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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET 
 

Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Sant Joan de Mollet 

Sòl No Urbanitzable “Sector Terranella” 
  
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  
 
 
L’objecte d’aquest document de Modificació Puntual de les NNSS de Sant Joan de 
Mollet correspon a la modificació del traçat del camí des de els àmbits de 
desenvolupament “Aconda” i “ SAU 3 al camí de Terranella i de la modificació de la 
tipologia de sòl no urbanitzable en una part d’aquest sector, l’ àmbit d’actuació 
correspon  a una superfície de 25.052 m2.  
 
En data 13 de Juny de 2013, els Serveis Territorials de Girona del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural van iniciar un expedient 
sancionador a l’empresa Maquinaria Auladell S.A. per obrir un camí sense autorització 
prèvia. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
 
La proposta es justifica amb la conveniència de disposar d’ un accés públic des de els 
àmbits actualment en tràmit urbanístic “Polígon d’ Actuació Aconda i Sector de 
desenvolupament  industrial  “SAU 3” al camí de Terranella. 
 
El planejament vigent Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament 
en data 23/03/06 defineixen una traça de camí de superfície 1550 m2, a la realitat el 
camí queda desplaçat a l’Oest i es de titularitat privada  amb una superfície de 1307 
m2. 
 
La proposta de modificació defineix el traçat d’un nou camí situat més a l’Oest i de 
titularitat pública. 
 
La proposta de la modificació de la tipologia de sòl no urbanitzable recau sobre un 
àmbit que les NNSS classifiquen  com a Forestal i de Protecció Preventiva en el Pla 
Territorial de les Comarques Gironines. 
 
Es tracta d’una part de les parcel·les cadastrals 180 i 181 que històricament tenen una 
vocació de sòl agrícola, com es demostra en l’ortofotomapa del Institut Català de 
Cartografia en un vol de l’any 1986 editat el 1990 i en l’actual ortofotomapa que l’ ICC 
te com informació consultiva de la seva web. 
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PLANEJAMENT VIGENT  
 
 
El Text Refós de les Normes Subsidiàries de Sant Joan de Mollet, aprovades 
definitivament el 28 de març del 2006, classifica l’àmbit objecte de modificació com: 
 

 Sistema viari , Camins Rurals i Sòl No Urbanitzable (clauSF). 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines,classifica aquest sòl com. a Sòl 
de Protecció Preventiva article 2.11 de la normativa del Pla. 
 
 
 

NNSS  Art. 57 - Sistema viari (V) 
 

1. El sistema viari comprén les instal.lacions i els espais reservats al traçat 
de la xarxa viaria i exclusivament dedicats a l'ús de vialitat i aparcament. 
 
2. S'estableixen les següents categories de vies: 
1. • Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació especifica. 
2. • Xarxa viaria, formada pels carrers estructurants pasos de víanants i 
aparcaments. 
També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal. 
 
3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no 
són edificables ni amb carácter provisional. 
 
4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viaria es podran 
completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons 
correspongui, i s'ajustaran mitjançant estudis de detall d'alineacions i rasants 
en el sol urbá. 
 
5 Per a la xarxa viaria de carreteres, s'estableix l'area de protecció del 
sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia d'edificació, grafiada als 
plànols d'ordenació d'acord amb el que disposa la legislació de Carreteres. 
 
6. Pel que fa als camins rurals s' haurà de conservar en la seva integritat 
l'actual xarxa. 
 
7. Les distancies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són 
de 8 m, respecte l'eix del camí. 
 
8. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s'indiquen en el 
plànol d'estructura del territori els camins rurals, pistes forestals que 
s'integren a la xarxa viària bàsica. també es consideraran incorporats com a 
xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d'incendis forestals en 
el pla elaborat per l'administració competent en la matéria. 

 
 

NNSS  Art. 93 - Camins rurals 
 

1. S’haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals. 
 
2. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre 
tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest Pla general, en els Plans 
especials que desenvolupin o en els Plans parcials, llevat dels camins privats. 
 
3. No es podrá modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu 
traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran 
suposar en cap cas alteracions negatives de l'entorn natural de la zona afectada. 
 
4. Les que s'autoritzin s'hauran de separar com a mínim 5 metres dels camins. 

 
 
 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 9



 

NNSS  Art. 109 – Sòl forestal (SF)  
 
1. Definició: D’acord amb l’art. 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, aquest 
Pla qualifica com a sòl forestal els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o 
arbustives, de matolls i d’herbes. Els erms situats en els límits dels boscos que 
siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i els erms que per llurs 
característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació. 
 
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 
la Polígon mínima forestal que determina el Decret 35/1990, de 23 de gener, 
sobre Polígons Mínimes Forestals. 
 
3. Condicions de l’edificació: Només s’admetran noves edificacions vinculades a 
la utilització forestal dels terrenys d’acord amb l’art. 22 de la Llei 6/1988, forestal 
de Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes Normes. La finca sobre la 
qual s’edifiqui, s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat com a Polígon 
indivisible als efectes que preveu l’art. 140 del TR. 
 
4. Condicions d’ús: En general l’únic ús admès és el forestal, raó per la qual 
queda prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de 
la vegetació arbòria. L’habitatge només s’admet a les masies existents. 
 
5. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que 
permeten els interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, 
forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies 
pròpies de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin 
alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

 
 

 
 
NNSS. Estructura General i Orgànica 
 
 
 

PTPCG  Art. 2.11  Sòl de protecció preventiva: regulació 
 

1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació 
urbanística estableix per al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen 
bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu1/2005). 
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2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a 
urbanitzable les peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i 
la proporció adequades en funció de les opcions d’extensió urbana que el Pla 
d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de 
desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint present els valors 
naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, fos 
necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna 
activitat, aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 
2.15. 
3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no 
urbanitzable continua subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, 
amb les especificacions que estableixi en cada cas el Pla d’ordenació urbanística 
municipal i altres instruments de planejament urbanístic, si escau. Sense perjudici 
de les restriccions específiques per a determinades àrees establertes en el Pla 
d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, 
en general, el sòl de protecció preventiva com una opció preferent davant de la 
del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no 
urbanitzable. 
4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de 
l’àmbit del sòl de protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de precisar, d’acord amb el Pla territorial, 
l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme municipal. El Pla estableix a 
l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per a una adequada ordenació 
del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el seu títol sisè, així com 
en les disposicions transitòries, condicions d’integració paisatgística en els espais 
oberts. 
5. El Pla determina alguns espais de sòl de protecció preventiva a l’entorn 
d’activitats econòmiques existents aïllades en els municipis de Cervià de Ter, 
Sant Gregori i Vall-llobrega, que, atenent els arguments expressats en la 
informació pública, el Pla considera que cal facilitar-ne la continuïtat, i l’ampliació 
si és necessària, mitjançant el procediment urbanístic pertinent en cada cas. El 
planejament urbanístic municipal ha d’establir, si s’escau, les condicions de la 
transformació d’aquest sòl evitant la parcel·lació per a usos aliens a l’activitat 
implantada o a les finalitats específiques assenyalades en el Pla. 
6. La formalització del connector, previst en sòl de protecció preventiva, entre els 
espais de la Xarxa Natura 2000 del riu Ter i Les Gavarres, que es localitza al 
nord de Montjuïc, al municipi de Girona, ha de tenir una amplada suficient per 
garantir-ne la funcionalitat i assolit el màxim perímetre de contacte amb l’espai de 
Les Gavarres. 
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JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 
OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA 
 
D’acord amb les determinacions de l’article 97.1 del Text Refós del DL 1/2010 i Llei 
3/2012, es justifica aquest modificació de planejament en virtut de: : 

 
El nou camí tindrà un caràcter públic, comunicarà el sector industrial consolidat 
Aconda i l’ àmbit de desenvolupament SAU 3 amb el sòl no urbanitzable i el 
camí Terranella. 
 
El caràcter de sòl no urbanitzable Agrícola de l’ àmbit que es proposa en la 
modificació retorna a les seves  característiques d’origen. 
 
En compliment de les resolucions dels informes de 20 de Gener de 2014 del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de data 6 de febrer de 2014, es manté la qualificació de Sòl 
Forestal en els terrenys amb pendent superior al 10% existents al sud de 
l’àmbit d’ actuació. 

 
 
OBJECTIUS AMBIENTALS  
 
No s’altera en cap cas la situació ambiental de l’ àmbit delimitat, ja que les condicions 
proposades s’ajusten a la realitat.  
 
 
PROPOSTA D’ORDENACIÓ  
 
Aquest document modifica la situació del camí des de l’accés des de la zona industrial 
Aconda i Sector de Desenvolupament SAU 3 i la qualificació del sòl no urbanitzable de 
tipus forestal a tipus agrícola. 
 
 
APROFITAMENT URBANÍSTIC  
 
Per les seves característiques, aquesta modificació de planejament no està subjecte a 
la cessió d’ aprofitament urbanístic. 
 
 
PROPIETARIS AFECTATS  
 
El titulars del sòl de l’àmbit, segons dades registrals, son:  
 PARCEL.LA 180 Ref.cadastral 17178A001001800000US 
            Propietari  JOAN PORTULAS FONT. 
 PARCEL.LA 181 Ref.cadastral 17178A001001810000UE 
            Propietari  MAQUINÀRIA AULADELL S.L.. 
 

Sant Joan de Mollet, Març de 2014 
 

L’Arquitecte 
 
 
 
 
Joaquim Bover i Busquet
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ORDENANCES D’EDIFICACIÓ 
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET 
 

Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Sant Joan de Mollet 

Sòl No Urbanitzable “Sector Terranella” 
 

 
Art.1  SISTEMA VIARI     (art. 57 NNSS) 

 
1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat 
de la xarxa viaria i exclusivament dedicats a l'ús de vialitat i aparcament. 
 
2. S'estableixen les següents categories de vies: 
1. • Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació especifica. 
2. • Xarxa viaria, formada pels carrers estructurants pasos de vianants i 
aparcaments. 
També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal. 
 
3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no 
són edificables ni amb carácter provisional. 
 
4. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viaria es podran 
completar mitjançant la redacció dels plans especials o parcials, segons 
correspongui, i s'ajustaran mitjançant estudis de detall d'alineacions i rasants 
en el sol urbá. 
 
5 Per a la xarxa viaria de carreteres, s'estableix l’àrea de protecció del 
sistema en sòl no urbanitzable que determina la línia d'edificació, grafiada als 
plànols d'ordenació d'acord amb el que disposa la legislació de Carreteres. 
 
6. Pel que fa als camins rurals s' haurà de conservar en la seva integritat 
l'actual xarxa. 
 
7. Les distancies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són 
de 8 m, respecte l'eix del camí. 
 
8. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s'indiquen en el 
plànol d'estructura del territori els camins rurals, pistes forestals que 
s'integren a la xarxa viària bàsica. també es consideraran incorporats com a 
xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d'incendis forestals en 
el pla elaborat per l'administració competent en la matèria. 
 
 

Art.2  CAMINS RURALS     (art. 93 NNSS) 
 

1. S’haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals. 
 
2. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol 
altre tipus de vialitat que no estigui prevista en aquest Pla general, en els 
Plans especials que desenvolupin o en els Plans parcials, llevat dels camins 
privats. 
 
3. No es podrá modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el 
seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no 
podran suposar en cap cas alteracions negatives de l'entorn natural de la 
zona afectada. 
 
4. Les que s'autoritzin s'hauran de separar com a mínim 5 metres dels 
camins. 
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Art.3  ZONA AGRÌCOLA SA     (art. 105 NNSS) 
 

1. Definició: Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor 
agrícola, estiguin o no conreats en el moment de la seva classificació. 
Aquests terrenys mereixen una especial protecció d'acord amb els criteris de 
l'apartat b, de l'article 117 del TR 

 
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies 
inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el Decret 169/1983 de 
12 d'abril sobre Unitats Mínimes de Conreu. 
 
3. Condicions d'ús: Els únics usos permesos són l'agrícola i el ramader. 
L'habitatge només és permet a les-masies existents. 
 
4. S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les ramaderes, 
sotmeses a les disposicions generals. 
A més, es permet la continuïtat dels usos industrials existents a la carretera 
C-255 Girona-Palamós. Per aquestes activitats s’admetrà una ampliació del 
50% de l'edificació grafiada als plànols d'ordenació sempre que no 
s'incrementi la càrrega contaminat de l'activitat autoritzada. 
 
La zona agrícola es divideix en tres subzones: 

 
Art.4  ZONA AGRÌCOLA AMB PROHIBICIÓ DEL CULTIU FORESTAL SA 1            
(art. 106 NNSS) 
 

Dins aquesta zona queden prohibides les plantacions, replantacions i rebrolla 
ments forestals. 

 
 
Art.5  ZONA FORESTAL SF     (art. 109 NNSS) 

 
1. Definició: D'acord amb l'art. 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, 
aquest Pla qualifica com a s61 forestal els sòls rústics poblats d’espècies 
arbòries o arbustives. de matolls i d'herbes. Els erms situats en els límits deis 
boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests, i els erms que per 
llurs característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació. 
 
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies 
inferiors a la unitat mínima forestal que determina el Decret 35/1990 de 23 de 
gener sobre Unitats Mínimes Forestals. 
 
3. Condicions de l'edificació: Només s'admetran noves edificacions 
vinculades a la utilització forestal deis terrenys d'acord amb l'art. 22 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes 
Normes. La finca sobre la qual s'edifiqui, s’haurà d'inscriure al Registre de la 
Propietat com a unitat indivisible als efectes que preveu l'art 140 del TR. 
 
4. Condicions d'ús: En general l'únic ús admès és el forestal, raó perla qual 
queda prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic 
de la vegetació arbòria. L'habitatge només s'admet a les masies existents. 
 
5. L'aprofitament deis productes forestals es realitzarà dins deis límits que 
permeten els interessos de la seva conservació i millora, d'acord amb la llei 
6/88, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb 
espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies 
que puguin alterar l'equilibri ecològic i l'entitat de les vegetacions autòctones. 

 
Sant Joan de Mollet, Març de 2014 
L’Arquitecte 
 
 

 
Joaquim Bover i Busquet 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 16



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME D’AVALUACIÓ ECONÒMICA I 
FINANCERA 
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AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA  
 
La llei 3/2012 en els articles 59 i 66, determinen l’obligatorietat d’incorporar a la 
modificació d’ordenació dels plans d’ordenació l’informe de sostenibilitat econòmica. 
 
Atenent al contingut del referit article 66.1.d, l’avaluació econòmica i financera , ha de 
contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un l’informe de sostenibilitat 
econòmica per ponderar l’ impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
La proposta d’aquesta Modificació Puntual de les NNSS de Planejament de Sant Joan 
de Mollet, pel seu contingut, no te entitat suficient que justifiqui la necessitat d’ 
acreditar la seva viabilitat econòmica. 
 
En quan a les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables per l’ implantació i el manteniment de les infraestructures, es justifica en 
base a que la proposta de traçat de nou camí es de superfície menor al que hi ha 
previst en el document de planejament vigent, per tant el cost de manteniment de les 
infraestructures es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Joan de Mollet, Març de 2014 
 

L’Arquitecte 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Bover i Busquet 
 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 19



216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 20



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA SOCIAL 
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MEMÒRIA SOCIAL 

Al tractar-se d’un àmbit totalment desenvolupat de tipologia industrial no són 
d’aplicació l’art. 57 de la Llei 3/2012 i l’art. 66 del RLU, en referència a la reserva de sòl 
per la construcció d’habitatges de protecció pública. 

APROFITAMENT URBANÍSTIC 

Aquesta modificació puntual del Planejament vigent de Sant Joan de Mollet, no està 
subjecte a la cessió d’aprofitament urbanístic.  

Sant Joan de Mollet, Març de 2014 

L’Arquitecte 

Joaquim Bover i Busquet 
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AGENDA D’ACTUACIÓ 
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AGENDA D’ACTUACIÓ 

D’acord amb les determinacions de l’article 99.b del TRLU 3/2012, en els documents 
de modificació de les figures de Planejament urbanístic general que comporten un 
increment del sostre edificable, o de la densitat de l’ús residencial, o de la intensitat de 
l’ús industrial, o la transformació d’usos, han d’incloure en la documentació “La previsió 
en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha de ser 
proporcionat a la magnitud de l’actuació”. 

En l’agenda de les actuacions de compromís que corresponen, una vegada s’hagi 
aprovat definitivament i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat són: 

1) En el transcurs dels seixanta dies naturals següents a la data de publicació al
DOGC, es farà el document d’ escriptura pública i l’ inscripció al registre de la
propietat a favor de a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet de la cessió gratuïta
del camí, amb el compromís que aquest camí tindrà accés públic des de la
vialitat del sector de desenvolupament Aconda i SAU 3 .

Sant Joan de Mollet, Març de 2014 

L’Arquitecte 

Joaquim Bover i Busquet 
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CERTIFICACIONS REGISTRALS 
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INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
PRELIMINAR 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 41



216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 42



Informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar 

MODIFICIACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE  

SANT JOAN DE MOLLET 
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0 Introducció 

L’objecte del present informe és la realització de l’Informe de sostenibilitat 
Ambiental Preliminar de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Sant Joan de Mollet per al Sòl No Urbanitzable “Sector Terranella”, 
segons la Llei d’urbanisme 6/2009, del 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de plans i 
programes.  

La llei 6/2009 estableix el procediment d’avaluació ambiental dels plans territorials i 
urbanístics, en el qual s’estableix que prèviament a la presentació a tràmit del pla 
urbanístic per a la seva aprovació inicial, cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç de 
l’instrument de planejament amb un Informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar, segons el contingut que assenyala l’article 17 de la llei.  

L’objectiu de la modificació puntual correspon a la modificació del traçat del camí des 
dels àmbits de desenvolupament “ACONDA” i “SAU3” al camí de Terranella, i de la 
modificació de la tipologia de sòl no urbanitzable en una part d’aquest sector. L’àmbit 
d’actuació correspon a una superfície de 25.052m2. 

Figura 1: Situació del sector d’actuació 
 

Font: Ortofotomapa. 
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1 Objecte 

L’objectiu principal de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar és valorar i avaluar 
la proposta de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Sant Joan de Mollet i 
els conseqüents impactes ambientals a l’àmbit d’estudi per tal de proposar les mesures 
ambientals correctes i complir amb els objectius i criteris ambientals establerts. 

2 Aspectes ambientalment rellevants 

Els principals aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit objecte de 
planejament i el seu entorn són els següents. 

El municipi de Sant Joan de Mollet ocupa una superfície de 3,12 Km2 a la comarca del 
Gironès, i pertany al partit judicial de Girona. Té una població de 522 habitants, a l’any 
2012. 

Aquest petit municipi limita al nord amb el Ter, i al sud amb Sant Martí Vell, mentre que 
a l'est confronta amb el poble de Flaçà, amb el qual avui dia pràcticament està unit, i a 
l'oest amb Bordils. 

El municipi de Sant Joan de Mollet es troba amb una situació econòmica influenciada pel 
seu veïnatge amb els Polígons Industrials de Celrà, Bordils, Flaçà i la ciutat de Girona. 
Aquesta influència és el motor perquè a l’entorn d’aquest municipi es creïn àrees 
industrials i de serveis que donin suport a l’activitat econòmica. 

El clima de Sant Joan de Mollet és mediterrani 
subhumit i caracteritzat per unes condicions 
climàtiques pròpies de la zona amb hiverns suaus 
i estius secs i calorosos.  

El règim de temperatures és suau. Durant l’època 
estival, la temperatura mitjana del municipi és 
d’uns 24ºC i durant els mesos freds, la 
temperatura mitjana es troba en 8ºC. Les 
temperatures màximes s’assoleixen als mesos de 
juliol a agost, arribant a temperatures mitjanes 
màximes de 35ºC. 

El municipi registra una precipitació total acumulada mensual de 60 mm i una 
temperatura mitjana de 15ºC. La humitat relativa mitjana no supera el 80%. 

Tal com s’observa al climodiagrama, a l’estiu es produeix una etapa d’estiatge 
destacable durant els mesos de juny, juliol i agost, on les temperatures són màximes i el 
règim de pluges és mínim. Aquest finalitza a la tardor, quan les temperatures baixen i 
s’inicia al període de pluges, tot i que les precipitacions són poques no superen en cap 
cas els 60 mm acumulats mensualment. 

La geologia de l’entorn d’estudi es caracteritza per la presència generalitzada de 
materials sedimentaris del Cenozoic dipositats per l’acció d’agents hidrològics de la zona. 
Així doncs, la litologia predominant a la zona són graves, sorres, i argiles.  

Per altra banda, al nord del municipi es localitza el riu Ter. A part d’aquest, no s’ha 
detectat la presència d’altres cursos fluvials a l’entorn de la zona d’estudi. 

Font: Meteocat 

Figura 2: Climodiagrama 
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Els accessos són bons degut a la proximitat de la carretera C-255. 

La contaminació atmosfèrica detectada a partir dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat 
del Territori (MCVT) indiquen que la incidència dels contaminats emesos a l’atmosfera 
sobre l’àmbit d’estudi és baixa pel CO, molt baixa per PST i nul·la per SO2. 

3 Característiques ambientals de l’àmbit 

En relació al risc associat a inundacions té lloc a les zones properes al riu Ter. Al marge 
dret del riu proper a Sant Joan de Mollet té un període de retorn de 50 anys, però en 
cap cas s’acosta al nucli urbà, tal com es pot observar a la Figura 3 . 

Figura 3: Mapa de Zones Inundables properes a la zona d’estudi 

Font: Elaboració pròpia 

Per altra banda, no s’ha 
detectat un risc forestal a la 
zona d’estudi. El risc d’incendis 
forestals per a Sant Joan de 
Mollet és baix, tal com es 
mostra a la Figura 4. 

Parcel·la d’estudi

 Parcel·la d’estudi 

Figura 4: Mapa de risc d’incendi 

Font: Elaboració pròpia 
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No s’ha observat la presència d’espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural ni en 
la xarxa Natura 2000 a les proximitats de la zona d’estudi. Les Gavarres és l’Espai 
d’Interès Natural que es troba situat més pròxim a la parcel·la d’estudi, a una distància 
de 3 km.  

Figura 5: Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 

Font: Elaboració pròpia 

Es constata la presència d’hàbitats d’interès comunitari inclosos en la Directiva 
d’Hàbitats en la zona àmbit d’estudi. 

Els hàbitats d’interès comunitari detectats són els següents: 
- 9340: Alzinars i carrascars 

Figura 6 : Hàbitats d’Interès Comunitari 

±
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Font: Elaboració pròpia 
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Actualment, però només queden dos àmbits amb vegetació boscosa situats al sud-oest i 
sud-est de la parcel.la. 

Figura 7: Vista de l’inici de la parcel.la, des del sud. Figura 8: Vista del nou camí, des del sud. 

Figura 9: Parcel.la a l’oest del camí (vista des del centre) Figura 10: Parcel.la a l’oest (vista des del nord) 

Figura 11: Parcel.la a l’est del camí (vista des del centre) Figura 12: Parcel.la a l’est (vista des del nord) 

El Text Refós de les Normes Subsidiàries de Sant Joan de Mollet, aprovades 
definitivament el 28 de març del 2006, classifica l’àmbit objecte de modificació com 
Sistema Viari, Camins Rurarals i Sòl No Urbanitzable (clau SF). 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, classifica aquest sòl com a Sòl de 
Protecció Preventiva (article 2.11 de la normativa del Pla). 
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4 Problemes ambientals existents 

A partir de la descripció dels aspectes rellevants i les característiques ambientals de 
l’àmbit d’estudi es fa notori un problema ambiental existent. 

Dins de l’àmbit d’actuació es troba inclòs un hàbitat d’interès comunitari detectat, els 
alzinars i carrascars.  

De totes maneres, cal dir que la parcel.la àmbit d’estudi era un bosc de pins de recent 
creixement i per tant el valor natural no era elevat. Aquesta parcel.la anteriorment era 
agrícola tal com es demostra en l’ortofotomapa de l’Institut Català de Cartografia en un 
vol de l’any 1986 i editat el 1990. 

Figura 13: Ortofotomapa 1986. 

Font: Ortofotomapa. 

Actualment, els camins que limiten la parcel.la est i oest estan en desús i només 
s’utilitza el camí central de nova creació. Actualment a l’àmbit d’estudi no hi ha 
vegetació arbòria, a excepció d’algun exemplar, però encara queda un àmbit ben 
conservat al sud-oest i sud-est de la parcel.la. 

Figura 14: Nou camí central i camí est en desús. Figura 15: Camí oest en desús. 
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5 Objectius de protecció ambiental 

Els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental establerts en la normativa 
internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en els instruments de 
planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o programes 
aplicables, jerarquitzats en funció del seu grau d’importància relativa d’acord amb les 
característiques del pla, són els següents: 

A. Biodiversitat i patrimoni natural: conservació de la biodiversitat i els altres 
elements d’interès natural 

1) Conservar i millorar la biodiversitat i connectivitat ecològica

B. Paisatge: integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i 
urbanístic i garantir la qualitat 

2) Conservar i millorar la qualitat del paisatge de l’entorn

6 Criteris i objectius de protecció ambiental proposats 

Els objectius i criteris ambientals adoptats, de forma jerarquitzada, són els següents: 

Objectiu:  
1. Conservar i millorar la biodiversitat i patrimoni natural
Criteris d’aplicació: 
- Garantir la conservació dels espais naturals: cal mantenir la vegetació arbòria actual 

al sud-oest i sud-est de la parcel.la. 
- Mantenir la connectivitat del territori: cal mantenir en desús els dos camins vells que 

limitaven la parcel.la a l’est i oest de la mateixa. 
- Utilitzar un cultiu adequat: per a la zona agrícola cal utilitzar un cultiu adequat a la 

zona i respectant els cultius actuals al voltant del mateix. 

Objectiu: 
2. Conservar i millorar la qualitat del paisatge de l’entorn
Criteris d’aplicació: 
- Reduir l’impacte visual del sòl industrial: Les parcel.les boscoses al sud de la 

parcel.la limiten amb l’actual zona industrial d’ACONDA i la zona boscosa del SAU 3. 
Aquestes masses arbòries es consideren com a espai marge entre el sòl urbanitzable 
i el sòl no urbanitzable i han de permetre el camuflatge de les naus i reduir la seva 
visibilitat des del sòl no urbanitzable.  
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7 Alternatives seleccionades 

7.1 Descripció de les alternatives considerades 

Aquesta proposta només considera una alternativa possible. 

L’alternativa considerada pretén modificar la situació del camí des de l’accés de la zona 
industrial Aconda i Sector de Desenvolupament SAU 3 al camí de Terranella i la 
qualificació del sòl no urbanitzable de tipus forestal a tipus agrícola. 

El planejament vigent Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament en 
data 23/03/06 defineixen una traça de camí de superfície 1.550 m2, a la realitat el camí 
queda desplaçat a l’Oest i és de titularitat privada amb una superfície de 1.307 m2. 

La proposta de modificació defineix el traçat d’un nou camí situat més a l’Oest i de 
titularitat pública, el qual actualment ja es troba en funcionament deixant en desús els 
camins est i oest que limiten amb la parcel.la. 

La proposta de la modificació de la tipologia de sòl no urbanitzable recau sobre un àmbit 
que les NNSS classifiquen com a Forestal i de Protecció Preventiva en el Pla Territorial de 
les Comarques Gironines. 

Actualment aquests terrenys ja no disposen de vegetació arbòria, a excepció d’algun 
exemplar i d’un àmbit situat al sud-est i sud-oest de la parcel.la. 

Figura 16: Proposta de la modificació (Plànol 4). 
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Figura 17: Proposta sobre topogràfic (Plànol 5). 

7.2 Avaluació de les alternatives 

A continuació, s’exposen els efectes significatius sobre el medi ambient , inclosos els 
aspectes ambientals i els aspectes socioeconòmics, i l’avaluació de l’impacte 
(Compatible, Moderat, Sever o Crític): 

Vector Impacte Avaluació 

1) Conservar i millorar la biodiversitat i
connectivitat ecològica 

Mantenir la vegetació arbòria actual al sud de 
la parcel.la i utilitzar cultius adequats a la 
zona. 

Compatible 

2) Conservar i millorar la qualitat del
paisatge de l’entorn. 

Ajudar a reduir l’impacte visual de les zones 
industrials properes. Compatible 
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7.3 Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa 

La proposta es justifica amb la conveniència de disposar d’un accés públic des dels 
àmbits actualment en tràmit urbanístic “Polígon d’Actuació Aconda i Sector de 
desenvolupament industrial “SAU 3” al camí de Terranella. I amb la necessitat de 
disposar de sòl agrícola i retornar a les seves característiques d’origen. 

Documentalment, es detecta un hàbitat d’interès comunitari en les parcel.les àmbit 
d’estudi. Actualment però, aquest hàbitat ja no existeix i només es troba en un àmbit al 
sud de les parcel.les. Cal dir que originàriament, aquestes parcel.les eren agràries, tal 
com s’ha mostrat a l’ortofotomapa del 1986. 

Les mesures a tenir en compte són mantenir la vegetació arbòria actual al sud-oest i 
sud-est de l’àmbit per tal de reduir l’impacte visual del sòl industrial, mantenir en desús 
els dos camins vells per tal que s’integrin amb la massa arbòria i, a la zona agrícola, 
utilitzar un cultiu adequat a la zona. 

En el present informe de sostenibilitat ambiental preliminar es valora la proposta de 
modificació puntual i es proposen les mesures ambientals a tenir en compte per tal de 
complir amb els objectius ambientals establerts. Un cop analitzats els vectors segons els 
criteris establerts i les seves determinacions estructurals i efectes globals, es considera 
que l’alternativa és COMPATIBLE.  

Girona, 10 d’octubre de 2013 
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Girona, 3 de febrer de 2014 

 

ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (EIRG) EN 
L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS 
DE PLANEJAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET: SECTOR 
SAU3, SECTOR ACONDA I SNU DEL SECTOR TERRANELLA 
(GIRONÈS). 
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ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (EIRG) EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES 
MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET: SECTOR SAU3, SECTOR 
ACONDA I SNU DEL SECTOR TERRANELLA (GIRONÈS). 

 

 

1.INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi d’identificació de riscos geològics (en endavant EIRG) es redacta a petició de JOAQUIM BOVER 
BUSQUET, redactor del nou planejament. 

El document d’EIRG es realitza en el marc de la interpretació del que estableix la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles: 

Article 9- Directrius per al planejament urbanístic: 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les 
determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i 
el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el 
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 

... 

Article 47- Règim d’ús del sòl no urbanitzable 

5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 4 ha de 
justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció 
amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar 
subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions 
que s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar 
de manera negativa la connectivitat territorial. 

... 

Article 51- Directrius per a les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable 

2. Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions 
especials que s’han d’adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l’obtenció dels 
subministraments necessaris i l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes 
garanties de seguretat, salubritat i no-contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, 
naturals i tecnològics. En tot cas, s’aplica a aquestes condicions d’edificació el que estableix per a 
les edificacions en sòl urbà l’article 41.3. 

... 

Article 87- Informe de les comissions territorials d’urbanisme en la tramitació del planejament 
urbanístic derivat d’aprovació municipal i comarcal 

3. Són motius d’interès supramunicipal, als efectes del que estableix l’apartat 2: 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord amb els indicadors dels riscs geològics i de 
protecció civil disponibles. 

... 

El seu abast es determina d’acord amb els criteris que determina l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 
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1.1.Emplaçament 

Els terrenys afectats per les tres modificacions puntuals estan situats a l’E del nucli urbà de Sant Joan de Mollet 
(Gironès). Les tres modificacions plantejades són coalescents, motiu pel qual es tracten en el mateix document, i 
se situen a l’entrada del nucli al marge N de la carretera que hi dóna accés. 

• La modificació del sector SAU 3 correspon a un ajust del SUD industrial classificat en el planejament 
vigent respecte a la situació real actual en què una porció de SNU s’incorpora al sòl urbanitzable sense 
alterar els paràmetres urbanístics vigents. 

• La modificació del sector ACONDA consisteix en regularitzar una porció de terreny de l’àrea industrial per 
la qual una porció de SNU de l’àmbit N passa a ser un sòl urbà industrial. 

• La modificació del SNU sector TERRANELLA pretén substituir el camí que figura en les NNSS i el camí 
antic encara existent que es dirigeix cap al N per un de nou de major amplada i menor recorregut. A banda, 
també pretén canviar la classificació del sòl SA1 situat a banda i banda del nou camí; passant de sòl no 
urbanitzable forestal a sòl no urbanitzable agrícola atès que a l’actualitat ja no respon al caràcter de forestal 
que recullen les normes. 

 

Figura 1. Emplaçament de les tres modificacions. 

 

Font: Documents de Modificació Puntual dels tres àmbits (KGB arquitectes, 2011). 

 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 64



 

5 
 

GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell 40, 1er–3a, 17003 GIRONA – T 972 210365 - F 972 410639 - E-mail: geoservei@geoservei.com 

1.2.Antecedents 

D’acord amb el que s’exposa en l’article 86 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la memòria de les 
modificacions puntuals de planejament general, s’ha d’incloure informació referent a l’existència de riscos 
naturals i geològics. 

En el marc d’aquesta regulació, i amb motiu de la continuïtat del medi físic, s’aporta un únic estudi conjunt 
d’identificació de riscos geològics (EIRG) en l’àmbit d’aplicació de les tres modificacions tal de poder donar 
seguiment al tràmit urbanístic. 

 

1.3.Objectiu 

L’objectiu de l’estudi és valorar els riscos geològics en que incorren les tres àrees afectades per la modificació 
amb independència de la classificació del sòl d’acord amb els criteris tècnics que en l’àmbit de Catalunya fixa 
l’IGC. 

Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un risc 
per a les persones, les edificacions i les infraestructures. Els fenòmens a considerar són els següents: 

• Despreniments (caiguda de blocs, blocades, allaus de roques). 

• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions). 

• Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls). 

• Allaus. 

• Esfondraments (subsidències, col·lapses). 

• Terratrèmols. 

• Inundabilitat. 

 

Amb aquesta finalitat, els treballs a efectuar són els que es concreten en el: 

• Estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) en l’àmbit d’aplicació de les modificacions puntuals 
de planejament de Sant Joan de Mollet: sector SAU 3, sector ACONDA i SNU del sector Terçanell 
(Gironès), a annexar a cada document urbanístic. 

 

216-URB-13 MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT Sant Joan de Mollet SECTOR TERRANELLA 65



ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (EIRG) EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ 
DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET: 
SECTOR SAU3, SECTOR ACONDA I SNU DEL SECTOR TERRANELLA (GIRONÈS). 

6 
 

GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell 40, 1er–3a, 17003 GIRONA – T 972 210365 - F 972 410639 - E-mail: geoservei@geoservei.com 

1.4.Metodologia 

Els treballs realitzats per tal d’assolir l’objectiu plantejat, s’han ajustat a la metodologia establerta. Com a eina de 
suport s’ha utilitzat el document elaborat per l’IGC per a l’avaluació preliminar de la perillositat geològica natural 
de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees susceptibles d’urbanització, edificació o pública concurrència, 
que duu per títol: “Criteris bàsics per a la realització de l’estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)”. 

 

1.4.1.Anàlisi de la documentació de base i el treball de camp 

L’anàlisi de la documentació de base i el treball de camp tenen com a producte final un inventari de fenòmens i 
d’indicis d’activitat geològica. Aquest inventari inclou tant els fenòmens documentals, dels quals se’n pugui 
conèixer l’existència i la data aproximada, com els obtinguts a través d’un anàlisi geomorfològic, sense data 
coneguda. 

L’existència, identificació i localització d’aquests fenòmens s’ha realitzat seguint les fases següents: 

a) Documentació de base. 

- Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 editat per l’IGC, en concret la fulla 296-1-2 (77-24) de Sarrià 
de Ter. 

- Mapa de prevenció de riscos geològics de Catalunya 1:25.000 (en edició) per l’IGC, en concret la 
fulla 296-1-2 (77-24) de Sarrià de Ter. 

- Butlletins sismològics anuals editats per l’IGC. 

b) Treball de camp. 

- Revisió de la cartografia geològica. 

- Realització, d’un inventari de fenòmens i indicis d’activitat geològica; especialment centrat a les 
àrees on s’ha detectat susceptibilitat i a aquelles on l’activitat antròpica ha incidit en major mesura. 

 

1.4.2.Anàlisi de la susceptibilitat i determinació general de risc 

S’entén per susceptibilitat la possibilitat que en una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un 
fenomen natural (González de Vallejo, 2002). Es consideren zones susceptibles tant les zones on s’ha generat el 
fenomen (zona de sortida) com les zones que es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de trajecte i 
arribada). 

L’anàlisi de la susceptibilitat és indispensable per determinar l’àrea d’influència dels possibles fenòmens, ja que 
la susceptibilitat és la possibilitat que una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un fenomen natural. 
Aquesta s’ha realitzat a partir de l’anàlisi detallada del conjunt de les dades obtingudes en la documentació de 
base i els treballs de camp, juntament amb mètodes empírics habitualment d’aplicació. 
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La delimitació de les zones de susceptibilitat (que es realitza de forma separada pels diferents fenòmens 
considerats, ja que cadascun dels fenòmens presenta característiques i processos desencadenants propis) a 
partir de la identificació i la superposició de litologies propícies amb els rangs de pendent que poden propiciar els 
fenòmens (bàsicament despreniments i esllavissades); per posteriorment determinar de forma general el risc 
associat a partir de la identificació-inventari d’indicis que posin de manifest que realment es concreten en events 
gravitacionals algunes de les àrees on s’ha determinat susceptibilitat. La magnitud i freqüència dels indicis 
observats permeten apuntar el grau de perill esperable d’aquell fenomen. 
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2.MARC GEOLÒGIC 

El sector de Terranella se situa geogràficament al municipi de Sant Joan de Mollet a la comarca del Gironès. El 
territori que ocupa correspon a una àrea limítrofa entre els estreps orientals de la Serralada Transversal i la 
Depressió de l’Empordà. 

La Serralada Transversal està formada per materials eocens afectats per fractures l’esglaonament de les quals 
provoca el progressiu enfonsament de la serralada per sota la Depressió de l’Empordà. Durant el Neogen 
aquesta depressió es va omplir de materials terrígens aportats per sistemes de ventalls al·luvials procedents dels 
relleus circumdants. En el període quaternari es van desenvolupar diverses unitats fluvials relacionades amb els 
principals cursos hídrics que solquen la zona, i unitats col·luvials associades amb els processos d’estabilització 
dels vessants naturals. 

En el municipi de Sant Joan de Mollet, i més concretament en el sector de Terranella, el substrat geològic està 
constituït per materials gresos i lutítics eocens (EBv3), formats per una alternança de nivells de graves i sorres 
amb trams argilosos de color ocre i vermell (epígraf NM2) i volcànics (Nbc) d’edat miocena. A les parts 
topogràficament més baixes, situades al N i just fora de l’àmbit de les tres modificacions, el conjunt anterior 
apareix recobert per sediments quaternaris de terrassa 2 del riu Ter que corresponen a graves i gravetes amb 
matriu sorrenca-llimosa cap a sostre (epígraf Qt2). 
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Figura 2. Situació geològica. 

 

 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 1997. 
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3.ANTECEDENTS HISTÒRICS O DOCUMENTALS 

No hi ha constància d’antecedents històrics o documentals de riscos geològics (despreniments, 
esllavissades, fluxos torrencials, allaus, esfondraments, sismicitat ni inundació) que hagin afectat l’àmbit 
d’aplicació de les modificacions o el seus entorns més propers. 
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4.ANÀLISI DE LA SUSCEPTIBILITAT 

Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un perill 
per a les persones, les edificacions i les infraestructures. Els fenòmens a considerar han estat els següents: 

• Despreniments (caiguda de blocs, blocades, allaus de roques). 

• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions). 

• Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls). 

• Allaus. 

• Esfondraments (subsidències, col·lapses). 

• Terratrèmols. 

• Inundabilitat. 

En primer lloc, s’ha analitzat la susceptibilitat dels dos fenòmens més habituals o estesos a Catalunya –
despreniments i esllavissades- a partir de treball de gabinet per tal de procedir a la valoració posterior del risc 
que representen a partir de l’inventari d’indicis mitjançant treball de camp. 

 

5.1.Susceptibilitat de despreniments 

Els despreniments són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors que indueixen a un trencament 
de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. En aquest conjunt de factors, cal 
diferenciar-ne dos tipus, els interns i els externs. Els primers estan directament relacionats amb les propietats del 
material, amb la morfologia del vessant i amb les condicions ambientals, mentre que els segons, com l’aigua i les 
activitats antròpiques, actuen sobre el terreny i poden modificar les seves condicions donant lloc al 
desenvolupament del moviment. 

Si bé tots aquests factors condicionen la susceptibilitat en un terreny, alguns d’ells com els efectes de l’aigua, els 
cicles gel-desgel o de la vegetació són variables difícils de determinar a escala de treball. Per tant, en el moment 
d’efectuar una avaluació preliminar de la susceptibilitat, només es consideraran la litologia i la morfologia –és a 
dir, el pendent- del vessant. 

Previ, doncs, al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant 
un anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament del mapa de pendents, obtingut 
del Model Digital del Terreny (MDT), i el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000 i amb una assignació 
específica de categoria ROCA DURA o ROCA TOVA a cada litologia cartografiada en l’àmbit d’estudi. 

A partir de la matriu (veure taula 1) que relaciona els dos paràmetres, es classifica el territori segons la seva 
susceptibilitat. El resultat d’aquest procés és un primer mapa amb tres graus de susceptibilitat. En aquest mapa 
només quedarien reflectides les àrees susceptibles a desenvolupar els moviments, i no hi serien representades 
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les zones que es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de trajecte i d’arribada). Un cop obtingut 
aquest mapa, s’ha de comprovar sobre el terreny l’existència d’indicis per conformar o rebutjar resultats. 

Taula 1. Susceptibilitat de sortida de despreniments. 

Litologia 

Pendent del terreny 

>70º 

Escarpaments 

70º-45º 

Vessant rocós 
45º-35º 35º-0º 

Roques dures Alta Mitjana Nul·la Nul·la 

Roques toves Alta Alta Nul·la Nul·la 

Dipòsits no 
cohesius Alta Alta Baixa Nul·la 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2011. 

 

D’acord amb la taula anterior, (1) els materials quaternaris Qt2 s’han assignat a la categoria de dipòsits no 
cohesius, (2) els materials miocens NM2 que dominen la zona N del sector s’han assignat a la categoria de 
roques toves igual com (3) els materials eocens EBv3 del sector, mentre que (4) els materials eocens d’àrees 
meridionals de la zona EBv2 i (5) els volcànics miocens Nbc s’han assignat a la categoria de roques dures. 
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Figura 3. Mapa geològic i assignació de rangs a les litologies (per susceptibilitat de despreniments) 
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Figura 4. Mapa de rangs de pendent (susceptibilitat de despreniments). 

 

 

Amb aquesta classificació es genera el mapa de susceptibilitat de despreniments el qual, en aquest cas, 
determina que existeix una única àrea susceptible de despreniments en l’àmbit estudiat, però fora del sector 
SAU3. 
 

Figura 5. Mapa de susceptibilitat de despreniments. 
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5.2.Susceptibilitat d’esllavissades 

Les esllavissades són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors, que indueixen a un trencament 
de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. Com en les esllavissades, en 
aquest conjunt de factors cal diferenciar-ne de dos tipus. Els factors interns, que estan directament relacionats 
amb les propietats del material i la seva resistència, la morfologia del vessant i les condicions ambientals. I, 
d’altra banda, els factors externs com l’aigua i les activitats antròpiques, que actuen sobre el terreny i poden 
modificar les seves condicions donant lloc al desenvolupament del moviment. 

Si bé tots aquests factors condicionen la susceptibilitat en un terreny, són la litologia i el pendent del terreny, 
juntament amb la presència d’aigua, els que la condicionen en major mesura. Com que els efectes de l’aigua en 
el terreny és un paràmetre difícil de determinar a escala de treball, a l’hora d’efectuar una avaluació preliminar 
només es consideren els altres dos paràmetres. 

Així doncs, la susceptibilitat d’un vessant, entesa com la predisposició d’aquest a generar el fenomen, vindrà 
condicionada principalment per la litologia i per la morfologia. 

Previ al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un anàlisi 
SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament del mapa de pendents, obtingut del Model 
Digital del Terreny (MDT), i el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000 i de reconeixement geològic de 
camp. 

En una primera aproximació s’ha de considerar com a zones susceptibles a generar fenòmens, les indicades en 
la matriu de susceptibilitat d’esllavissades (veure taula 2), la qual relaciona els dos paràmetres. 

Taula 2. Susceptibilitat de sortida d’esllavissades. 

Susceptibilitat de sortida 

Litologies Pendent vessant 

Tarteres, i en general les unitats clàstiques no cohesives >30º 

Formacions superficials i en general unitats argiloses >25º 

Formacions superficials i en general unitats argiloses 
plàstiques i materials esllavissats >15º 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2011. 

 

D’acord amb la taula anterior, i atenent a les litologies aflorants, (1) els materials quaternaris Qt2 s’han assignat a 
la categoria de dipòsits no cohesius, mentre que (2) els materials miocens sedimentaris -que dominen la zona 
N del sector- i (3) els materials eocens –del S de la zona- no es poden classificar d’acord amb els rangs de 
susceptibilitat de patir esllavissades. 

Els dipòsits volcànics Nbc (4), que ja s’han tingut en compte en l’anàlisi de susceptibilitat relatiu a despreniments 
rocosos, també s’han incorporat a l’avaluació de la susceptibilitat a esllavissades atesa la seva natura molt 
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meteoritzada que podria, en cassos extrems, arribar a implicar que tinguessin un comportament assimilable al 
d’un sòl; igual com seria el cas dels materials aportats antròpicament en el límit N de dels sectors SAU3 i 
ACONDA. En aquest supòsit, i per estar del cantó de la seguretat, se’ls ha classificat com a formacions 
superficials. 
 

Figura 6. Mapa geològic i assignació de rangs a les litologies (per susceptibilitat d’esllavissades) 
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Figura 7. Mapa de rangs pendent (susceptibilitat d’esllavissades). 

 
 

Un cop efectuades totes aquestes consideracions s’obté el mapa de susceptibilitat d’esllavissades. 

Figura 8. Mapa de susceptibilitat d’esllavissades. 
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El mapa de susceptibilitat que s’obté indica que hi ha diverses àrees susceptibles a esllavissar-se: en l’àmbit 
S i SW del sector SAU 3 i en l’àmbit corresponent al límit N dels sectors SAU3 i ACONDA respecte el SNU 
Terranella. 
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5.RISCOS GEOLÒGICS 

La determinació dels riscos geològics ha requerit un reconeixement del terreny de tot l’àmbit d’aplicació de les 
modificacions urbanístiques per constatar, mitjançant un inventari i caracterització d’indicis d’activitat, si la 
susceptibilitat definida pot arribar constituir un perill. 

El treball de camp s’ha centrat en: 

• Despreniments (caiguda de blocs, blocades, allaus de roques). 

• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions). 

mentre que la resta de processos, un cop constada la inexistència d’indicis, s’han valorat a partir d’informacions 
existents. 

• Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls). 

• Allaus. 

• Esfondraments (subsidències, col·lapses). 

• Terratrèmols. 

• Inundabilitat. 

 

5.1.Risc de despreniments 

El perill associat a un determinat procés de determina, de forma general, a partir de la seva magnitud i 
freqüència. Així en base al mapa de susceptibilitat de despreniments (figura 5) s’ha fet treball de camp que ha 
permès concloure que no és observable cap fenomen, ni cartografiable cap indici d’activitat geològica (cicatrius, 
fractures fresques, esquerdes obertes, blocs caiguts, dipòsits al peu dels talussos, desmunts antròpics...). El punt 
que el mapa de susceptibilitat identifica com a possible afectat per despreniments es localitza fora de l’àmbit i 
correspon al talús de la carretera en el qual no s’hi observa perill. 

En el traçat de la carretera que limita amb el sector SAU3 s’hi observa un talús de menor alçada en el qual 
tampoc s’hi han identificat indicis de risc de despreniment. 
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Fotografia 1. Visió general del talús de la carretera que limita amb el sector SAU3 on no s’ha identificat susceptibilitat ni tampoc indicis. 

 
 

Fotografia 2. Detall del mateix talús. 

 

 

Per tant, el treball de camp permet afirmar que l’àrea de les tres modificacions no incorren en perill de 
despreniments, tal com ja indicava l’estudi de susceptibilitat precedent. 
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5.2.Risc d’esllavissades 

Com ja s’ha esmentat, el perill associat a un determinat procés de determina, de forma general, a partir de la 
seva magnitud i freqüència. Així en base al mapa de susceptibilitat d’esllavissades (figura 8) s’ha fet treball de 
camp que ha permès concloure que no és observable cap fenomen natural d’esllavissada, però sí observables 
àrees on l’activitat antròpica pot afavorir el desenvolupament d’esllavissades. Per aquest motiu, s’han visitat totes 
les àrees on s’ha detectat susceptibilitat del fenomen i, malgrat no haver-hi indicis evidents, en aquelles zones on 
els moviments de terres antròpics han generat pendents elevats de materials gravosos i sorrencs poc-nul·lament 
compactats s’ha fet una caracterització de possible magnitud i freqüència per estimar qualitativament el perill 
associat. 

La magnitud de les esllavissades, es determina en base als volums estimats de material que podrien mobilitzar-
se: 

Taula 3. Magnitud de les esllavissades. 
 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

En aquest cas, i a partir del treball de camp en les àrees on s’ha detectat susceptibilitat d’esllavissades, s’ha 
constatat que la magnitud que aquestes podrien assolir afectant materials antròpics (i puntualment naturals), 
seria baixa. 

Per determinar la freqüència, s’estudia el període de retorn de l’ocurrència de fenòmens en un vessant: 

Taula 4. Freqüència de les esllavissades en funció del període de retorn. 

Baixa Mitjana Alta 

>500 anys 30 – 500 anys < 30 anys 
Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

En aquest cas, i a partir del treball de camp en les àrees on s’ha detectat susceptibilitat d’esllavissades, s’ha 
constatat que la periodicitat que aquestes podrien assolir afectant els materials antròpics (i puntualment 
naturals), alta. 

Fenomen Magnitud 

Moviments superficials i fluxos 
Baixa < 800 m3 

Mitja 800 – 2.000 m3 

Grans moviments Alta > 2.000 m3 
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Finalment, per determinar les zones de perillositat, cal creuar l’abundància o freqüència d’activitat i la magnitud 
dels indicis segons la taula següent: 

Taula 5. Matriu de perillositat. 

 Freqüència/activitat 

Ma
gn

itu
d 

 Baixa  Mitjana Alta 

Baixa  
   

Mitjana 
   

Alta 
   

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

 

En conclusió, creuant una magnitud baixa amb una freqüència alta estimades, s’obté que en les àrees 
susceptibles de patir esllavissades (figura 8) la perillositat és baixa. En conseqüència i de forma genèrica les 
zones identificades amb risc baix són àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 
geològica però que cal seguir recomanacions específiques per protegir bens i persones: especialment en la zona 
d’acúmuls antròpics on limiten els sectors SAU3 i ACOINDA amb el de SNU de Terranella. 

En els tres subapartats següents es revisen detalladament més els treballs els trets de cada sector de 
modificació puntual de planejament. 

 

5.2.1.SECTOR SAU3 

Es tracta majoritàriament d’una zona planera superior, actualment ocupada per petits acúmuls d’àrids, i 
una zona planera més baixa en el límit amb la Cànova (sector SW). 
 

Fotografia 3. Visió general del sector SAU3. 
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Fotografia 4. Detall de l’àrea que limita la plataforma superior amb la plataforma més deprimida al SW on s’observen indicis de 
baixa perillositat en forma de materials esllavissats producte del terraplenat antròpic de la plataforma superior. 

 
 

Fotografia 5. Detall del talús que limita el sector SAU3 amb la Cànova en el qual no es detecten indicis. No obstant, és un 
àmbit a tenir en compte en el futur. 
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Fotografia 6. Visió del límit N del sector SAU3 amb el SNU Terranella on el terraplenat antròpic observable darrera la torre 
podria generar moviments d’esllavissada cap espais veïns, malgrat no haver-se detectat indicis clars. 

 

 

En síntesi, en el sector SAU3 es recomana tenir en compte (1) el límit amb la Cànova -en el cas 
d’ocupació urbanística propera al marge- per evitar la generació d’inestabilitats de petita magnitud cap a 
l’exterior de l’àmbit, i (2) el límit amb el camí del SNU de Terranella al N, tant pel fort pendent local com 
en el cas de construccions properes al límit del sector. 

 

5.2.2.SECTOR ACONDA 

Es tracta majoritàriament d’una zona planera quasi totalment ocupada per edificació. El sector N, que 
limita amb el SNU de Terranella està format per material aportat antròpicament -del qual es desconeix el 
grau de compactació- que forma un talús de pendent elevat. 
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Fotografia 7. Visió general de la banda de llevant de l’edificació. 

 
 

Fotografia 8. Visió global i detall del límit N del sector ACONDA amb el SNU Terranella on el terraplenat antròpic podria 
generar moviments d’esllavissada cap espais veïns; s’intueixen indicis de mobilització del material de terraplenat antròpic entre 

la vegetació. 
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En síntesi, en el sector ACONDA es creu recomanable tenir en compte, de forma general, el límit N amb 
el SNU de Terranella, tant pel destacat pendent local com, especialment, en el cas de projectar 
construccions properes al límit que poguessin generar inestabilitats cap al N. 

 

5.2.3.SECTOR SNU TERRANELLA 

Es tracta d’una àrea triangular de suau pendent cap al N en què no s’han detectat indicis d’inestabilitat 
gravitatòria de cap tipus. 
 

Fotografia 9. Visió general del marge N del SNU sector Terranella. 
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Fotografia 10. Visió del camí existent que deixarà d’existir. No s’observen indicis en el marge boscós de l’esquerra. 

 

 

En síntesi, les recomanacions indiquen que cal tenir especialment en compte el marge N dels sectors SAU3 i 
ACONDA respecte el camí i el SNU de Terranella. 
 

Figura 9. Àmbits on les àrees SAU3 i ACONDA poden generar esllavissades cap al sector de SNU Trerranella. 
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5.3.Risc de fluxos torrencials 

Els fluxos torrencials són un moviment en massa de sòl saturat, que circula vessant avall per efecte de la 
gravetat a través de la superfície del terreny. La massa detrítica que la forma està constituïda per partícules de 
mida de sorra i més gran, que inclou blocs de dimensions mètriques o de més diàmetre, i pot assolir velocitats 
superiors als 10 m/s. La morfologia resultant és un con de dejecció, situat habitualment al peu del vessant 
afectat. 

Es consideren susceptibles els canals, els materials mobilitzables, tant a la conca com en el canal, i les 
morfologies con i ventalls, en tota la seva extensió, que puguin estar associats a processos torrencials i 
gravitacionals. 

Amb la realització dels treballs de reconeixement del terreny no s’ha inventariat cap fenomen ni s’han observat 
indicis d’activitat geològica (dipòsits tous amb erosions o esllavissades, torrents amb pendents forts...). 

Atenent als fets que (1) el pendent de l’àrea és majoritàriament inferior al 15% (a excepció de les àrees alterades 
per accions antròpiques), i a que (2) no hi ha cons de dejecció (que per altra banda a la zona de la cubeta de 
Celrà són antics, no actius, i amb els cursos fluvials encaixats) s’ha de considerar que no hi ha risc de corrents 
d’arrossegalls en cap dels tres àmbits de modificació. 

 

5.4.Risc d’allaus 

S’entén per allau el despreniment d’una massa de neu, de dimensions i recorregut variable, per un pendent 
avall. Segons el grau de cohesió i l’estat físic de la neu, el tipus d’allau serà diferent. Les allaus es produeixen 
tant a l’hivern com a la primavera. 

La Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC) és la principal i única font d’informació s’obre l’activitat d’allaus. 

Al municipi de Sant Joan de Mollet no es donen les condicions meteorològiques necessàries perquè es 
produeixin nevades intenses i acumulacions importants. A més a més, els pendents existents no són suficients 
per donar lloc a un allau per despreniment d’una massa nival. 

Per tant, la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i l’orografia (altitud i orientació) del sector subjecte a les 
modificacions de planejament permet afirmar que l’àrea de les tres modificacions no és susceptible al risc 
d’allaus. 

 

5.5.Risc d’esfondraments 

L’esfondrament és el moviment vertical d’una massa rocosa, de dimensions variables, que baixa respecte el 
seu nivell anterior o al de les masses circumdants. El procés d’esfondrament genera una depressió o forat format 
a la superfície del terreny. 
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En condicions naturals hi ha dos mecanismes bàsics que poden ser els responsables del procés d’esfondrament: 
la formació de cavitats per dissolució de la roca o carstificació, que afecta a roques evaporítiques i 
carbonàtiques, i la pèrdua de material per l’arrossegament de partícules fines en dipòsits detrítics. Hi ha altres 
mecanismes relacionats amb la sedimentació o la tectònica, però són fenòmens de molt baixa magnitud a 
Catalunya. 

En el cas dels esfondraments la susceptibilitat natural està condicionada a la litologia i al tipus de procés que ha 
generat el buit o la manca de material al subsòl. Seran zones amb susceptibilitat (1) les zones de formacions 
evaporítiques en superfície o al subsòl, (2) les zones de formacions carbonàtiques amb indicis, (3) les zones de 
formacions detrítiques amb indicis, i (4) les zones amb activitats mineres subterrànies, actuals, recents i 
antigues. 

A partir de l’anàlisi de la documentació de base, la fotointerpretació i el treball de reconeixement del terreny, no 
s’ha identificat cap fenomen ni indici d’activitat geològica (dolines, zones endorreiques, dipòsits quaternaris sobre 
formacions evaporítiques, presència de guixos o sals en superfície o en fondària...), per tant no s’ha pogut 
efectuar cap inventari. 

L’àmbit d’aplicació del conjunt de modificacions no es troba en una zona on, per la seva litologia, s’hi puguin 
donar processos de col·lapse (per dissolució de materials) ni subsidències, per tant, s’ha de considerar que 
l’àrea de les tres modificacions no és susceptible de risc d’esfondraments. 

 

5.6.Risc de sismicitat 

Catalunya s’ubica en una àrea de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La taxa de 
convergència d’ambdues plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest moviment es produeixen 
amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. L’any 1981 es va crear a la Generalitat de Catalunya 
el Servei de Sismologia per estudiar amb detall la sismicitat del territori català, fer-ne un seguiment proper, i 
determinar i caracteritzar les zones sísmiques. Per aquest motiu es disposa d’una xarxa sísmica de recollida de 
dades que ha permès, entre d’altres, l’elaboració d’un plànol de zones sísmiques per un sòl mitjà (IGC, 1997). 

En relació als terratrèmols que han causat danys a Catalunya al llarg de la seva història, cal tenir en compte les 
informacions d’intensitat macrosísmica. El primer terratrèmol del qual es tenen dades macrosísmiques va ser el 
del dia 3 de març de 1973 que va causar danys a la Ribagorça i va assolir una intensitat VIII-IX. El segon va tenir 
lloc el mes de març de 1427 a Amer i a la Vall d’Osor assolint una intensitat VIII-IX i causant danys a la Selva, la 
Garrotxa i el Ripollès. El quart va ser a Olot el dia 15 de maig de 1427 i va assolir una intensitat epicentral IX. El 
cinquè va tenir lloc al Ripollès el dia 2 de febrer de 1428 i va assolir la mateixa intensitat. Finalment el 24 de maig 
de 1448 es va produir un terratrèmol d’intensitat epicentral VIII al Vallès Occidental. 

Al llarg del segle XX, els sismes més significatius enregistrats a Catalunya van ser els del dia 19 de novembre de 
1927 a la Vall d’Aran (intensitat VIII), i el del dia 12 de març de 1927 a la zona de Sant Celoni (intensitat VIII). 

Els butlletins sismològics anuals elaborats per l’IGC recullen l’activitat sísmica observada a Catalunya en el 
període 1996-2009. Al llarg d’aquest període en el municipi de Sant Joan de Mollet no hi ha hagut cap moment 
sísmic. 
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El plànol de zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1997) té en compte el conjunt de Catalunya i 
divideix el territori en 5 zones segons al seva intensitat sísmica. 

Figura 10. Zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya 

 

Font: Institut Geològic de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya, 1997). 

 

La magnitud sísmica (escala de Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a partir del 
logaritme de l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un sisme de magnitud determinada 
existeix una correspondència amb la intensitat màxima epicentral. 

Taula 6. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol. 

Magnitud Intensitat màxima 
epicentral (MSK) Descripció 

3,0 – 4,0 IV Oscil·lació d’objectes penjants 

4,0 – 4,5 V Desplaçament d’objectes lleugers 

4,5 – 5,0 VI Danys lleugers 

5,0 – 5,5 VII Danys moderats 

5,5 – 6,0 VIII Danys greus 

6,0 – 7,0 IX Danys greus generalitzats 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010. 
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D’acord amb el mapa de zones sísmiques i el Pla Especial d’Emergències Sísmiques de Catalunya (SISMICAT), 
Sant Joan de Mollet té una intensitat sísmica igual o superior a VII (veure figura 10), per un període de retorn de 
500 anys, motiu pel qual es recomana al municipi que disposi d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM) en matèria de 
sismicitat. El Consell Comarcal podrà elaborar un Pla d’Assistència i Suport (PAS) per als municipis del seu 
àmbit territorial per ajudar-los a complir les seves responsabilitats d’acord amb el que per reglament es 
desenvolupi, segons l’article 50 de la llei 4/97. 

És molt poc probable que en el municipi de Sant Joan de Mollet es produeixin danys derivats d’un 
fenomen sísmic perquè es tracta d’una zona amb una intensitat esperada VII. No obstant totes les noves 
construccions han de complir amb la norma NCSE-02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte General y 
Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació RD 1351/2007). En aquest sentit, la 
NCSE-02 estableix pel municipi de Sant Joan de Mollet un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,08 g. 

 

5.7.Risc d’inundació 

Respecte al risc d’inundació, el riu Ter al seu pas per Sant Joan de Mollet ha estat modelitzat hidràulicament en 
el marc de la Planificació dels Espais Fluvials duta a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua, amb el resultat que 
cap de les tres àrees de modificació es troben dins de zona inundable per període de retorn de 500 anys. 

Figura 11. Mapa de zones inundables (període de retorn de 500 anys) del riu Ter. 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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6.CONCLUSIONS I/O RECOMANACIONS 

L’EIRG, a partir de la concreció de la susceptibilitat dels riscos geològics a considerar, conclou: 

• En el cas dels riscos geològics per despreniments la susceptibilitat està condicionada per la litologia i la 
morfologia del vessant. 

En l’àmbit de les tres modificacions puntuals de planejament adjacents, el mapa de susceptibilitat que s’obté 
no mostra cap àrea de susceptibilitat que les afecti (veure mapa 05); els treballs de reconeixement del 
terreny no permet identificar fenòmens ni indicis d’activitat geològica, motiu pel qual es pot afirmar que l’àrea 
no és susceptible a despreniments i per tant no es planteja cap tipus de recomanació. 

• En cas dels riscos geològics per esllavissades la susceptibilitat està condicionada per la litologia i el 
pendent del terreny, juntament amb la presència d’aigua. 

En l’àmbit de les tres modificacions puntuals de planejament, es diferencien dos escenaris de susceptibilitat 
baixa (puntualment moderada) 

- l’àmbit S i SW del sector SAU 3, i 

- l’àmbit corresponent al límit N dels sectors SAU3 i ACONDA respecte el SNU Terranella. 

Del treball de camp de caracterització de magnitud i freqüència de possibles esllavissades es conclou que la 
perillositat és baixa en les tres àrees de modificació i que es tracta d’àrees en les quals no cal la realització 
d’estudis addicionals de perillositat geològica però en les quals cal seguir recomanacions específiques per 
protegir bens i persones: 

- En el sector SAU3 es recomana tenir en compte (1) el límit amb la Cànova en el cas d’ocupació 
urbanística propera al marge, per evitar la generació d’inestabilitats de petita magnitud cap a 
l’exterior de l’àmbit, i (2) el límit amb el camí del SNU de Terranella al N, tant pel fort pendent local 
com en el cas de projectar construccions properes al límit del sector. En aquest darrer cas, l’estudi 
geotècnic preceptiu haurà de justificar fefaentment l’estabilitat del talús amb o sense noves 
edificacions, 

- En el sector ACONDA es creu recomanable tenir en compte, de forma general, el límit N amb el 
SNU de Terranella, tant pel destacat pendent local com, especialment, en el cas de projectar 
construccions properes al límit que poguessin generar inestabilitats cap al N. En aquest darrer cas, 
l’estudi geotècnic preceptiu també haurà de justificar fefaentment l’estabilitat del talús amb o sense 
noves edificacions 

- Pel que fa al sector de SNU de Terranella, no calen estudis de detall atès que el perill només es pot 
generar en els àmbits meridionals veïns. 

• No s’ha constatat susceptibilitat de risc de fluxos torrencials perquè ni l’àmbit de les modificacions 
puntuals, ni en el seu entorn més proper, es defineixen morfologies que puguin estar associades a 
processos torrencials i gravitacionals. 
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• No existeix de risc d’allaus perquè la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i l’orografia (altitud i 
orientació) no són les propicies perquè es doni aquest tipus de fenomen. 

• No s’ha constatat susceptibilitat de risc d’esfondrament perquè ni l’àmbit de les modificacions puntuals, 
ni en el seu entorn més proper, pot donar lloc a processos de col·lapse per dissolució de materials, ni de 
subsidència. 

• El municipi de Sant Joan de Mollet té una intensitat sísmica esperada de VII (veure figura 10), per un 
període de retorn de 500 anys, motiu pel qual es recomana al municipi que disposi d’un Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) en matèria de sismicitat. El Consell Comarcal podrà elaborar un Pla d’Assistència i Suport 
(PAS) per als municipis del seu àmbit territorial per ajudar-los a complir les seves responsabilitats d’acord 
amb el que per reglament es desenvolupi, segons l’article 50 de la lleu 4/97. 

És molt poc probable que en el municipi de Sant Joan de Mollet es produeixin danys derivats d’un 
fenomen sísmic. No obstant, totes les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02 (Norma 
de Construcción Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior 
modificació RD 1351/2007). En aquest sentit la NCSE-02 estableix pel municipi de Sant Joan de Mollet 
un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,08 g. 

 

Girona, 3 de febrer de 2014. 

 

 

Joan Solà i Subiranas 
Geòleg UAB 
Màster Enginyeria i Gestió Ambiental UPC 
Núm. col·legiat: 1.832 
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