, així com l’abonat 

orgànic i inorgànic per a pal·liar la pèrdua d’elements nutrients durant el 

període d’apilament.  

- En aquest moment es realitzarà el primer reg fins a aconseguir el 

temperament de la terra, evitant així la pèrdua de sòl per erosió eòlica i obtenir 

la reserva d’aigua necessària per a la sembra.  

- La sembra es realitzarà immediatament després de les operacions d’estès i 

condicionament per a obtenir cobertura herbàcia com més aviat millor. 

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte geotècnic és considera COMPATIBLE. 

 

23.5. EFECTE MORFOLÒGIC 

 

L’efecte morfològic s’esdevé de la introducció de formes artificials com talussos, runams,  

i en general canvis de pendent sobre els de l’entorn de l’explotació, o el mateix estat 

inicial del paratge, el control de l’esmentat efecte durant l’explotació és pràcticament 

impossible per les característiques tècniques que defineixen aquesta activitat, només un 

Programa de Restauració Integrat pot minimitzar el temps i la incidència d’aquest 

impacte durant l’explotació. 

 

La restauració morfològica del fossat creat s’aconseguirà mitjançant l’aportació de terres 

exteriors provinents dels rebaixos i excavacions que efectuen altres empreses externes 

i del rebuig del material extret.  

 

Amb l’extensió de les zones de treball que es decideixin, s’ha de garantir la desaparició 

de la necessitat d’acopiar runams, terres o sòls, que puguin donar lloc a impactes 

morfològics, i s’actuarà de tal manera que els materials decapats i els estèrils i 

aportacions exteriors passin directament a zona de restauració final. 

L’efecte negatiu d’aquesta component és l’ increment del forat que es genera al terreny, 

el present impacte no és paliable per al projecte esmentat però hem de tenir en compte 

que es tracta d’un efecte temporal i que es produeix durant l’explotació, amb disminució 

fins a desaparèixer conforme anem emplenant el buit generat per l’explotació. 
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L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte morfològic és considera COMPATIBLE. 

 

23.6. EFECTE HIDROLÒGIC 

 

Alhora de tractar aquest efecte cal diferenciar entre els impactes sobre la hidrologia 

superficial i els impactes sobre la hidrologia subterrània. 

 

La no manipulació de productes químics en l’explotació faran que la única possibilitat 

d’afecció als aqüífers siguin els canvis morfològics del terreny. A l’explotació no es porta 

a terme cap transformació química del material arrancat, solament podem considerar 

els efectes de sediments o enterboliment de les aigües superficials durant pluges 

torrencials que tampoc sortiran de l’explotació donada la morfologia. 

 

En principi, les graveres són neutres envers la contaminació per nitrats perquè no són 

una font d’aquest tipus de contaminants. El problema pot arribar desprès de la 

restauració, quan hi hagi activitats agràries a la superfície si el nou sòl no conté prou 

matèria orgànica com per afavorir la desnitrificació. Òbviament, aquest impacte es pot 

reduir assegurant que la capa superior del rebliment tingui característiques de sòl el més 

aviat possible.  

 

No hi haurà un consum directe d’aigua i per la rega de camins de la zona es farà servir 

una cuba mòbil.  

 

No s’instal·larà cap tractament mineral a la zona que consumeixi aigua i tampoc que 

generi aigües residuals.  

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte hidrològic és considera COMPATIBLE. 

 

23.7. EFECTE NATURALÍSTIC 

 

L’efecte de l’activitat extractiva sobre la vegetació té una doble component, la vegetació 

de la superfície és eliminada tan punt s’inicien els treballs i la vegetació de les àrees 

circumdants pot rebre un impacte degut a la contaminació atmosfèrica, així com pels 

dipòsits temporals de material edàfic o permanents de runes, que podem malmetre-la i 
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fins i tot fer-la desaparèixer, aquesta dualitat no agafa una importància gaire gran en 

aquest cas particular ja que l’activitat no presenta problemes excessius de contaminació 

atmosfèrica ni la vegetació que desapareix en la nova àrea proposada, tant en quantitat 

com en diversitat és gaire important. 

 

Cal esmentar que l’àrea d’aquest projecte no es troba afectada per zones denominades 

com a Hàbitat d’Interès Comunitari designada per la Comunitat Europea, i els més 

properes quedaran exclosos Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs 

humits (Nerio-Tamaricetea), Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, Pinedes 

mediterrànies, Alzinars i carrascars. 

 

Alhora de valorar l’efecte sobre la fauna voldríem diferenciar els animals que es 

desplacen a certa velocitat i per tant fugen en iniciar-se l’explotació dels animals de 

moviments lents, bàsicament la fauna del sòl, que són animals que viuen en caus, nius, 

... i que seran desfets al remoure el sòl. 

 

Cal esmentar que quan finalitzi l’activitat i es procedeixi a la restauració s’intentarà la 

restitució de totes les espècies vegetals, existents a la zona abans d’iniciar l’activitat de 

l’establiment, així mateix s’intentaran restaurar les condicions del lloc el màxim de fidels 

a les actuals per a la total reintegració de la fauna un cop acabada l’explotació. 

 

En el punt sobre descripció del medi de l’indret, en els apartats de vegetació i fauna, 

s’han descrit els possibles efectes i afeccions que l’activitat en conjunt pot ocasionar 

sobre aquests. 

 

Com a mesures preventives i/o correctores per evitar o minimitzar l’efecte naturalístic: 

 

- Minimitzar les superfícies d’ocupació de les àrees d’abassegament 

- Minimitzar o corregir a l’alteració del bosc de ribera i corredores naturals de 

fauna a conseqüència de la tala, esbrossada, decapatge, etc 

- Realitzar l’activitat sempre durant el dia i conduir amb prudència i velocitat 

moderada 

- Restaurar la vegetació de la superfície d’afecció un cop finalitzada l’activitat 

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte naturalístic és considera COMPATIBLE-MODERAT. 
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23.8. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Les activitats extractives generaran residus de dos tipus, directes, que són el material 

de rebuig (estèril) de la pròpia explotació minera i indirectes, que són els residus 

generats per la maquinària d’explotació, d’aquests residus els gestionarem de la següent 

manera: 

Tipus de residu Font Generadora Gestió que se’n porta a terme 

Olis i grasses  Maquinària Recollida en les revisions i canvis d’olis i gestió 

adequada a través d’empreses homologades. 

Pneumàtics i 

altres gomes i 

racors. 

Maquinària Recollida selectiva i gestió adequada mitjançant 

d’empreses homologades. 

Estèrils Explotació Minera Utilització a les zones ja explotades per a l’adequació 

morfològica del terreny per a la seva restauració final. 

Draps, papers i 

en general 

deixalles 

diverses. 

Personal de 

l’explotació. 

Recollida selectiva de les deixalles en lloc preparat 

per a tal fi dins l’explotació i deposició en contenidors 

de recollida selectiva. 

Taula 8. Resum de la Generació i Gestió de Residus. 

 

23.9. RISC D’INCENDIS FORESTALS 

 

Ens acollirem al PAU Pla d’Autoprotecció de l’activitat. 

 

 

MESURES PREVENCIÓ INCENDIS: 

 

 No es permetrà realitzar cremes ni focs en l’exercici de l'activitat extractiva si no és 

imprescindible, i no hi ha un mitjà alternatiu d'arribar a la mateixa finalitat. 

Es prohibeix llençar burilles a l'exterior i s'habilitarà expressament espais per a 

fumadors que compleixin les mesures de seguretat, neteja i manteniment oportunes, 

fora dels quals restarà prohibit realitzar aquesta activitat. 

Es prohibeix realitzar qualsevol tasca que es pugui considerar perillosa o susceptible 

de produir foc en cas d'accident, en situació de “risc alt o molt alt” segons el “mapa de 

risc d'incendi”  

(http://www6.gencat.net/mediamb/incendis/mapa_risc.html) o si està activat el “Pla Alfa” 

(http://www6.gencat.net/mediamb/incendis/mapa_pla_alfa.html). 

Aquestes pàgines webs s'hauran de consultar cada dia abans de començar la 
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jornada o quan s'actualitzin. Amb aquests condicionants, també es prohibirà fumar a 

qualsevol espai de l'activitat extractiva. 

S’instal·larà un panell informatiu en un lloc destacat de l'explotació, visible i de 

fàcil accés amb els telèfons d'emergències i dels responsables del PAU. 

Es construirà i/o mantindrà un vial perimetral entre l'activitat extractiva i les finques 

veïnes amb altre ús, transitable per una BRP, que restarà operatiu mentre duri l'activitat. 

A continuació d'aquest vial es delimitarà i mantindrà una zona de seguretat d'un metre 

d'amplada. A continuació de la zona de seguretat es delimitarà i mantindrà una franja 

perimetral de protecció de 20 metres on s'estassarà la vegetació arbustiva per dificultar 

la ignició o propagació d'un incendi, prèvia autorització per realitzar les obres dels 

Departaments competents i sota els condicionants que estableixin. 

S'estassarà tota la superfície de l'activitat extractiva. 

Les escombraries, deixalles, materials orgànics i restes de les obres 

s’emmagatzemaran en les zones de menor risc d’incendi. 

La gasolina, gasoil, dissolvents i altres combustibles i materials molt inflamables 

s’emmagatzemaran en les zones de menor risc d'incendi i condicionades d'acord a la 

normativa vigent. 

Es disposarà d’un accés proper a aigua capaç d'omplir galledes o recipients petits, ja 

sigui per connexió directa a la xarxa, mitjançant cisterna,... útil per sufocar qualsevol 

focus petit d'ignició o incident en la vegetació. 

L’encarregat responsable farà una revisió diària, en acabar la jornada, de tot el treball 

per comprovar que no queda cap focus de foc o ignició. 

Es controlaran i revisaran periòdicament els equips generadors d’electricitat o 

transformadors, que siguin susceptibles de generar espurnes. 

Es revisarà que tots els vehicles, tant els que no es moguin de l'obra, com els 

que siguin de transport i moviment de terres, estiguin equipats amb un extintor 

portàtil per tal de fer front a qualsevol incidència que la maquinària o en la maquinària, 

es pugui ocasionar. 

En compliment de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya i del Decret 64/1995 pel qual 

s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals, els terrenys tipificables com 

a forestals i en una franja de 500 metres al seu voltant, hauran de complir: 

 

o Durant el període compres entre el 16 d’octubre i el 14 de març: 

- Limitar la zona en la que s’efectuï una crema i/o aquella en la que s’utilitzi un 

bufador, en un radi de 3,5 m. i fins descobrir el terra. Això sempre mantenint una 
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distància mínima de 10 metres respecte a qualsevol arbre que tingui un tronc de 

més de 60 cm. de circumferència, mesurat a una alçada d’1,20 metres del terra. 

- La flama generada per una crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada. 

- Qualsevol crema s’iniciarà i es finalitzarà amb la llum del dia. En cap cas 

s’abandonarà el foc fins la seva total extinció. 

- Queda prohibit llençar objectes encesos. 

- Queda prohibit abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol 

tipus que puguin ser causa d’un inici de foc. 

 

o Durant el període compres entre el 15 de març i el 15 d’octubre: 

- Queda prohibit encendre foc per qualsevol activitat. 

- Queda prohibit la realització de treballs que generin restes vegetals. 

- Depenent de la meteorologia, es pot prohibir la circulació de persones i vehicles 

per la zona. 

- No s’acopiarà material inflamable. 

- No s’acopiaran elements metàl·lics que pugin actuar com a tractors de llamps. 

- No es realitzaran operacions ni s’instal·laran equips que pugin generar guspires 

incontrolades. 

- Es disposarà dels mitjans necessaris per poder afrontar un foc incipient. 

 

L’avaluació de l’impacte després d’aplicar les mesures les mesures preventives i/o 

correctores per l’efecte risc incendis és considera COMPATIBLE. 

 

 

23.10. EFECTES CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 

 

Degut a les característiques de l’activitat a desenvolupar, no es preveu la instal·lació 

d’enllumenat exterior, d’acord amb les determinacions de la Llei 6/2001. 

 

L’horari de funcionament és en període diürn i sota la llum natural. 

 

En el supòsit que hi hagi la previsió d’utilització d’un sistema d’il·luminació exterior per 

l’estació hivernal on la llum natural desapareix a primeres hores de la tarda, aquest serà 

comunicat a l’Ajuntament de Pontós i a l’OGAU de Girona, i complirà amb les 

determinacions de la Llei 6/2001 i normativa complementària.  
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L’àmbit d’estudi, segons cartografia del Departament de Medi Ambient es considera 

zona E2 de Protecció alta. Es considera E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai 

d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 

2000. 

 

Cal mencionar que les zones properes al Fluvià es consideren com a Zona E1 de 

protecció màxima però aquestes es troben allunyades de la zona d’estudi.  Són les 

zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa, corresponen a les àrees 

coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees 

coincidents amb la Xarxa natura 2000. També existeix una petita zona ubicada a la part 

centre del municipi considerada com a zona E3 de protecció moderada. Són les àrees 

que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

 

23.11. EFECTES SOBRE INFRAESTRUCTURES 

 

Pel que fa als habitatges aïllats i nuclis de població, es troben a distàncies considerables 

per a patir els efectes de la zona l’extractiva. Mencionar la presència de carreteres 

properes a l’àmbit de la zona d’estudi com la  GI-5126 i una granja de porcs. 

 

23.12. EFECTE SOBRE MOBILITAT 

L’accés als terrenys on es projecte la gravera “MAS OLIVA” és des de la carretera 

comarcal GIP-5126 entre Bàscara i Pontós, passada la població de Bàscara, el segon 

trencant amb direcció Pontós, correspon a l’accés de Pontós mitjançant la GIP-5126, i 

transcorreguts uns 500 metres fins a agafar un trencant de terra a la dreta, just on hi ha 

una granja d’explotació porcina, aquí coincideix amb un dels accessos als camps de 

referència. 

 

S’apreciarà un augment de camions però aquesta quantitat de vehicles pot ser 

absorbida per una carretera comarcal però pot produir molestes en les pistes que 

condueixen a camps agrícoles. Les explotacions mineres a un ritme de producció 

estàndard s’estimen que poden generar un trànsit de 20 camions diaris comptant 

ambdós sentits, anada i tornada de la zona d’estudi fins la zona de destí del recurs. 
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23.13. EFECTE SOCIECONÒMIC 

 

L’activitat d’extracció generarà llocs de treball a l’explotació i a la plantes de tractament 

directes. Incideix socio-econòmicament sobre les poblacions de la rodalia, generant 

activitat econòmica. En el supòsit que les activitats extractives de les empreses 

explotadores, arribin a l’esgotament dels recursos provocaria el cessament de l’activitat 

i la pèrdua de llos de treball actuals. D’altra banda la zona d’influència de l’explotació és 

gran per la seva singularitat, ja que, a la comarca en la que ens trobem les explotacions 

mineres són escasses i de magnituds molt moderades, per tant l’esgotament dels 

recursos a graveres i argileres suposaria un cop d’efecte al mercat de les comarques de 

Pla de l’Estany, Alt i Baix Empordà i del Gironès.   

 

23.14. EFECTE SOBRE PATROMONI CULTURAL 

 

L’efecte sobre el patrimoni cultural es considera baix. Els monuments arquitectònics 

recollits en els inventaris de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, al terme 

municipal de Pontós es localitzen als nuclis urbans i allunyats de la zona d’estudi. 

 

 

24. CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D’INTERACCIONS 

 

24.1. SENSIBILITAT DEL MEDI 

 

Les activitats extractives, incorporen mesures de correcció de l’impacte ambiental. 

Aquestes mesures han de preveure un seguiment específic, no de la seva implantació 

que ja hi és, sinó dels resultats de la seva aplicació. Sembla del tot aconsellable que hi 

hagi la possibilitat de corregir afectacions del medi natural no previstes (no per oblit sinó 

per detecció posterior) en el projecte inicial. 

 

En base a l’estudi del medi s’ha dividit el territori segons la sensibilitat que presenta a 

les alteracions que la infraestructura pugui provocar. La sensibilitat del medi pot ser molt 

alta, alta, mitjana i baixa. Aquestes són les sensibilitat que trobem a la zona d’estudi: 

 

 Alta sensibilitat: No s’identifiquen en les proximitats espais naturals de 

protecció especia ni zones de la Xarxa Natura 2000 ni tampoc i PEIN. Les més 

properes corresponents amb el riu Fluvià a distàncies superiors a 3 km. 
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 Moderada sensibilitat: Trobem a distàncies superiors a 200 metres habitats 

d’interès comunitari, Pinedes mediterrànies amb Codi: 9540, No prioritari. 

Alzinars i carrascars amb Codi: 9340, No prioritari 

 

 Mitjana sensibilitat: No s’ha trobat a la zona d’estudi. 

 

 Baixa sensibilitat: Zones obertes: conreus i fenassars. 

 

24.2. SÍNTESI I CONCLUSIONS DEL IMPACTES DERIVATS 

 

Per a l’avaluació ambiental del projecte s’han tingut en compte els diferents factors del 

medi afectats pel conjunt d’accions que s’han de portar a terme mentre funcioni l’activitat 

extractiva “MAS OLIVA”. 

 

Per cadascun dels factors s’han identificat els impactes potencials que es poden produir 

i s’ha avaluat l’impacte ocasionat prèviament a la implementació de les mesures 

preventives i correctores. 

 

Posteriorment a la definició de mesures preventives i correctores s’han avaluat 

novament els impactes, resultant una avaluació global per al conjunt del projecte de 

compatible-moderat. 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que donada la morfologia del territori i les 

característiques i dimensions de l’actuació que s’hi pretén portar a terme, els impactes 

més significatius que es poden produir seran sobre el paisatge, soroll i atmosfera amb 

proximitat a l’activitat i descartant efectes transfonterers.  

 

Des del punt de vista temporal i en el cas concret d’aquesta instal·lació poden ser 

puntuals. Els que es manifesten en la seva màxima potencialitat durant el curs de 

funcionament de la planta, dins d’aquest context es podien enumerar: 

 

 Efectes atmosfèrics: Generalment produïts per emissions de pols, degut a la 

circulació de camions i les labors d’extracció. Es manifesta, en el seu punt màxim 

durant les èpoques seques. Com a mesures correctores es procediria a regar 

periòdicament les zones afectades, pavimentar accessos, limitar velocitat 

vehicles, . 

 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  81 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

 Efectes acústics: Venen donats per l’única font de soroll existent, sorolls 

d’intensitats mitjanes i de duració intermitent produïts per les maquines i el trànsit 

de camions. Aquests soroll són tènues i no arriben als possibles receptors, de 

forma que no fa falta mesures especials per atenuar-los més. 

 

 Efectes visuals: Aquests estan en funció de diferents paràmetres, com pot ser la 

ubicació, les poblacions, proximitat, la visibilitat, la influència sobre la 

vegetació,etc. Com a mesures correctores es durà un sistema d’explotació 

restauració de forma integral, revegetació de parts denudades, pantalles 

arbòries. 

 

L’activitat portada a terme, no afecta cap infraestructura degut a la seva ubicació.  

 

En qualsevol moment de l’activitat, la societat es compromet a aplicar les mesures 

preventives i correctores per ser respectuosos amb el medi ambient i en especial a tots 

els vectors ambientals susceptibles de ser afectats. 

 

A continuació es mostra la taula resum de l’avaluació ambiental del projecte després de 

l’aplicació de mesures de protecció i correctores. 

 

Factor del medi  Fase d’explotació planta valorització 

  

Medi físic  

Geomorfologia i relleu (ocupació d’espai)  * 

Recurs sòl  ** 

Erosió sòls  */** 

Hidrologia superficial  ** 

Contaminació sòls  * 

Contaminació aigües superficials  ** 

Aigües subterrànies * 

Ambient atmosfèric  * 

  

Medi biòtic  

Formacions vegetals ** 

Vegetació de ribera */** 

Corredors naturals de la fauna  * 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  82 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

Pertorbació o alteració de la fauna  */** 

Espècies d’interès de la fauna * 

  

Medi socioeconòmic  

Medi paisatge ** 

Patrimoni cultural * 

Xarxa de pistes i camins locals  Positiu 

Infraestructures territorials  Positiu 

Nous llocs de treball  Positiu 

Activitats econòmiques  Positiu 

Taula 9. Avaluació del projecte després d’aplicar les mesures preventives i /o correctores. 

 

Compatible *, Moderat **, Sever ***, Crític **** 

 

IMPACTE GLOBAL DEL PROJECTE: COMPATIBLE – MODERAT 

 

 

25. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

25.1. DETERMINACIÓ DE L’ÀREA AFECTADA 

 

L’àmbit d’actuació objecte del present Projecte d'Explotació es situa a la zona coneguda 

com El Mas Oliva que dona nom a l’activitat anomenada “El Mas Oliva”, al terme 

municipal de la Pontós, comarca de l’Alt Empordà. La zona es limita al Nord amb els 

municipis d’Ordis i Borrassà, al Sud amb els municipis de Vilademuls i Bàscara, a l’est 

amb el municipi de Garrigàs i a l’oest amb els municipis de Navata i Vilademuls.  

 

L’explotació d’àrids “El Mas Oliva” s’ubica en sòl no urbanitzable agrícola (clau SNU) 

segons les NNSS vigents al municipi de Pontós. 
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El projecte d’explotació previst ocupa una superfície de 81.767 m2 (8,17 Ha) distribuïts 

en tres sectors o fases. 

 

Tots els camps afectats són camps de conreu, amb petita vegetació arbustiva i algun 

exemplar de pi, situats a les franges a llindar entre les diferents finques. 

 

Les coordenades U.T.M. de les fites que delimiten la zona d'explotació, resten definides 

en l’apartat DELIMITACIÓ. 

 

Aquest projecte d'explotació intentarà donar les pautes a seguir per poder integrar al 

màxim possible l'explotació, tenint en compte la restauració descrita en el programa 

de restauració. 

 

 

Foto 2. Vista actual de la zona del projecte de l’activitat “El Mas Oliva” on s’identifiquen amplies 
extensions agrícoles. 
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Foto 3. Vista d’un dels camps de conreu de l’activitat extractiva “El Mas Oliva”. 

 

25.2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A EXTREURE 

 

El recurs a explotar són sorres, graves i blocs, és a dir, materials al·luvials d’edat 

quaternària, s’anomenen, de forma comuna, àrids naturals. 

 

El volum total de l’excavació és de l’ordre de 271.970 m3 , 180.833,71 m3 corresponents 

a la fracció de materials rendibles per a ser venuts com a àrids. 

 

 

Si considerem un coeficient d’esponjament del material a excavar, en 1,2, podem 

considerar la taula de volums corregida següent: 

DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE 
(m2) 

VOLUM (m3) PARCEL·LES  

FASE1 16.758 57.849,41 POL 1 PAR 99, parcialment POL1 PAR 98 

FASE 2 28.131 73.294,64 parcialment POL1 PAR 98, POL 1 PAR 65 

FASE 3 36.877 
95.497,61 

POL 1 PAR 97, POL 1 PAR 96, POL 1 PAR 
95, POL 1 PAR 94 

TOTAL 81.767 226.641  

Taula 10 Resum dels sectors d’explotació “El Mas Oliva” per volum d’àrids. 
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Taula 10.1 Resum dels sectors d’explotació “El Mas Oliva” per volum d’àrids corregits. 

 

 
Foto 4. Es pot observar el resultat de la cata 5, feta a la parcel·la 99, corresponent a la fase 1. 

 

DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE 
(m2) 

VOLUM (m3) VOLUM CORREGIT  Fe=1,2  
(m3) 

FASE1 16.758 57.849,41 69.419,29 

FASE 2 28.131 73.294,64 87.953,56 

FASE 3 36.877 95.497,61 114.597,13 

TOTAL 81.767 226.641 271.970 
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Foto 5. Es pot observar el resultat de la cata 4 realitzada a la parcel·la 94, corresponent a la fase 
3 

 
Foto 6. Es pot observar el resultat la realització d’una cata realitzada, corresponent a la parcel·la 
99, fase 1, graves de mitjana qualitat.  
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Foto 7. Es pot observar l’interior d’una cata realitzada, corresponent a la parcel·la 65, 
corresponent  a la fase 2   

 

 

 

 

25.2.1. ESTÈRILS 

Estan constituïts per el resultat de les labors de decapatge, el substrat subjacent de les 

graves no rendibles econòmicament i els sectors d’extracció de terres  que serviran de 

rebliment per la restauració.  

 

 

 

DENOMINACIÓ Àrea 
(m2) 

Volum est 
efectiu(m3) 

Volum 
neteja àrids 

(m3) 

Estèrils de 
rebliment (m3) 

FASE1 16.758 14.424,17 12.062,57 26.486,74 

FASE 2 28.131 16.104,15 15.886,25 31.990,40 

FASE 3 36.877 15.279,62 22.282,78 37.562,39 

TOTAL 81.767 45.807,94 50.231,59 96.039,53 

Taula 11 Volums d’estèrils d’explotació “El Mas Oliva” per volum de terres. 
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S’ha de considerat els fangs de retorn, correspon al rentat de l’àrid amb una fracció de 

10% del volum total de l’àrid. És a dir, 95.456,95 m3 * 10% = 9.545,69 m3 de fangs. 

 

TAULA RESUM DELS MOVIMENTES DE TERRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3. MÈTODE D’EXPLOTACIÓ 

25.3.1. GENERALITATS 

 

Els treballs d’arrencada del recurs es projecta realitzar-los de manera mecànica, essent 

el mètode d’explotació per talús forçat. 

 

El projecte preveu l’explotació en 3 fases de manera que la restauració quedi integrada 

dins l’explotació i l’àrea de treball no sigui massa gran, però suficients per a treballar i 

ésser restaurades de manera independent sense que el desenvolupament de l’activitat 

dificulti les possibilitats de restauració. Aquests 3 sectors s’han definit essencialment per 

compensar volums de materials d’extracció i rebliment com a objectiu assegurar la 

restauració integrada.  

 

Àrea Estat Ini- Estat Fi EXC TOTAL EXC TOTAL Fac Esp Àrids nets ESTERILS 

FASE1 16.758,00 43.372,00 57.849,41 69.419,29 43.425,24 14.424,17

FASE 2 28.131,00 56.582,00 73.294,64 87.953,56 57.190,49 16.104,15

FASE 3 36.877,00 75.976,00 95.497,61 114.597,13 80.217,99 15.279,62

TOTAL 81.767,00 175.930,00 226.641,65 271.969,98 180.833,71 45.807,94

Neteja Arid Ap Terres ext Esterils Rebliment Balanç Sector Az Mig (m)

FASE1 12.062,57 0,00 26.486,74 42.932,55 2,56

FASE 2 15.886,25 0,00 31.990,40 55.963,17 1,99

FASE 3 22.282,78 0,00 37.562,39 77.034,74 2,09

TOTAL 50.231,59 0,00 96.039,53 175.930,46

Taula 12 Resum dels sectors d’explotació “El Mas Oliva” per volum de terres en m3. 
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Com es pot veure al plànol geològic, la investigació realitzada a partir de cates amb 

retroexcavadora mecànica, disposem de 3 tipus de materials. Identificats com grava 

d’alta qualitat, grava de qualitat mitjana i terres. 

 

La direcció d’explotació tal com s’indica a les fases, es preveu iniciar per la fase 1 situada 

a l’est de l’àrea sol·licitada i avançar en sentit nord-oest fins assolir i completar la fase 2 

i per acabar completar la fase 3 , avançant en sentit sud. 

 

La cota màxima d’explotació és de 6 metres, comptant 2 metres de terres i 4 metres de 

graves,  essent 4 metres la potència mitjana. Sempre per sobre de nivell freàtic. En el 

supòsit que es detecti recurs en fondària, aquest es podrà extreure sempre que es 

disposi de material de rebliment i sempre amb la salvaguarda d’un metre per sobre del 

nivell freàtic. 

 

Es farà en un banc d’explotació,  inicialment es separarà l’horitzó superficial de terres 

vegetals, per tal de preservar-les per al restauració integrada, i tot seguit s’extrauran les 

graves objecte d’aquest projecte d’explotació.  

 

L’alçada màxima dels fronts d’explotació serà de 6 metres, amb un angle de talús màxim 

de 60º-70º respecte l’horitzontal. Aquesta alçada en cap cas sobrepassarà en més d’un 

metre l’abast vertical de la cullera de la pala carregadora que s’utilitzi. 

 

Conseqüentment s’hauran d’habilitar pistes i accessos oportuns per al tipus de 

maquinària que s’hi preveu, amb les mesures de seguretat adients, imposant amplades 

de pista i accessos per a disminuir o erradicar en tot cas els accidents laborals, sempre 

en conforme amb la “ITC 07.01.03 Trabajos a cielo abierto”. 

 

Degut a l’afecció produïda per la pols segons trànsit de dúmpers i activitats en si, no es 

descarta que s’imposi una humidificació amb rec a les pistes i si es produeix els 

accessos per tal de combatre aquesta afecció envers l’entorn. 

 

Les plataformes de treball seran prou àmplies per a permetre que la maquinària maniobri 

amb facilitat, sense aproximar-se innecessàriament al front d'arrencada i mantenint una 

distància mínima de cinc metres a la vora del banc, en el desenvolupament normal del 

treball. 
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En situacions especials, com la iniciació de plataformes o limitacions d'amplitud 

d'aquestes per diverses causes en les quals es presentin riscos de bolcada o caigudes, 

es col·locaran topalls o barreres no franquejables en condicions normals de treball.  

 

La superfície de la plataforma de treball serà regular de manera que permeti la fàcil 

maniobra de la maquinària, la seva estabilitat i una canalització de l’aigua eficaç. 

 

Es prestarà especial atenció a la conservació i neteja dels drenatges existents per a 

evitar la formació de basses, així com a la restauració de la superfície de la plataforma, 

eliminant sots, roderes, etc. Es retiraran les pedres descalçades dels talussos o les 

caigudes de les caixes dels dúmpers. 

 

En zones de menys de 50 metres respecte masos aïllats s’anivellarà el terreny en la 

restauració per establir un lligam morfològic de la zona. 

 

La morfologia de l’estat final preveu el rebliment amb terres estèrils de la pròpia 

explotació, ja que amb la quantitat que es disposa a l’explotació és suficient: Considerem 

però, l’aportació de fangs generats en el tractament de rentat que rep l’àrid en les 

instal·lacions properes de la mateixa empresa. Els pendents finals es preveuen suaus 

degut a la planaria de l’explotació.  

 

A continuació es disposa en una taula per sectors amb l’aportació de terres,  balanços 

de matèria i diferència en la restauració final: 

 

SECTOR SUPERFÍCIE 
(m2) 

VOL EXC 
(m3) 

APORTACIÓ DE 
TERRES (m3) 

BALANÇ 
FINAL 

SECTOR 
(m3) 

AZ MIG 
(m) 

FASE1 
16.758 69.419,29 26.486,74 42.932,55 2,56 

FASE 2 
28.131 87.953,56 31.990,40 55.963,17 1,99 

FASE 3 
36.877 114.597,13 37.562,39 77.034,74 2,09 

TOTAL 
81.767 271.969,98 96.039,53 175.930  

Taula 13 Resum per sectors aportació de terres, balanç final i diferència cota final restauració. 
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25.3.2. DECAPATGE I LABORS PREPARATÒRIES 

 

Les labors preparatòries consistiran en la retirada de la capa de terra vegetal. El 

recobriment té una potència estimada entre 0,3 i 0,5 metres de terra. 

 

El decapatge es realitzarà amb una retroexcavadora convencional sobre erugues i amb 

camions per traslladar les terres fins a les zones habilitades per a la seva deposició. 

 

Les terres vegetals seran abassegades en piles d’1,5 metres d’alçada màxima per tal 

que s’oxigenin i que no perdin les propietats; posteriorment seran transportades fins a 

les superfícies de restauració una vegada s’hagi restituït la morfologia del terreny. 

 

25.3.3. ARRENCADA 

 

L’arrencada del material es durà a terme amb una màquina retroexcavadora giratòria. 

 

El mètode consisteix en situar la retroexcavadora sobre el banc d’explotació i efectuar 

la tasca des de la part superior. Aquest sistema permet l’arrencada més selectiva del 

recurs que fent-ho des de la part inferior; tanmateix no es descarta realitzar l’arrencada 

des de baix sempre que s’adoptin les mesures adequades per evitar riscos de caiguda 

o bolcada. 

 

 

25.3.4. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIALS 

 

El material arrencat es carregarà amb la mateixa retroexcavadora sobre un camió 

dúmper de 10 m3 que transportarà el material fins a la planta de tractament, rentat i 

classificació, o directament a la zona d’obra a les proximitats de l’activitat. 

 

25.4. PRODUCCIÓ 

 

A continuació es presenta una taula amb la intenció de definir la producció anual total, 

els moviments de terra i moviments de fangs, així com durada de l’activitat de l’extractiva 

a la zona coneguda com el Mas Oliva del terme municipal de Pontós: 
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PRODUCCIÓ DE GRAVES 

  

PREVISIÓ DE PRODUCIÓ DIÀRIA BRUTA 1200 Tn 

δ (densitat mitjana del material) 1,9 Tn/m3 

VOLUM DIARI BRUT 632 m3 

nº DE JORNADES DE TREBALL ANUALS 100 dies 

  120.000 Tn 

PRODUCCIÓ ANUAL BRUTA 63.158 m3 

  

VOLUM DE MATERIAL TOTAL 271.970 m3 

      

  

DURADA DE L'ACTIVITAT 4,31 anys 

   
MOVIMENTS DE TERRES 

PREVISIÓ DE PRODUCIÓ TERRES 1200 Tn 

δ (densitat mitjana del material) 1,9 Tn/m3 

VOLUM DIARI BRUT 1000 m3 

nº DE JORNADES DE TREBALL ANUALS 70 dies 

     

PRODUCCIÓ ANUAL BRUTA 70.000 m3 

VOLUM TERRES VEGETALS I MATERIAL DE REBUIG 
PREVIST 

96.039,53 
 

m3 

  

DURADA DE L'ACTIVITAT 0,65 anys 

 

 
 
  

MOVIMENTS DE FANGS 

PREVISIÓ DE PRODUCIÓ TERRES 1200 Tn 

δ (densitat mitjana del material) 1,9 Tn/m3 

VOLUM DIARI BRUT 500 m3 

nº DE JORNADES DE TREBALL ANUALS 10 dies 

     

PRODUCCIÓ ANUAL BRUTA 40.000 m3 

FANGS DE RETORN 50.231,56 m3 

  

DURADA DE L'ACTIVITAT 1,25 anys 

 

Taula 14.  Resum dels càlculs de reserves i durada de l'explotació. 

 

S’expressa, en la taula anterior, una producció mitja anual, però s’ha de mencionar que 

la producció a l’inici de l’explotació com al final, serà inferior a la produïda al anys 
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intermitjos, degut a les labors preparatòries i de disseny dels bancs productius als 

primers anys, com a les tasques de restauració i acondicionament de l’explotació 

finalment. Cada any es treballa un total de 185 jornades, de les quals 100 dies 

corresponen a la producció de graves, 70 dies als moviments d terres i 10 a l’aportació 

de fangs de retorn. No obstant, destaquem que la durada de l’activitat serà fins 

l’esgotament dels recursos. 

 

25.5. EMMAGATZEMATGE ESTÈRILS 

 

S'emmagatzemaran els estèrils resultat de les labors de decapatge i arrenjaments del 

camins que calgui adaptar per motius de seguretat i maniobrabilitat de la maquinaria. 

 

Aquest material s'apila al llarg del perímetre d'explotació per reduir els costos de 

transport a realitzar durant la restauració i crear una pantalla visual respecte a l'entorn 

físic immediat de l'explotació pròpiament aquesta. No obstant, aquest tipus d’acopi serà 

de poca entitat degut a que es restaurarà la gravera a mesura que es vagi explotant. 

 

25.6. PISTES I ACCESOS 

 

L’accés als terrenys on es projecte l’explotació “EL MAS OLIVA” és des de la carretera 

comarcal GIP-5126 entre Bàscara i Pontós, passada la població de Bàscara, el segon 

trencall amb direcció Pontós, correspon a l’accés de Pontós mitjançant la GIP-5126, i 

transcorreguts uns 500 metres fins a agafar un trencall de terra a la dreta, just on hi ha 

una granja d’explotació porcina, aquí coincideix amb un dels accessos als camps de 

referència. 

 

 

Foto 8 Vista del camí actual que condueix fins la zona est de l’activitat, FASE 2, camí d’accés a 
la granja. 
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Foto 9. Vista del camí actual que condueix fins la granja i separa les fases 1 i 2,  

 

Distingirem entre pista i accés: 

 

 Pista, la via destinada a la circulació de vehicles per al servei habitual d'una 

explotació. 

 Accés, la via destinada a la circulació de vehicles i/o personal de caràcter 

eventual per al servei a un front d'explotació. 

 

En el disseny de les pistes i accessos, han de considerar-se els dos aspectes de traçat 

en planta i perfil, amb vista a garantir una circulació segura i sense dificultats en funció 

dels tipus de vehicles que vagin a utilitzar-los i la intensitat prevista de circulació. 

 

En la seva construcció ha de tenir-se en compte la qualitat de la superfície de rodadura, 

així com l'estabilitat i possibilitat de frenat dels vehicles que vagin a circular per ells. 

D'altra banda, ha d’executar-se un perfil transversal adequat que faciliti el desguàs, així 

com un perfil longitudinal que eviti l'existència de guals.  

 

El voral de separació entre la vora de la pista o accés i el peu o la vora inferior d'un talús 

no serà menor de dos metres. 
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Val a dir que les pistes considerades són camins existents d’accés al camps de conreu, 

per tant únicament s’hauran de condicionar per tal d’acomplir amb la ITC  07.01.03 

“Desarrollo de las labores”., concretament el punt 1.5 Pistes i accessos.  

 

Quan existeixi risc de lliscaments o despreniments en els talussos que afectin a una 

pista, aquesta ha de protegir-se mitjançant el bulonat o gunitar, etc., del talús, deixant 

en cas necessari un voral de seguretat de cinc metres d'amplària. 

 

En aquells accessos que siguin pas obligat de personal, el voral de separació de la vora 

inferior del talús s'augmentarà en dos metres més, per disposar d'un voral per als 

vianants complementari. 

 

En zones on existeixi risc de caiguda o bolcada, la vora de la pista haurà d’estabilitzar 

convenientment. Si a més la distància de la pista a la vora superior d'un talús és inferior 

a cinc metres de terreny ferm, haurà d'o bé col·locar-se una barrera resistent per a un 

Figura 27. Vials d’accés als diferents camps de l’activitat extractiva, de color blau. 
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vehicle que circuli a la velocitat normal establerta, o assenyalar-se l'amplària de pista i 

limitar la velocitat. 

25.6.1. AMPLADES 

 

L'amplària mínima de la calçada d'una pista d'un sol carril serà 1,5 vegades del vehicle 

major que es prevegi que circuli per ella. En cas de tràfic intens i pesat, aquesta amplària 

serà de dues vegades l'ample del major vehicle que circuli per ella. 

 

Pel ritme d’explotació previst no es contempla que dos camions coincideixen en el vial. 

No obstant, en els casos de pistes d'un sol carril amb encreuament de vehicles, hauran 

de preveure's zones per apartar-se convenientment espaiats. La seva longitud serà com 

a mínim, el doble de la longitud dels vehicles més llargs que s'utilitzin i la seva amplària 

serà la del vehicle més ample que es prevegi que circuli per la pista. Tant en canvis de 

rasant com en corbes que manquin de visibilitat, la pista haurà de ser de doble carril o 

disposar zones per apartar-se amb un dispositiu de senyals eficaç que reguli el tràfic 

alternatiu. Els camions es comunicaran per radiofreqüència per evitar coincidir dos 

vehicles en trams ja que el vial ofereixi una escassa amplada. 

 

L'amplària mínima de la calçada d'un accés d'un sol carril serà la del vehicle major que 

es prevegi que circuli per ell. 

 

25.6.2. PENDENTS 

 

Els pendents longitudinals de les pistes i accessos hauran d'estar adaptades a les 

característiques dels vehicles i de les càrregues que transporten. En tot cas, els 

pendents longitudinals mitjanes de les pistes no hauran de sobrepassar el 10 per 100, 

amb màxims puntuals del 15 per 100. 

 

En els accessos als talls o altres casos especials es podrà superar aquest límit sempre 

que un vehicle, en les condicions reals més desfavorables, pugui arrencar i remuntar-

los a plena càrrega, però en cap cas el pendent sobrepassarà el 20 per 100. Els vehicles 

o màquines que circulin per aquests trams hauran d'adoptar mesures específiques de 

seguretat. 

El pendent transversal serà la suficient per garantir una adequada evacuació de l'aigua 

d’escorrentia. 
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En les pistes d'un sol carril a mig vessant, aquest pendent transversal haurà de ser de 

sentit invers a la del vessant, disposant-se una cuneta adequada. 

 

25.6.3. CORBES 

 

El radi mínim admissible serà aquell que puguin realitzar els vehicles sense necessitat 

d'efectuar maniobres. 

 

En cap cas es permetran peralts inversos. 

 

En les corbes haurà de considerar-se un sobreample per a cada carril segons l'expressió 

següent: 

 

S = l ² / 2R 

 

on: 

 

S = Sobreample de cada carril en metres. 

 

l = Longitud dels vehicles en metres mesurada entre el seu extrem davanter o del remolc, 

si és articulat, i l'eix de les rodes posteriors. 

 

R = Radio de la corba en metres. 

 

Les corbes es dissenyaran amb un radi que serà funció del tipus de vehicle, velocitat 

prevista, peralt i coeficient de fregament. 

25.6.4. CONSERVACIÓ 

 

Haurà de realitzar-se per l'explotador un manteniment sistemàtic i periòdic de les pistes, 

de manera que es conservin en tot moment en bones condicions de seguretat. 

 

Una disposició interna de seguretat determinarà les condicions i freqüència de les 

operacions de manteniment. 

Com en el cas de les plataformes de treball, es prestarà especial atenció a la 

conservació i neteja dels drenatges existents per evitar embassaments, així com a la 
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restauració de la superfície de rodadura, eliminant sots, esvorancs, roderes, etc. Es 

retiraran les pedres descalçades dels talussos o caigudes de les caixes dels vehicles. 

 

En temps sec, s'efectuaran regs periòdics amb la finalitat de reduir l'emissió de pols que 

pugui limitar la visibilitat i la contaminació. 

 

Si s'haguessin produït circumstàncies que alterin perillosament les condicions de 

circulació d'una pista, haurà d'establir-se un pla de reparació de la mateixa i fixar normes 

de circulació específiques aplicables en el temps que duri la reparació. 

 

Un cop finalitzades les obres s’haurà de reposar la via amb les següents condicions:  

• Replè compactat de l’excavació 

• 20 cm. De gruix de base granular de tot-ú artificial 

• 15 cm. De gruix de sauló compactat 

• Amplada de la via útil de 3 m.  

• Reposició mobiliari i senyalització existent. 

 

25.6.5. REGULACIÓ TRÀNSIT I SENYALITZACIÓ 

 

El Director facultatiu establirà una disposició interna de seguretat per a la regulació de 

tràfic i la senyalització corresponent, que serà d'obligat compliment no només per als 

vehicles de l'empresa explotadora, sinó també pels de les empreses externes que 

circulin per l'explotació. 

La disposició interna de seguretat indicarà les velocitats màximes permeses per a cada 

tipus de vehicle, les condicions d'estacionament i aparcament, normes de prioritat dels 

diversos vehicles, normes per al treball nocturn si escau, sistemes d'avisos i senyals 

vigents, així com tota la informació complementària que sigui necessària. 

La disposició interna de seguretat s'establirà no només per als vials permanents o 

semipermanents, sinó també per als talls d'explotació. 

 

Abans de començar el treball en un nou tall o reprendre-ho en un antic, hauran d'establir-

se les condicions específiques de circulació de vehicles i màquines. 

 

Es prohibirà l'entrada de tot vehicle aliè a l'explotació, tret que sigui autoritzat 

expressament i sigui informat de les normes i conductes que ha de seguir. 

 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  99 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

Els senyals que s'estableixin hauran de ser fàcils de veure i interpretar i hauran de 

conservar-se i mantenir-se durant tot el temps que persisteixin les condicions que van 

determinar la necessitat o conveniència de la seva col·locació. 

 

Quan dos o més empreses utilitzin vials comunes, s'establirà el Reglament de regulació 

de tràfic i la senyalització de comú acord. De no aconseguir-se aquest, l'Autoritat minera 

competent ho establirà i determinarà les obligacions que d'això es derivin. 

 

Per discorre per la pista que condueix cap a l’establiment en ambdós sentits, els camions 

es comunicaran per radiofreqüència per evitar coincidir dos vehicles en aquest tram ja 

que en ocasions aquest vial ofereix una escassa amplada i encara que es disposi de 

zones de parades i la longitud sigui reduïda s’evitarà que els camions realitzin 

maniobres. 

 

25.6.6. APARCAMENT 

 

La disposició interna de seguretat de regulació de tràfic regularà les condicions 

d'aparcament o detenció. 

 

Quan interrompi o acabi el seu treball, el conductor d'un vehicle o operador de màquina 

ha de detenir-ho en un lloc que no entorpeixi el tràfic i els treballs, sobre terreny ferm i 

el més pla possible, impedint qualsevol risc de desplaçament imprevist.  

Els vehicles de rodes es deixaran amb el fre d'estacionament accionat, les culleres de 

les pales i les caixes dels bolquets baixades. 

 

Si el terreny està en pendent, s'assegurarà amb els mitjans precisos que el vehicle o 

màquina no pugui lliscar-se, si pot ser, situant-ho recolzat sobre una vora o talús que 

serveixi de topall, impedint el seu desplaçament. Els vehicles de rodes es deixaran, en 

cas necessari, convenientment calçats. 

 

Els vehicles i màquines fora de servei hauran d'estacionar-se de manera que no 

entorpeixin a la circulació, situant-los en una zona designada expressament i complint 

les disposicions internes de seguretat. 

 

Quan un vehicle o màquina quedi immobilitzat per avaria en un lloc de circulació, ha de 

quedar senyalitzat segons estableixi la disposició interna de seguretat de regulació de 

tràfic. 
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25.6.7. RESTAURACIÓ 

 

Paral·lelament a l’explotació es farà la restauració, consistent en: 

 

 Ompliment del forat excavat amb material propi de l’explotació i/o terres d’ús 

agrícola de manera que una vegada finalitzada l’activitat s’assoleixi la cota 

lleugerament inferior a l’actual, deixant la mateixa pendent que tenien els terrenys 

prèviament a l’activitat. 

 

 Condicionament per a l’ús agrícola. 

 

25.7. MEDIS OPERATIUS 

 

Com a medis operatius considerarem els recursos humans i materials que facin falta per 

dur a terme el sistema operatiu previst 

 

25.7.1. PERSONAL 

 

Per portar a terme el mètode de explotació descrit, com a personal present a l'explotació 

caldran quatre tres Oficials 1a conductors, amb ajudes periòdiques d'un mecànic de 

manteniment. 

 

Per últim i pel que respecta al calendari o règim de treball assenyalar que es planteja 

l'explotació durant 8 hores diàries, concretament de 8 a 13 h. i de 14 a 17 h., un total 

de 185 dies/any, amb una previsió de durada de 13 anys aproximadament. 

 

25.7.2. MAQUINARIA 

 

A la zona d’explotació “Mas Oliva” es preveu emprar la següent maquinaria per 

l’arrencada, càrrega i transport del recurs: 

 

• (1) Retroexcavadora amb cadenes Cat 330C de 247 kw 

• (1) Retroexcavadora amb cadenes Komatsu tipus 35 Tn 

• (1) Pala carregadora amb rodes Komatsu 480 de 224 kw 

• (2) Bolquet Volvo A-25 de 3 eixos de 227 kw 
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25.8. LLUITA CONTRA LA POLS 

 

Per mantenir l’indret amb uns nivells òptims, en quant a la contaminació ambiental 

produïda per la pols, durant els episodis àrids, des del maig fins al setembre, es 

realitzaran regs metòdics durant aquest episodi àrid, amb un camió o remolc cisterna, 

amb una capacitat d’uns 5.000 litres. 

 

25.9. XARXA DE DRENATGE 

 

Donades les característiques físiques del material que permet amb molta facilitat la 

infiltració de les aigües i els caràcters morfològics, amb un relleu completament pla, no 

es preveu la realització d’obres de drenatge importants. 

 

26. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES RESTAURADORES 

26.1. GENERALITATS 

 

La restauració de l'espai afectat per l'activitat extractiva es portarà a terme integralment 

amb l'explotació, de manera que aquesta s'efectuarà com dins de la dinàmica de 

l'explotació en temps de producció de la mateixa gravera, a fi i efecte de repartir els 

costos que aquesta generi al llarg de l'activitat, i també reduir l'àrea afectada el més 

possible.  

 

La descripció de la solució adoptada la podríem separar en diferents apartats, que a 

continuació exposem:  

 

 Mesures de protecció del medi durant l'explotació. 

 Zones de restauració immediata 

 Restauració del medi durant l'activitat. 

 Mesures de protecció del medi acabada l'activitat. 

 Restauració del medi acabada l'activitat. 

 Estat final de l'indret. 

 

1) MESURES DE PROTECCIÓ DEL MEDI DURANT L'ACTIVITAT. 
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Les mesures de protecció ambiental són evidentment necessàries per a pal·liar l’efecte 

durant l’explotació. Aquestes mesures es contemplen en apartats anteriors d’aquest 

document (veure punt estudis dels efectes i mesures correctores). Tanmateix s’aplicaran 

les mesures alternatives que dicta l’Autorització Ambiental. Val a dir que els esforços es 

centraran en eliminar i minimitzar en la mesura del possible els efectes sobre la pols, 

soroll i les visuals. 

 

2) RESTAURACIÓ DEL MEDI DURANT L'ACTIVITAT 

 

Altrament anomenada restauració integrada, i sota aquest concepte s’inclouen totes les 

operacions restauradores del medi, ja definitives, que s’efectuen durant l'explotació, de 

manera que si adoptem un sistema d'explotació adequat, amb aquest mètode podrem 

reduir els impactes ambientals i els costos de restauració de manera notable, en la 

mesura que anem restaurant àrees ja explotades un mentre les labors d’extracció es 

duen a terme en altres indrets. 

Les labors de restauració s’ordenen en els següents punts: 

 Recuperació morfològica 

 Control de l'erosió 

 Restitució del sòl 

 Revegetació 

 

3) MESURES DE PROTECCIÓ DEL MEDI ACABADA L'ACTIVITAT. 

 

Inclou totes les mesures de protecció del medi un cop acabada l'activitat extractiva, 

seran aquelles que es realitzaran en zones on l’explotació hagi cessat però que, degut 

a l’extensió de la nostra explotació i el ritme de treball previst, encara no s’hagi completat 

la restauració. Dins aquestes labors destacarem bàsicament les de manteniment de la 

xarxa de desguàs, labors de ressembra i substitució d’arbres morts. 

 

4) RESTAURACIÓ DEL MEDI ACABADA L'ACTIVITAT. 

 

Dins la restauració del medi acabada l'activitat inclourem totes les operacions definitives 

a realitzar a l'indret un cop ja hagi cessat l'activitat extractiva. Tenint en compte l’extensió 

de la nostra explotació i la variació de la llei del mineral, es donaran zones on malgrat la 

idea sigui efectuar una restauració totalment integrada, faltarà la restauració i aquesta 

s’haurà de dur a terme posteriorment a l’explotació. Aquestes zones seran tractades 

talment com les restaurades durant l’activitat procurant no malmetre les espècies 
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vegetals que s’hagin pogut instal·lar a la superfície. De tota manera es procurarà que 

aquestes àrees siguin el més petites possibles i només justificades per la necessitat de 

barrejar mineral amb la finalitat d’obtenir una llei resultant constant. 

 

Dins aquestes labors englobem també aquelles labors de manteniment de les xarxes de 

desguàs, arranjament de camins i ressembres que facin falta un cop cessada l’activitat 

i la restauració primera, per tal de poder assegurar l’èxit definitiu de la restauració. 

 

També englobem dins aquest apartat les labors de restauració que s’efectuaran sobre 

la última àrea explotada, que per raons obvies, no es podran portar a terme totalment 

alhora amb la restauració. 

 

5) ESTAT FINAL DE L'INDRET 

 

Morfològicament intentarem donar a l’indret una morfologia similar al inicial, una 

morfologia d’acord amb l’entorn, imitant les pendents suaus que presenta el terreny, 

aquesta característica no serà problema ja que tenim gran disponibilitat de material de 

rebuig i terres, concretament disposem per a l’àrea prevista a explotar 

d’aproximadament 115.660 de m3 de material, la resta serà d’aportació dels fangs de 

rentat del mateix àrid procedent de la planta de tractament de la mateixa empresa, 9.545 

m3. Per tant, el volum total de material disponible ascendeix a 125.205 m3. L’indret final 

per tant restarà de la següent manera, a la morfologia final de restauració lligarà amb 

l’entorn actual amb uns talussos suaus pel perímetre oest de l’activitat i a l’oest de la 

fase 1, amb pendents inferiors a 35º i de 3 a 5 m d’alçada creant una part central una 

plana apte per a conrear. Drenatge final serà el mateix que drenatge incial sense 

modificar els punts de desguàs. Veure plànol 6.1 Estat Final. 

 

Pel que fa a la restitució de la vegetació, aquesta es durà a terme amb espècies 

autòctones amb sembra de les espècies circumdants, en la quantitat i disposició que 

aquestes presentin en el medi per tal d’evitar predominis que podrien desequilibrar 

l’ecosistema, de manera que amb el pas dels anys la restauració quedi totalment 

integrada en el marc ecològic i no es pugui diferenciar entre la part explotada i la part 

intacte dels camps de conreu. Destaquem que la superfície de l’àrea d’extracció, un cop 

restaurada, atendrà a usos agrícoles amb unes àrees de 74.722 m2, la resta són zones 

atalussades que corresponen a unes superfícies de 6.752 m2. Veure plànol 7 de 

revegetació. 
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26.2. RESTAURACIÓ DE L’ÀREA AFECTADA 

 

a) Actuacions morfològiques 

 

La restauració morfològica consistirà en el rebliment de les depressions generades en 

l’explotació obtenint un pendent suau inferior a l’original per aplanar la zona. En el 

moment d’executar el moviment de restauració morfològica es realitzaran topografies de 

línies corves suaus que imitin la topografia original i que donin una visió poc antropitzada 

al relleu final sense modificar el drenatge natural del terreny. 

 

Un cop abocats els estèrils i assolit el pendent continu, es prepararà la restauració 

edàfica amb l’estesa d’una capa de 0,30 m de material seleccionat lliure de còdols i 

materials grollers amb la finalitat de crear unes bones condicions a la capa de terres 

vegetals. 

 

Realitzada la restauració morfològica i amb aquesta darrera capa de refinament, es 

procedirà a l’estesa de la capa de terra vegetal (de 0,30 m de gruix com a mitjana) 

prèviament millorada orgànicament, en el cas que sigui necessari, i posteriorment la 

revegetació i plantació. 

 

La relació de material pel rebliment no serà problema ja que tenim gran disponibilitat de 

material de rebuig i terres, concretament disposem per a l’àrea prevista a explotar 

d’aproximadament 115.660 de m3 de material, la resta serà d’aportació dels fangs de 

rentat del mateix àrid procedent de la planta de tractament de la mateixa empresa, 9545 

m3. Per tant, el volum total de material disponible ascendeix a 125.205 m3. 

 

El càlcul de la estabilitat dels talussos en aquestes condicions de materials no 

homogenis és difícil i poc precisa, però per la experiència podem dir que no presentaran 

problemes d'inestabilitat, la superfície de ruptura en aquest tipus de talussos seria en 

forma circular, el terreny drena bé i la barreja granulomètrica conté des de grans blocs 

fins a partícules fines, amb l’existència de bancs  de petita alçada, 3-4 metres, adoptant 

els criteris de Hoek i Brown.  

 

En qualsevol part de la superfície terrestre, la gravetat empeny contínuament els 

materials cap a nivells inferiors. 
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En el moviment de talussos s’impliquen diferents classes de materials (roca, sòl, 

rebliments artificials o combinacions dels mateixos) a través d’una superfície 

determinada. 

 

Amb aquest estudi es pretén aconseguir un disseny de talussos màxims generals  a 

l’extractiva “MAS OLIVA” al terme municipal de Pontós. 

 

La naturalesa intrínseca del material manté una estreta relació amb el tipus d’inestabilitat 

que pot produir-se, condicionant i poguent estimar-se prèviament la susceptibilitat de 

cada material, a que es desenvolupi un moviment determinat. 

 

En el cas que ens ocupa es tracta d’un dipòsit al·luvial de graves, per tan s’adoptaran 

en principi talussos de 30º o 35º , i alçada màxima de 3-4 metres, paràmetres que 

s’estudiaran a continuació si és possible la seva aplicació. 

 

Els moviments susceptibles de produir-se en aquest tipus de talús són les ruptures 

circulars i corbes. Aquests tipus de ruptures consisteixen en que la superfície de ruptura 

de lliscament és assimilable a una superfície cilíndrica la qual la seva secció transversal 

s’assimila a un arc de cercle. 

 

Per efectuar el càlcul d’estabilitat proposat s’ha elegit el mètode de HOEK I BRAY (1977) 

que proporciona un límit inferior de seguretat, obtingut assumint que les tensions 

normals en la superfície de lliscament es concentren en un únic punt. 

 

En la construcció del àbacs es considerà l’efecte de les pressions intersticials degudes 

a la presència d’un nivell freàtic del terreny, que divideix el talús en una zona seca i una 

zona saturada. 

 

Existeixen àbacs per a casos de talussos totalment secs, totalment saturats, i per a tres 

casos intermitjos amb diferents alçades de nivell freàtic o línia de saturació, tal i com es 

mostra en la figura adjunt. 
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                       figura 28. Situació de la línia de Saturació 

 

En el present estudi es realitzarà segons les opcions dels àbacs 3 i 5, considerant la 

situació 5 com la més desfavorable possible, ja que tenim un material amb alt coeficient 

de permeabilitat que drena molt bé i en cap cas es preveu excavació per sota del nivell 

freàtic. 

 

S’opera en pressions efectives, pel que els paràmetres resistents a considerar son la 

cohesió aparent del terreny  (c) i l’angle de rosament intern efectiu (Ø). 

 

Els paràmetres de càlcul pel tipus de material considerat, són els següents: 
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c (cohesió aparent) = 2,8  

Ø (angle de rosament intern) = 36º  

H (alçada del talús) = 3 m 

γ (pes específic màxim del material) = 2,5  

 

 Operant amb aquests resultats, s’obté: 

 

 TanH

c

 = º363·5,2

8.2

Tan = 0,51 

 

 

Un cop obtingut aquest resultat, ens introduïm en els àbacs 3 i 5, segons condició de 

saturació d’aigua, i obtenim el factor de seguretat, que ha de ser superior a 1.2 exigit en 

la I.T.C. del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 

 

 

figura 29. Àbac 3 de Hoek i Bray. 
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figura 30. Àbac 5 de Hoek i Bray. 

 

 El resultat d’entrar en l’àbac nº 3, corresponent a terreny sec, s’obté: 

     
FS

Tan
 = 

FS

Tan º36
 = 0,2 

que equival un FS de 3,6, amb una inclinació de 35º de talús. 

 

 El resultat d’entrar en l’àbac nº 5, s’obté: 

    
FS

Tan
 = 

FS

Tan º36
 =  0,25 

 

que equival un FS de 2,9, amb una inclinació de 35º de talús. 

 

 

Els factors de seguretat superen clarament l’1.2 mínim que figura en la I.T.C. del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
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b) Control de l'erosió 

 

Al damunt de la restauració edàfica en les superfícies en pendent s’haurà d’assolir un 

percentatge de recobriment herbaci mínim del 90 % per tal de garantir que les pèrdues 

de sòl, pels efectes de l’erosió hídrica, siguin tolerables. En el cas que ens ocupa, la 

superfície a restaurar disposarà d’un pendent suau i no es preveuen grans pèrdues de 

sòl pels efectes de l’erosió hídrica. 

 

Com a aspecte fonamental per a assolir una correcte restauració vegetal i per extensió 

un bon nivell d’integració de la restauració en l’entorn, es indispensable interceptar i 

desguassar l’ escolament superficial de les aigües pluvials a la nova topografia per a 

evitar problemes d’erosió difícils de corregir un cop executats els treballs de restauració. 

S’ha previst una cuneta de guarda en el perímetre de la finca en contacte amb zones 

atalussades. Aquesta cuneta tindrà un pendent longitudinal d’entre 1-2% en funció de la 

topografia final i el seu punt de desguàs serà la mateixa zona on desguassa la finca en 

l’actualitat. D’aquesta manera es donarà sortida a les aigües de pluja no infiltrades al 

terreny. 

 

c) Restitució del sòl 

 

Un cop acabada la restauració morfològica, procedirem a efectuar unes millores 

edàfiques, de cara a garantir la correcte revegetació del terreny, el tractament del sòl 

s'efectua prèviament al traçat de totes les terrasses i els canals de desguàs, i consisteix 

bàsicament en la descompactació d'aquest, per tal d'aconseguir una correcte textural, i 

obtenir un sòl amb una esponjositat, oxigenació, humitat i capacitat d'absorció hídrica, 

capaç de garantir el desenvolupament de les espècies vegetals que hi plantem.  

 

Aquesta operació assegurarà un correcte drenatge del terreny, i ens ajudarà a 

aconseguir una correcte adherència per als adobs, les llavors, i a la terra vegetal 

mateixa. Aquesta operació es realitzarà preferentment en els mesos de febrer o març, 

que són d'escassa pluja, i es troben ja pròxims als períodes de sembra. 

 

Realitzarem una sèrie de millores edàfiques com l'aport de matèria orgànica i la 

introducció d’adobs. 

 

L’aportació de sòl recuperat de les noves zones d'explotació, igual que l’aportació de 

biomassa procedent de la desforestació de les noves àrees a explotar, serà de gran 
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importància per a assegurar la revegetació d’aquelles zones que presentin major 

dificultat, com les zones més assolellades, o on les condicions de vent siguin més 

desfavorables. 

 

També podem fabricar sòl, de manera que si acopiem material de rebuig (argila i 

fragments de roca petits ) procedent de la pròpia explotació i el barregem amb biomassa, 

obtindrem un material que al cap d’un període de temps ens serà vàlid com a sòl. 

 

Com a element fertilitzant podem aportar nitrogen de ràpida liberalització, és a dir Nitrat 

Amònic. (al 33,5%), com a complement podem utilitzar també Superfosfat triple (45%) i 

Clorur potàssic (60%). 

 

Les quantitats a aportar seran variables segons les necessitats que tingui cada part de 

l’explotació, i es podran veure els resultats i modificar-ne les proporcions mentre es vagi 

efectuant la restauració integrada, però agafarem com a base 6 Tm/Ha de biomassa i 

150 Kg/Ha de Na. 

 

d) Revegetació 

 

Un cop realitzada la restauració morfològica es procedirà a la restitució de la vegetació 

pròpia de la zona abans de l'activitat extractiva, a curt plaç la revegetació té com a 

objectius evitar l’erosió del sòl així com també corregir l'impacte visual, per la qual cosa 

la sembra d’espècies de ràpid desenvolupament es sol realitzar prioritàriament, i a 

continuació, un cop s’ha desenvolupat suficientment l’estrat herbaci s’efectua la 

reforestació, amb les espècies autòctones, amb la qual cosa acabarem d’integrar 

totalment l'àrea afectada al medi. 

 

En la restauració de les comunitats vegetals, s’han de tenir presents els factors que les 

influeixen directament, el clima de la zona, la inclinació, composició, estructura i estat 

nutricional del sòl, les espècies a sembrar o plantar i com fer-ho per assegurar la seva 

prosperitat, etc. També és important saber quines utilitats es donaran a les noves zones 

restaurades. Els esforços per a la recuperació de l’espai degradat seran menors, i l’èxit 

serà major, quants més coneixements es tinguin sobre aquests factors. 

 

En el moment de restablir la capa superficial del sòl, en l’ultima fase de la restauració, 

caldrà tenir en compte que és convenient utilitzar la terra obtinguda pel decapatge dels 

primers centímetres de sòl originari, que cal emmagatzemar durant l’activitat extractiva 
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o utilitzar-la directament si tenim zones preparades. Aquesta terra degut a la seva 

naturalesa tindrà un caràcter oligotròfic, accentuat pel rentat de les pluges, és a dir, que 

estarà empobrida pel que fa als ions nutritius, per tant, un cop aplicada sobre la 

superfície caldrà fer un aport extern de nutrients, adobant la superfície durant el sembrat 

i durant els primers anys després del sembrat. També és important en aquestes 

circumstàncies afegir a la barreja de llavors que es sembraran, una quantitat important 

de papilionàcies amb capacitat de fixar nitrogen atmosfèric, com ara la userda 

(Medicago sativa), ja que són molt útils en aquest tipus de sòls per enriquir-los.  

 

Els pendents que es crearan durant la restauració seran suaus, amb inclinacions 

inferiors als 35º. Això farà que hi hagi pocs problemes d’erosió i probablement no calgui 

l’aport de materials per cohesionar el sòl. El problema principal estarà en la deficiència 

nutricional del sòl i caldrà sembrar plantes que suportin l’acidesa, adobar el terreny i 

facilitar així la colonització natural d’espècies. S’utilitzaran els mètodes agrícoles típics 

per a la sembra de papilionàcies i gramínies. Un cop realitzat el recobriment i la sembra 

es pot evitar temporalment l’erosió natural del sòl protegint-lo de les fortes pluges 

mitjançant la disposició en superfície d’un material fibrós i inert, és a dir, d’un mulch. 

Aquest mulch, de gran utilitat en talussos amb inclinació major als 30º pot estar format 

amb escorça de pi triturada, polpa de fusta, cors de panotxes, palla, etc. 

 

La sembra s’hauria de realitzar a finals d’hivern, moment clau per a la germinació de 

plantes herbàcies. A les zones planes plantant només un parell d’espècies de 

papilionàcies i uns tres tipus de gramínies es poden aconseguir bons resultats. És molt 

aconsellable que els arbres i arbusts a plantar siguin individus joves, de forma que es 

puguin adaptar millor a les condicions del lloc. Aquests es plantaran després de la 

sembra d’espècies herbàcies, a les àrees on es vulgui potenciar la brolla o la sureda. 

Les llavors i plàntules per les repoblacions de vegetació autòctona poden aconseguir-

se encarregant-les a empreses especialitzades. Les dosis de sembra inicials seran d’uns 

150 Kg/Ha de barreja de llavors a la primera sembra i de la mateixa quantitat a la 

ressembra, que es repetirà en la mesura que es consideri necessària i fins a aconseguir 

una cobertura vegetal al voltant del 80%. 
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 Previ Sembra 
Espècies aconsellades per a la restauració 

(Primavera) 
Mulch 

S
u

p
e

rf
íc

ie
s
 P

la
n

e
s
 

Escarificació de la base 

quan aquesta estigui 

compactada pel pas de 

maquinària pesada 

Maquinària 

agrícola 

-Userda (Medicago sativa) 

-Trepadella (Onobrychis sativa) 

-Trèvol de Prat (Trifolium pratense) 

-Raigràs inglès (Lolium perenne) 

-Dàctil (Dactylis glomerata) 

-Festuca arundinacea 
Opcional 

Sembra 

manual 

-Esbarzer (Rubus ulmifolius) 

-Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) 

-Arç blanc (Crataegus monogyna) 

-Aranyoner (Prunus spinosa) 

T
a

lu
s
s
o

s
 Crear un sòl estable, 

ben estructurat. 

Pendent a ser possible 

que no superi els 30º 

Maquinària 

agrícola i 

hidrosembra 

-Userda (Medicago sativa) 

-Trepadella (Onobrychis sativa) 

-Trèvol de Prat (Trifolium pratense) 

-Raigràs inglès (Lolium perenne) 

-Dàctil (Dactylis glomerata) 

-Festuca arundinacea 

Sí, Abundant 

Sembra 

manual 

-Userda (Medicago sativa) 

-Trepadella (Onobrychis sativa) 

-Trèvol de Prat (Trifolium pratense) 

-Raigràs inglès (Lolium perenne) 

-Argelaga (Genista scorpius) 

- Pi blanc (Pinus halepensis 

-Pi roig (Pinus sylvestris) 

-Alzines (Quercus ilex) 

- Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

-Arboç (Arbutus unedo) 

-Bruc boal (Erica arborea) 

-Romaní (Rosmarinus officinalis) 

-Farigola (Thymus vulgaris) 

-Estepa blanca (Cistus albidus) 

Taula 15. Espècies vegetals recomanades en la sembra. 

 

 

e) Reforestació 

 

És un dels punts més importants dins el procés de restauració pel fet dels possibles 

efectes que pot provocar sobre el medi. L’elecció d’espècies autòctones és de gran 

importància ja que la introducció d’espècies al·lòctones podria provocar un desequilibri 

en l’ecosistema perillós, per tant utilitzarem en la restauració espècies estrictament ja 

existents a la zona, i intentarem recrear amb precisió les espècies, la seva quantitat i 

distribució de manera idèntica a les condicions inicials del medi. 

 

La introducció de les espècies arbòries i arbustives es farà una vegada la massa 

herbàcia hagi arrelat en el 75 % de la superfície restaurada i en les zones atalussades, 

i s'efectuarà plantant individus de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea) 

bàsicament, combinades amb alzines (quercus ilex), llentiscle (pistacia lentiscus), arboç 

(Arbutus unedo) i  bruc boal (Erica arborea)  en la zona de bosc mediterràni. 
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Els arbres es disposaran alternadament de manera que cadascun tingui una superfície 

lliure aproximada d'uns 20 m2, és a dir plantarem arbres cada 4 x 5 m però no de forma 

regular, sinó imitant el paisatge natural. Així mateix es prepararà una mescla de llavors 

arbustives de les plantes autòctones de la zona, la qual es sembrarà i se'n procurarà la 

implantació, no es descarta la plantació d'individus petits de les espècies arbustives, si 

les llavors no proliferen.  

 

26.3. ACTIVITATS RESTAURADORES A REALITZAR UN COP ACABADA 

L'ACTIVITAT 

 

Un cop cessi l'activitat extractiva, mancaran encara part dels treballs de restauració, els 

quals recollim en aquest apartat. 

 

D’una banda els treballs de restauració d’adequació morfològica dels fronts finals de 

restauració, els treballs de millores edàfiques, i de revegetació seran una part dels 

treballs a tenir en compte, i es portaran a terme segons el descrit en l'anterior apartat.  

 

D’altra banda hi hauran durant una temporada els treballs de ressembra, reg i 

reforestació que s’hauran de dur a terme a les zones recentment restaurades, establint 

uns períodes de garantia de manera que l’àrea restaurada presenti una total integració 

en el medi i una estabilitat duradora. 

 

La restitució dels camins i vies de comunicació definitius serà també una labor a efectuar 

posteriorment a l’explotació, malgrat els camins existents a l’inici seran desviats segons 

s’afecti el seu traçat de manera que no quedin mai tallats. 
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27. CRONOGRAMA DE LES ACTUACIONS 

 

En aquest apartat detallarem l’inici i durada de les mesures  preventives i correctores 

que s’aplicaran diferenciant en dos etapes: durant l’explotació (aplicant PVA) i al 

finalitzar l’activitat (manteniment). 

 

Per fixar els terminis de  la restauració s’ha considerat totes les labors a dur a terme, 

rebliment, perfilar talussos, marcatge xarxa drenatge, estesa terra vegetal, sembres i 

reforestació. S’ha de tenir en compte la disponibilitat del material de rebliment, així com 

de la maquinaria emprada en la restauració. Aquesta disponibilitat pot provocar que el 

calendari previst no sigui exacte, encara que es procurarà que s’ajusti el màxim possible. 

Al desconèixer quina serà la data d’atorgament dels permisos, no podem establir un 

calendari d’inici però la durada de les actuacions previstes es mostren en el quadre 

següent: 

 

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ DURADA (dies) 

RESTAURACIÓ INTEGRADA SECTOR 1 

Aportació i Rebliment terres 86 

Reperfilar i suavitzar talussos 3 

Marcatge i definició xarxa drenatge - 

Estesa terra vegetal 8 

Sembra de protecció 6 

Reforestació - 

TOTAL 103 

  

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ DURADA (dies) 

RESTAURACIÓ INTEGRADA SECTOR 2 

Aportació i Rebliment terres 137 

Reperfilar i suavitzar talussos 3 

Marcatge i definició xarxa drenatge 0 

Estesa terra vegetal 9 

Sembra de protecció 7 

Reforestació 2 

TOTAL 158 
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DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ DURADA (dies) 

RESTAURACIÓ INTEGRADA SECTOR 3 

Aportació i Rebliment terres 186 

Reperfilar i suavitzar talussos 5 

Marcatge i definició xarxa drenatge 0 

Estesa terra vegetal 10 

Sembra de protecció 8 

Reforestació 4 

TOTAL 213 

  

LABORS DE MANTENIMENT TOTALS 

Aportació i Rebliment terres 2 

Reperfilar i suavitzar talussos 3 

Marcatge i definició xarxa drenatge 1 

Estesa terra vegetal 1 

Sembra de protecció 2 

Reforestació 2 

Condicionament camins 2 

TOTAL 13 

 

 

Cal mencionar que les labors de restauració integrada han de ser coherents i 

conjuntament amb les labors d’explotació ja que les tasques extractives marcaran el 

ritme de la restauració perquè no dificulti zones restaurades amb pendents per explotar. 

El que si que s’haurà d’ajustar són les jornades de cada actuació, és a dir el total de les 

actuacions d’aquesta etapa de restauració de l’extractiva no ha de superar les 487 

jornades. 
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28. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 

Cal manifestar que les activitats incloses en l’annex I.3, de la Llei 20/2009 del 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, com és el cas de l’explotació 

de recursos miners, resten sotmeses a unes revisions i controls exhaustius: un control 

inicial en el moment de la posada en marxa de l’activitat i uns controls generals de 

caràcter periòdic cada 2 anys. Així mateix s’ha d’efectuar una revisió de l’autorització 

ambiental cada 8 anys. 

 

La futura activitat extractiva comptarà amb un Programa de Vigilància Ambiental PVA. 

A continuació es descriuen les seves etapes: 

 

28.1. OBJECTIUS 

 

D’acord amb la legislació vigent, tot Estudi d’Impacte Ambiental ha d’anar acompanyat 

del seu corresponent Programa de Vigilància Ambiental. Amb això s’intenta establir un 

sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures protectores i 

correctores continguts en l’Estudi d’Impacte Ambiental. L’objecte del Programa de 

Vigilància Ambiental és verificar l’eficàcia de les mesures preventives i correctores 

propostes després del procés d’avaluació d’impacte, modificant-les i adaptant-les a les 

noves necessitats que si escau es poguessin detectar. Implica, per tant, el disseny d’un 

programa de seguiment, que consisteix en la recollida d’informació sistematitzada, per 

procedir a la seva posterior anàlisi i a l’adopció de les mesures precises. El seguiment 

de l’execució del Projecte i del Programa de Vigilància, també serveix per avaluar 

aquells impactes l’estimació dels quals resulta complicat establir, i actuar segons els 

resultats. Una vegada establertes les mesures correctores, s’estimarà l’impacte originat 

després de la seva aplicació.  

 

Per tant, amb la periodicitat que la marxa de les obres aconselli, seran revisades 

aquelles accions que requereixin un seguiment més exhaustiu. 

 

28.2. FASE INICIAL 

 

Es proposen per a aquesta fase les següents accions: 

- Verificació del replanteig del camí d’accés, i extractiva tractant d’evitar les 

situacions més conflictives i minimitzar les afeccions. 
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- Atenció especial en els treballs que impliquin moviment de terres amb 

l’objectiu de prevenir la possible afecció a restes o jaciments que no haguessin 

estat detectats prèviament. 

- L’aparició de fenòmens erosius es verificarà mitjançant punts especialment 

sensibles i a través de recorreguts de reconeixement de les àrees afectades pel 

projecte. 

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

 

28.3. FASE D’ADEQUACIÓ 

 

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

- Verificació de les mesures adoptades per evitar els danys produïts per la 

circulació de vehicles fora de les zones senyalitzades. 

- Comprovació de la correcta demarcació del límit de les zones excloses d’obres, 

per extremar la prevenció d’efectes sobre elles. 

- Manteniment de la superfície d’actuació en els mínims necessaris per a les obres 

i els seus elements auxiliars. 

- Vigilància que els materials utilitzats resultin concordes amb la configuració  

cromàtica de la zona. 

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

accessos. 

- Comprovació de la correcta retirada i reserva dels horitzons orgànics dels sòls 

per a la restauració posterior. 

- Control de la correcta retirada a abocador controlat dels estèrils sobrants 

producte de les diferents tasques que es duguin a terme. 

- Verificació de la correcta realització de les cunetes en vials i accessos, així com 

de les obres de drenatge. 

- Verificació del correcte tractament i gestió de residus (inerts, escombraries, 

vegetals, tòxics i perillosos). 

- Control de vessaments de qualsevol tipus de residu. 

- Vigilància de l’existència de dipòsit de materials procedents del desbrossament. 

Es procurarà que siguin traslladats a l’abocador autoritzat de la zona. 

- Vigilància que les tècniques, materials i procediments no tinguin risc d’incendis i 

proposta de mesures de prevenció dels mateixos, amb dotació d’equips i 

materials bàsics d’extinció. 

- Control dels procediments utilitzats per evitar la generació de pols. 
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- Verificació de l’estat de la maquinària, en relació amb a l’ITV, a fi de prevenir 

accidents de diversa índole. 

- Delimitació de les zones la vegetació de les quals hagi de ser restaurada i 

seguiment de les labors que en aquest sentit hagin de desenvolupar-se 

simultàniament a les obres d’adequació. 

- Control visual i analítics sobre els fangs de depuradora emprats en la restauració 

superficial de l’activitat. 

- Vigilància del compliment dels terminis establerts per al desenvolupament de les 

obres. 

 

28.4. FASE DE FUNCIONAMENT 

 

Es proposen per a aquesta fase les següents accions: 

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

- Control de l’evolució de la restauració efectuada sobre la coberta vegetal i 

supervisió de les labors que, en aquest sentit, hagin estat planificades per 

realitzar la seva execució després de finalitzar la fase de construcció. 

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

- Comprovació aparició pols en les labors extractives. 

- Vigilància de possibles afeccions a la fauna. En concret, com a mesura a 

desenvolupar una vegada entri en funcionament la instal·lació, es proposa el 

seguiment de la incidència que la mateixa va a tenir sobre l’avifauna de l’entorn, 

amb la proposta de les mesures que siguin necessàries. 

 

Els treballs han de ser realitzats per personal qualificat i amb experiència en aquests 

treballs. 

 

28.5. PROCEDIMENT 

 

El procediment a seguir per a l’aplicació del Programa de Vigilància ha de basar-se en 

els següents punts: 

- Recollida i anàlisi de dades. 

- Interpretació de les dades. S’estimarà la tendència de l’impacte i l’efectivitat de 

les mesures preventives i correctores adoptades. Aquest aspecte podrà ser 

abordat mitjançant l’anàlisi comparativa dels indicadors anteriorment referits 

enfront de la situació preoperacional descrita en l’inventari ambiental, així com a 

altres àrees afectades per projectes de similar naturalesa i envergadura. 
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- Elaboració d’informes periòdics, amb la freqüència i continguts que s’estableixen 

més endavant, que reflecteixin tots els processos del Programa de Vigilància 

Ambiental. 

- S’observaran les incidències que es vagin produint a cada moment, utilitzant els 

resultats per efectuar les correccions necessàries. 

 

28.6. INFORMES 

 

En general, els informes que s’elaborin reflectiran les diferents afeccions observades en 

el període considerat: 

 

- Incidències mediambientals detectades. 

- Desviacions de les mesures correctores i compensatòries propostes en l’Estudi 

d’Impacte i si escau, les recomanacions de l’Administració competent. Adopció 

de les mesures adequades a cada moment. 

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

inicial. 

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

 

Es redactarà un informe al final de les fase d’adequació i anuals durant la fase de 

funcionament. Quan la naturalesa de les possibles incidències o la importància dels 

elements naturals ho facin necessari, hauran d’emetre’s informes extraordinaris.  

 

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

Vigilància. 

 

CONCEPTE PERIODICITAT 

Emissions de pols Setmanal. 

Controlar que els vehicles i maquinària no 

extralimitin el recinte destinat a l’obra. 

Vigilància permanent. 

Control dels límits de l’obra i manteniment de 

la superfície d’actuació en la mínima possible. 

Vigilància permanent. 

Control de la situació de cabals i de les zones 

provisionals de lleres. 

Setmanal 

Control de la retirada de la capa superficial de 

terra fèrtil, del seu apilament i posterior 

extensió a les àrees a aquest efecte. 

Puntual, en les fases corresponents. 
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Recuperació accessos provisionals. Quinzenal 

Verificació de l’existència d’abocaments de 

RTPs. 

Setmanal 

Estat de la xarxa general de drenatge general 

(llum de les conduccions, acumulacions de 

material, etc.). 

Setmanal i puntualment sempre després de 

pluges torrencials. 

Evacuació correcta dels diferents tipus de 

residus generats. 

Setmanal 

Excavacions i farciments. Setmanal. 

Revegetació. Seguiment. Puntual 

Verificació de l’aparició de processos erosius 

en punts especialment vulnerables. 

Setmanal i després de pluges intenses 

Verificació de l’estat de la coberta vegetal. Mensual 

Verificació de possibles afeccions a la fauna. Quinzenal 

Taula 16. Accions previstes al Programa de Vigilància. 

 

Els treballs compresos al Programa de Vigilància Ambiental han de desenvolupar-se al 

llarg de la vida de les instal·lacions. El responsable del funcionament de l’extractiva ha 

d’estar sempre en contacte amb la persona encarregada del seguiment i execució del 

Pla de Vigilància Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficina@maima.es


                           Programa de Restauració i Estudi d’Impacte Ambiental de l’activitat extractiva "Mas Oliva" TM Pontós                          

 

Pol. Ind. Pla d’en Xuncla, C/ Camí del Renoc, núm. 18, Sarrià de Ter, 17840 (Girona)  121 de 130 

Telf. 972 17 26 88 - fax 972 17 26 89 – c/e. oficina@maima.es 

29. PRESSUPOST DE RESTAURACIÓ 

 

29.1. UNITATS DE MESURA 

 

 

AMIDAMENTS SECTOR 1 

CODI CONCEPTE Q. UNITATS 

0.1 

Metres cúbics de material 
moviment de terres dins la 
mateixa  explotació, per a la 
restauració morfològica. 

14.424 m3 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig 
amb fangs i material edàfic apte 
per a la implantació de 
vegetació i estesa per una 
superfície de 1,68 Ha. 

12.063 m3 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 251 Kg 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-
P-K (15-15-15). 251 Kg 

0.5 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària 
agrícola petita. 

11.153 m2 

0.6 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 751 m2 

0.7 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 60 Ut. 

0.8 
Quantitat d’individus d’arbustos. 

36 Ut. 
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AMIDAMENTS SECTOR 2 

CODI CONCEPTE Q. UNITATS 

0.1 

Metres cúbics de material moviment 
de terres dins la mateixa  explotació, 
per a la restauració morfològica. 16.104 m3 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig amb 
fangs i material edàfic apte per a la 
implantació de vegetació i estesa 
per una superfície de 2,81 Ha. 

15.886 m3 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 422 Kg 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-P-K 
(15-15-15). 422 Kg 

0.5 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària agrícola 
petita. 

25.846 m2 

0.6 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 2.285 m2 

0.7 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 137 Ut. 

0.8 Quantitat d’individus d’arbustos. 46 Ut. 

 

 

 

 

AMIDAMENTS SECTOR 3 

CODI CONCEPTE Q. UNITATS 

0.1 

Metres cúbics de material moviment 
de terres dins la mateixa  explotació, 
per a la restauració morfològica. 15.280 m3 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig amb 
fangs i material edàfic apte per a la 
implantació de vegetació i estesa 
per una superfície de 3,69Ha. 

22.283 m3 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 553 Kg 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-P-K 
(15-15-15). 553 Kg 

0.6 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària agrícola 
petita. 

33.161 m2 

0.7 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 3.716 m2 

0.8 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 223 Ut. 

0.9 Quantitat d’individus d’arbustos. 74 Ut. 
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29.2. PREUS UNITARIS 

 

CODI CONCEPTE COST 

1.1 Hora Oficial 1ª Agrícola. 9,93 € 

1.2 Hora Ajudant. 7,59 € 

1.3 Hora tractor sembradora amb operari. 32,14 € 

1.4 Hora pala carregadora amb operari per al seu maneig. 27,50 € 

1.5 Hora camió dumper 20 Tn. 22,00 € 

1.6 m3 de material de rebliment composat estèril i material edàfic 

per a crear un sòl apte per al conreu. 

 

0,61 € 

1.7 Quilogram Abono N-P-K. 0,25 € 

1.8 Quilogram de mescla de llavors herbàcies 4,96 € 

1.9. Individu de bosc de muntanya baixa, pins i alzines. 0,66 € 

1.10 Individu de bosc de ribera, ohms i pollancres 0,66 € 

1.11 Hora de retroexcavadora mitjana 23,15 € 

1.12 Hora de pala carregadora 27,50 € 

1.13 Feina Operaris 18,00 € 
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29.3. PREUS COMPOSTOS 

 

CONCEPTE   COST 

0.1 Pala carregadora a raó de* 

0,01 h/m3 x 27,50 €/h. 

Viatge de Camió 

0,10 h/viatge i 8 m3/viatge a 22,00 €/h  

 

 

0,275 €/m3 

 

0,275 €/m3 

0,55 €/m3 

0.2 Metre cúbic de material edàfic posat sobre talús 

Decapatge i transport a les zones de restauració 

0,30 €/m2 

Retroexcavadora mitjana a raó de: 

0,025 h/m3. x 23,15 €/h. 

 

 

0,30 €/m3 

 

0,58 €/m3 

0,88 €/m3 

0.3 Construcció dels canals principals de drenatge 

Bulldozer a raó de: 

200 m/h / 72 €/h. 

Retroexcavadora a raó de: 

50 m/h / 23,15€/h. 

 

 

2,77 €/m 

 

 

2,15 €/m. 

4,92 €/m 

0.4 Estesa d’abono químic N-P-K. 

0,27 €/Kg 

Estesa: 

0,4 Kg/h * 7,59 €/h 

 

 

0,27 €/Kg 

 

3,04 €/Kg 

3,31 €/Kg 

0.5 Estesa d’adob químic a raó de 150 Kg/ha 

150 Kg/Ha x 0,22 

Tractor en labor d’estesa d’adob 

1h/Ha x 32,14 €/h. 

 

33,00 €/Ha 

 

32,14 €/Ha 

65,14 €/Ha 

0.6 Tractor agrícola en labor d’escarificació en a raó de 

8 h/Ha x 32,14 €/h 

 

257,12 €/Ha 

0.7 Motocultor agrícola en labor d’escarificació en a raó de 

15 h/Ha x 23,14 €/h 

 

 

347,10 €/Ha 

0.8 Sembra de barreja de llavors segons taula. (150kg/ha) inclosa 

la seva estesa. 

Estesa: 

0,4 Kg/h * 7,59 €/h 

Barreja llavors: 

4,96 €/Kg  

 

 

 

3,04 €/Kg 

 

4,96 €/Kg 

8,00 €/Kg 

0.9 

0.10 

Plantació d’individus arboris  

0,66 €/ut. 

Mà d’obra a raó de: 

0,03 h/ut. X  9,93 €/h. 

 

0,66 €/ut. 

 

0,29 €/ut. 

0,95 €/Ut. 

0.11 Metre lineal de camí a adequar  
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Moviment de terres 

27,50 €/h / 10 m/h 

Anivellació 

20 €/m / 10 m/h 

Compactació 

15 €/m / 10 m/h 

 

 

2,75 €/ml 

 

2 €/ml 

 

1,5 €/ml 

 

6,25 €/ml   

0.12 Sembra mitjançant mitjans mecànics 

1h/ha x 23,14 €/h 

Barreja de llavors: 

4,96 €/Kg x 300 Kg/Ha 

 

23,14 €/Ha 

 

1.488,00 

€/Ha 

1.511,14 

€/Ha 
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29.4. PREUS TOTALS 

 

PRESSUPOST SECTOR 1 

CODI CONCEPTE Q. P./UT UNITATS TOTAL 

0.1 

Metres cúbics de material 
moviment de terres dins la 
mateixa  explotació, per a la 
restauració morfològica. 

14.424 0,55 €/m3 7.933,29 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig 
amb fangs i material edàfic apte 
per a la implantació de 
vegetació i estesa per una 
superfície de 1,68 Ha. 

12.063 0,88 €/m3 10.615,06 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 251 4,96 €/Kg 1.246,80 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-
P-K (15-15-15). 251 3,31 €/Kg 832,03 

0.5 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària 
agrícola petita. 

11.153 0,35 €/M2 3.869,95 

0.6 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 751 0,01 €/M2 7,51 

0.7 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 60 0,95 €/Ut. 57,08 

0.8 
Quantitat d’individus d’arbustos. 

36 0,75 €/Ut. 27,04 

TOTAL PRESSUPOST 24.588,75 
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PRESSUPOST SECTOR 2 

CODI CONCEPTE Q. P./UT UNITATS TOTAL 

0.1 

Metres cúbics de material 
moviment de terres dins la 
mateixa  explotació, per a la 
restauració morfològica. 

16.104 0,55 €/m3 8.857,28 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig 
amb fangs i material edàfic apte 
per a la implantació de 
vegetació i estesa per una 
superfície de 2,81 Ha. 

15.886 0,88 €/m3 13.979,90 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 422 4,96 €/Kg 2.092,95 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-
P-K (15-15-15). 422 3,31 €/Kg 1.396,70 

0.5 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària 
agrícola petita. 

25.846 0,35 €/M2 8.968,41 

0.6 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 2.285 0,01 €/M2 22,85 

0.7 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 137 0,95 €/Ut. 130,27 

0.8 Quantitat d’individus d’arbustos. 46 0,75 €/Ut. 34,28 

TOTAL PRESSUPOST 35.482,65 

 

 

PRESSUPOST SECTOR 3 

CODI CONCEPTE Q. P./UT UNITATS TOTAL 

0.1 

Metres cúbics de material 
moviment de terres dins la 
mateixa  explotació, per a la 
restauració morfològica. 

15.280 0,55 €/m3 8.403,79 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig 
amb fangs i material edàfic apte 
per a la implantació de 
vegetació i estesa per una 
superfície de 3,69Ha. 

22.283 0,88 €/m3 19.608,85 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 553 4,96 €/Kg 2.743,65 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-
P-K (15-15-15). 553 3,31 €/Kg 1.830,94 

0.6 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària 
agrícola petita. 

33.161 0,35 €/M2 11.506,85 

0.7 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 3.716 0,01 €/M2 37,16 

0.8 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 223 0,95 €/Ut. 211,82 

0.9 Quantitat d’individus d’arbustos. 74 0,75 €/Ut. 55,74 

TOTAL PRESSUPOST 44.398,79 
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29.5. FINAL DEL PRESSUPOST 

 

 

PRESSUPOST FINAL 

CODI CONCEPTE Q. P./UT UNITATS TOTAL 

0.1 

Metres cúbics de material 
moviment de terres dins la 
mateixa  explotació, per a la 
restauració morfològica. 

45.808 0,55 €/m3 25.194,36 

0.2 

Metres cúbics de terra, barreig 
amb fangs i material edàfic apte 
per a la implantació de 
vegetació i estesa per una 
superfície de 8,17 Ha. 

50.232 0,88 €/m3 44.203,81 

0.3 
Kg de barreja de llavors segons 
taula. (150kg/ha). 1.226 4,96 €/Kg 6.083,39 

0.4 
Quilograms d’abono químic N-
P-K (15-15-15). 1.226 3,31 €/Kg 4.059,68 

0.5 

Metres quadrats de superfície 
tractable amb maquinària 
agrícola petita. 

70.159 0,35 €/M2 24.345,20 

0.6 
Metres quadrats de superfície a 
sembrar manualment. 6.752 0,01 €/M2 67,52 

0.7 
Quantitat d’individus d’arbres de 
muntanya baixa. 420 0,95 €/Ut. 399,16 

0.8 Quantitat d’individus d’arbustos. 156 0,75 €/Ut. 117,06 

TOTAL PRESSUPOST 104.470,19 

 

 

29.6. PREUS UNITATS DE RESTAURACIÓ 

 

 

SECTOR S01 

 

24.588,75 € 

SECTOR S02 

 

35.484,65 € 

SECTOR S03 

 

44.398,79 € 

Total Sectors 104.470,19 € 

 

 

El pressupost total ascendeix a la quantitat de CENT QUATRE MIL QUATRE-CENTS 

SETANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS. 
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30. PLÀNOLS 

 

 

NÚM. NOM FULLS TITOL ESCALA 

1 PLÀNOL SITUACIÓ 1 TOPOGRAFIC 1/25.000 

2 PLÀNOL EMPLAÇAMENT 2 
TOPOGRAFIC 

1/5.000 
ORTOFOTOIMATGE 

3 PLÀNOL ESTAT INICIAL 5 

TOPOGRAFIC 

1/2.000 

ORTOFOTOIMATGE 

CADASTRAL 

PERFILS A, B,C,D 

PERFILS E,F,G,H 

4 PLÀNOL GEOLOGIC 1 GEOLOGIC 1/10.000 

5 PLÀNOL EXPLOTACIÓ 6 

DEFINICIO FASES 

1/2.000 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

COMPARTIVA PERFILS ABCD 

COMPARTIVA PERFILS EFGH 

6 PLANOL ESTAT FINAL 3 

TOPOGRAFIC 

1/2.000 PERFILS A, B,C,D 

PERFILS E,F,G,H 

7 
PLÀNOL VEGETACIÓ-ÚS 

FINAL 
1 

TOPOGRAFIC 
1/2.000 
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