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1. ANTECEDENTS 

El present document pretén donar resposta a les al·legacions a l’Avanç de POUM de Viladamat (juny de 
2012) respecte l’activitat extractiva autoritzada i existent al paratge Pairades i a la seva restauració. El 
conjunt de les al·legacions presentades per a les diferents empreses interessades es contesten de forma 
conjunta atès que al·leguen els mateixos punts.  

Les al·legacions a les quals es dona resposta amb el present escrit són: 

1. Biogàs de la Ribera SLU (amb registre d’entrada RE-376 del 13 de setembre de 2012) 

2. Biogàs de la Ribera SLU (amb registre d’entrada RE-377 del 13 de setembre de 2012) 

3. Geològica de Restauracions SL (amb registre d’entrada RE-395 del 17 de setembre de 2012) 

4. Dipòsit de Runa Terra Negra SL (amb registre d’entrada RE-13/09/12) 

Totes aquestes al·legacions llistades anteriorment coincideixen en els següents aspectes, als quals es dóna 
resposta amb el present escrit en l’apartat 6: 

“Primera – L’anul·lació del POUM de 2006 per la Sentència 391/2011 no afecta la validesa de la 
qualificació com a sistema urbanístic de servei tècnic del dipòsit controlat de residus no perillosos al 
paratge de Pairades. 

Segona – La Memòria ambiental en que es va fundar la modificació puntual del POUM, relativa al dipòsit 
controlat, no pot ser qüestionada ara per l’Ajuntament 

Tercera – Les conclusions de l’ISAP acollides per l’Avanç de Pla són del tot incertes” 

2. ACTIVITAT EXTRACTIVA ÀRIDOS HERMANOS CURANTA, S.A. 

Situada al paratge Pairades del municipi de Viladamat, al límit amb el municipi de Ventalló, s’hi troba l’activitat 
extractiva de Àridos Hermanos Curanta, S.A. de la que durant anys s’han excavat sorres i graves destinades 
a la indústria de la construcció i a l’obra pública. Aquesta activitat ha originat un forat d’entre 21 i 26 metres 
de profunditat i ocupa unes 2,5 hectàrees de superfície. 

Segons les bases de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’activitat compta amb les 
autoritzacions d’explotació següents: 

- Pairades: amb codi d’expedient 84/0751 i que compta amb autorització d’explotació. És una activitat 
d’explotació de sauló englobada en un nova explotació. L’àrea d’afecció és de 33.856,44 m2. Data 
d’alta: 17/12/1993. El titular és Áridos Hermanos Curanta, S.A. 

- Pairades AMP01: amb codi d’expedient 84/0751-01 i que compta amb autorització d’explotació. És 
una activitat d’explotació de sauló ja finalitzada. L’àrea total d’afecció és de 18.711,50 m2. Data 
d’alta: 20/12/1993. El titular és Áridos Hermanos Curanta, S.A. 
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- Pairades AMP02: amb codi d’expedient 84/0751-02 i que compta amb autorització d’explotació. És 
un activitat d’explotació de sorres en actiu amb restauració no iniciada. L’autorització d’explotació 
és per una àrea d’afecció de 120.383,72 m2. Data d’alta: 23/04/2004. El titular és Áridos Hermanos 
Curanta, S.A. 

- Pairades AMP03 GA20070054: amb codi d’expedient 84/0751-03 i que compta amb autorització 
d’explotació. És una activitat d’explotació de sorres no iniciada amb una àrea d’afecció de 
174.191,12 m2. Data d’alta: 20/12/1993. El titular és Áridos Hermanos Curanta, S.A. 

Actualment només part de l’explotació Pairades AMP01 es troba restaurada mitjançant materials inerts 
(sorres i runes) i revegetada amb pi blanc. La resta de l’explotació es troba encara a cel obert sense 
restauració integrada.  

Actualment, l’activitat extractiva és titularitat de Àridos Hermanos Cuaranta S.A. i s’està estudiant la 
possibilitat d’ampliar la seva superfície d’explotació cap al nord-oest de la seva ubicació actual, fet que 
suposaria l’ampliació de 17,8 ha. 

L’any 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar definitivament la sol·licitud de l’empresa “Dipòsit 
de Runa de Terra Negra SL” per a la instal·lació d’un monodipòsit controlat de terres i runes (Classe I) 
com a restauració de l’extractiva Pairades. Qui ostenta la titularitat de la llicència ambiental de monodipòsit 
de runa Clase I (residus inerts) és Dipòsit de Runa Terra Negra SL.  

En aquest sentit, cal remarcar que amb l’autorització del monodipòsit de terres i runes (dipòsit Classe I 
segons el Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats) ja no 
forma part del Programa de restauració vinculat a l’activitat extractiva de Pairades, sinó que esdevé una 
activitat econòmica paral·lela a l’activitat extractiva existent. 

Figura 1. Emplaçament i vista aèria de l’activitat extractiva ÀRIDOS HERMANOS CURANTA, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: ISAP del POUM de Viladamat i Ajuntament de Viladamat, 2012. 
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Modificació puntual del POUM de l’any 2006 per a la instal·lació d’un dipòsit de residus Classe II 
(assimilables a urbans) en l’àmbit de l’actual activitat extractiva de Pairades, mitjançant la qualificació 
d’aquest com a Serveis Tècnics 

Posteriorment a l’obtenció de la llicència del monodipòsit de terres i runes (Classe I), es va tramitar una 
Modificació puntual del POUM de l’any 2006 (avui anul·lat) per tal de possibilitar la restauració de 
l’activitat extractiva mitjançant un dipòsit controlat de residus de Classe II (residus no especials 
assimilables a residus sòlids urbans) complementari al de Classe I (Inerts, terres i runes) que ja estava 
autoritzat. El projecte de dipòsit de residus de Classe II proposava les següents instal·lacions: 

- Planta de Reciclatge de Residus de la construcció i de valorització d’inerts i no perillosos de 
procedència urbana i industrial. 

- Dipòsit Controlat per a residus no especials de procedència urbana o industrial degudament 
compactats i segellats (Dipòsit de bales de rebuig). 

- Instal·lacions i edificis complementaris per a les activitats i el tractament de lixiviats. 

Aquesta modificació puntual es va tramitar i es va sotmetre al procés d’avaluació ambiental. No obstant, i 
segons l’equip d’advocats (Despatx de Pi i Marquès advocats), el POUM del 2006, juntament amb el seu 
planejament derivat i les seves modificacions puntuals, es van anul·lar amb la Sentència de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 2008/87 i publicada en l’Edicte del 12 de gener de 2012 (veure Annex I). 

Tanmateix, i  d’acord amb l’Informe de l’Agència Catalana de Residus (ACR) emès l’any 2010 (veure 
Annex II) es recull que, 

- El dipòsit controlat s’ubica en una formació litològica sorrenca no consolidada i porosa que, en 
general, difícilment ofereix garanties d’estanqueïtat i confinament per al vas d’un dipòsit 
d’aquesta tipologia, tal com es recull en l’Annex 3 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la 
disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats. 

- En aquesta formació litològica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix la massa d’aigua 
subterrània 6-Empordà que, atesa la conformació del vas, té comportament hidràulic d’un aqüífer 
lliure porós. 

- L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua 
subterrània 6-Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable 
per a la contaminació de nitrats. 

- En els estudis de viabilitat (Estudi Geològic i Hidrogeològic per a la viabilitat de l’emplaçament d’un 
Parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà, març de 2010) promoguts pel titular de la 
restauració Dipòsit de Runa Terra Negra SL, no es constata que s’hagi tingut en compte la 
relació hidràulica i la direcció del flux subterrani que pot existir entre la massa d’aigua detectada 
en el substrat de l’emplaçament i l’aqüífer Fluviodeltaic del Fluvià que es troba a menys d’1 Km a 
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l’est de l’emplaçament, aqüífer en el qual s’ubiquen els pous d’abastament municipal, i diversos 
pous d’abastament particular. 

Malgrat que en el propi informe de l’ARC s’afirma que l’emplaçament es troba en el supòsit d’exclusió de 
l’Annex 3, punt II.2, del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats, l’ACR conclou que no hi ha prou dades per a definir la idoneïtat de l’emplaçament del dipòsit 
controlat de Classe II. 

Respecte a la resta d’informes de les administracions consultades durant el tràmit de la Modificació 
puntual del POUM de 2006 per a la qualificació com a Serveis Tècnics de l’àmbit de Pairades per a 
l’adequació d’un dipòsit de residus assimilables a urbans, cap d’aquests informes concloïa que 
l’emplaçament era favorable (contràriament al que es diu a les al·legacions recollides). Als Annexos III i IV 
s’aporten aquests informes de les administracions sectorials, per tal de posar en evidència que es refereixen 
a aspectes que res tenen a veure amb les aigües subterrànies o amb si l’emplaçament del dipòsit de 
residus urbans és o no favorable (com ja s’ha dit l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya concloïa que 
no es podia pronunciar sobre la idoneïtat de l’emplaçament): 

- Annex III – Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (de 8 de gener de 2010). Aquest informe no es 
manifestava en relació amb les aigües subterrànies sinó que únicament es referia al torrent que va 
resultar afectat amb l’activitat extractiva.  

- Annex IV – Informe de l’Insitut Geològic de Catalunya (de 6 d’agost de 2009). Aquest informe només 
especificava que el Projecte de Modificació puntual del POUM per a la inclusió d’una planta de 
recepció i valorització de residus amb les seves instal·lacions complementàries no afectava a cap 
jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. Aquest informe no es manifestava en relació amb 
les aigües subterrànies.  

- Annex V – Resolució sobre la Memòria ambiental del Departament de Medi ambient i Habitatge (de 
6 d’abril de 2010).  

Finalment, val a dir que l’activitat d’extracció d’àrids en aquest sector ha permès deixar al descobert la 
seqüència de materials d’un Delta tipus Gilbert (Delta de Viladamat) de gran interès com a aflorament 
geològic per a la seva divulgació o estudi, a nivell escolar, o fins i tot universitari. Caldria valorar la seva 
inclusió a l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya, i per tant reconsiderar l’informe emès per 
l’Insitut Geològic de Catalunya. 

El nou POUM haurà de definir els usos admesos i no admesos en sòl no urbanitzable d’acord amb la 
informació del medi receptor actualment disponible i més detallada. En aquest sentit, el nou POUM de 
Viladamat haurà d’incidir en la restauració de l’activitat extractiva d’acord amb el seu Programa de 
restauració i condicionar la seva ampliació a l’execució d’aquesta restauració.  

Així mateix, i d’acord amb el punt II.2 de l’Annex 3 del Decret 1/1997 (veure Annex VI) i atenent als materials 
litològics porosos no consolidats i a la hidrogeologia del sector amb aigua a poca fondària, l’àmbit de 
Pairades es troba en els supòsits d’exclusió de dipòsits de Classe II (residus assimilables a urbans).  
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA A L’ISAP DEL POUM DE VILADAMAT 

El POUM de Viladamat de l’any 2012 s’acompanya de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISAP), el qual 
actualitza els estudis previs a la normativa vigent (tant en referència a l’avaluació ambiental de plans i 
programes o en referència a la normativa urbanística), i millora el coneixement del medi receptor del municipi 
de Viladamat respecte la documentació ambiental que acompanyava el POUM de l’any 2006 (elaborada per 
Ecotècnics). 

Un dels antecedents a l’ISAP és l’Estudi Geològic i Hidrogeològic per a la viabilitat de l’emplaçament 
d’un Parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà, març de 2010 (elaborat per Axial promogut 
per Dipòsit de Runa Terra Negra SL, principal interessat en la restauració de l’activitat extractiva d’Áridos 
Hermanos Curanta mitjançant residus assimilables a urbans). 

Si bé ni el medi ni la normativa han canviat des de l’elaboració d’aquest Estudi Geològic (de l’any 2010) 
respecte l’ISAP del POUM de Viladamant (de l’any 2012), si que cal deixar palès que l’esmentat Estudi 
geològic contenia errors i omissions d’informació i conclusions esbiaixades amb l’objectiu volgut de 
confondre al lector. Tant els informes de les administracions competents com les al·legacions recollides es 
basaven en aquest Estudi geològic, que presenta els següents errors o omissions generals: 

- No considera la presència i profunditat del nivell freàtic ni el fet que es proposa ubicar un dipòsit 
de residus assimilables a urbans (que no inerts com es repeteix en les al·legacions) i que emeten 
lixiviats al medi, en un aqüífer lliure (de graves i sorres grolleres i de sorres grogues amb alguna 
intercal·lació de graves). 

- No constata que s’hagi tingut en compte la relació hidràulica i la direcció del flux subterrani 
entre la massa d’aigua subterrània detectada en el substrat de l’emplaçament i l’aqüífer Fluviodeltaic 
del Fluvià que es troba a menys d’1 Km a l’est de l’emplaçament, aqüífer en el qual s’ubiquen els 
pous d’abastament municipal, i pous particulars. 

- Segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat 
elaborats per la mateixa empresa promotora del dipòsit de classe II, el nivell piezomètric d’aquest 
aqüífer lliure (és, a dir, el nivell de l’aigua subterrània no sotmesa a pressió, o nivell freàtic) es 
troba (únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per sota de la cota del fons d’explotació. 

- Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que el pretès dipòsit 
de classe II incorre en el supòsit d’exclusió -recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997- 
amb motiu que la unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials 
porosos no consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i 
dipòsits al·luvials antics poc cimentats”. A banda del fet que en l’àmbit municipal aquests 
materials constitueixen una aqüífer lliure. 

- En aquesta formació litològica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix la massa d’aigua 
subterrània 6-Empordà que, atesa la conformació del vas, té comportament hidràulic d’un aqüífer 
lliure porós. 
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- L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua 
subterrània 6-Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable 
per a la contaminació de nitrats. 

- En aquest sentit, ni el dipòsit de classe I (terres i runes), del qual ja es disposa d’autorització, hauria 
de ser-hi admès; atès que, segons la geologia de detall de que s’ha disposat amb el citat Estudi 
Geològic, legalment es trobaria en el supòsit de l’Annex 2 punt II.2. b) del Decret 1/1997, de 7 de 
gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats: “Materials porosos no 
consolidats com dipòsits al·luvials”. Tanmateix el Dipòsit de Runa Terra Negra ja compta amb 
aquesta autorització per a monodipòsit de terres i runes, que en el seu moment es va atorgar de 
forma equivocada. 

A continuació es concreten els principals errors o omissions d’informació del mateix Estudi Geològic i 
Hidrogeològic per a la viabilitat de l’emplaçament d’un Parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà 
(Axial març de 2010), que s’aporta adjunt a les al·legacions de Dipòsit de Runa Terra Negra (en el Tom III): 

- Pàg. 20: La descripció geològica es fa en base a la cartografia estatal 1:50.000 del IGME 
(Insituto Geològico y Minero de España) i no en base a la cartografia de més detall disponible a 
escala 1:25.000 de l’IGC (Institut Geològic de Catalunya). 

- Pàg. 21: La descripció litològica de la unitat on es troba l’activitat extractiva és correcta (sorres ocres 
de gra groller amb graves amb potència de fins a 45 m). No obstant, aquesta descripció litològica 
que correspon a material porós i a aqüífer lliure entra en contradicció amb altres apartats del 
mateix document on es diu que es tracta de material semipermeable o impermeable i d’aqüífer 
confinat. 

- Pàg. 22: En la figura 3, la columna estratigràfica no indica el nivell freàtic (ja que l’aigua es troba 
a poca fondària) ni indica la potència de les sorres que s’estan explotant respecte el nivell d’argila 
(induint a confusió, atès que el nivell d’argila impermeable es troba a més de 45 m de profunditat 
respecte la superfície del terreny). 

- Pàg. 28: En l’apartat d’hidrogeologia subterrània es diu que a partir de les dades treballades de 
camp i de la bibliografia s’ha fet una interpretació de la dinàmica hídrica subterrània en la que s’ha 
determinat la piezometria i la direcció del flux subterrani, però no s’aporta ni cap mapa ni cap 
dada. 

- Pàg. 29: En l’apartat d’hidrogeologia subterrània no s’ha fet cap inventari de pous ni s’han 
representat aquests sobre mapa. L’ISAP incorpora un annex amb totes les captacions 
subterrànies del terme municipal i els representa al Mapa 2.3. Inventari de pous. En aquest inventari 
de pous que s’aporta de l’ISAP s’observa que no és cert que no hi hagin captacions subterrànies 
a menys de 500m. 

- Pàg. 30: A la taula 5 s’aporten els punts d’aigua més propers a la zona d’estudi. S’ha d’entendre que 
es refereix a captacions subterrànies. Aquest inventari és incomplet, només identifica 5 pous, i 
no es diferencien els pous segons la massa d’aigua subterrània que exploten. Els lixiviats d’un 
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possible dipòsit de residus urbans no només afectarien els pous més pròxims sinó que, tal com 
preveu l’Agència de Residus en el seu informe i amb motiu de la relació hidràulica entre el substrat 
de l’emplaçament i l’aqüífer Fluviodeltaic del Fluvià, es podrien veure afectades captacions en altres 
unitats. En aquest sentit, l’ISAP incorpora un Annex amb l’inventari de 101 pous o captacions 
subterrànies al terme municipal, 68 dels quals corresponents a l’Aqüífer detrític neogen de 
l’Empordà, 11 a l’Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga, i 22 l’Aqüífer superficial 
de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró. Aquestes captacions també es podrien veure afectades per 
als lixiviats del dipòsit de residus urbans atenent a la porositat de l’emplaçament (graves i sorres 
grolleres) que per llei suposa motiu d’exclusió com a dipòsit de residus. 

- Pàg. 31: En la descripció de les unitats hidrogeològiques s’interpreta com unitat hidrogeològica 
un recobriment quaternari discontinu i de gruix mètric sense entitat. 

- Pàg. 32: En la taula de descripció de la unitat hidrogeològica 2 (on s’hi troba l’activitat extractiva de 
Pairades) hi ha una contradicció en el moment en què es defineix un aqüífer permeable i tot 
seguit es diu que aquest és impermeable. Tal com es recull a l’ISAP, l’aqüífer en el qual es troba 
l’activitat extractiva és un aqüífer lliure i permeable. 

- Pàg. 33: Es diu que l’espessor de la zona no saturada és d’ordre mètric però no s’especifica la 
profunditat d’aquesta zona no saturada. Independentment d’aquest fet, i tal com es pot observar 
en els pocs sondatges del mateix estudi en els que no s’ha omès el nivell freàtic, aquest es troba a 
una profunditat de l’ordre de 5 m sota el fons d’explotació. 

En aquesta mateixa pàgina s’afirma que “en les zones on està cobert per la unitat del quaternari, 
aquest aqüífer funciona com a un aqüífer confinat”. Aquesta afirmació és falsa ateses les 
relacions geomètriques de les unitats geològiques que intervenen: (1) unitat de recobriment i 
(2) unitat explotada a la sorerra. També ho recull així l’informe de l’Agència de Residus, en el 
que es constata que es tracta d’un aqüífer lliure i porós (per tant no confinat). 

- S’aporta informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA): Tal com ja s’ha dit anteriorment i tal com 
s’aporta en l’Annex III, aquest informe no es manifesta favorable al dipòsit de residus, tal com es 
vol fer creure en el redactat de l’Estudi, sinó que només es refereix a un torrent (aigües superficials) 
que va resultar afectat amb l’activitat extractiva. Per la qual cosa el document de l’ACA no fa 
referència a les aigües subterrànies ni al seu risc d’afecció per part del dipòsit de residus urbans. 

- Pàg. 38: En les taules de descripció dels sondejos es fa cas omís a la presència de nivell freàtic. 

- Pàg. 41: S’aporta un protocol de l’Agència de residus de Catalunya per tal de justificar la validesa 
d’uns sondatges i uns assaigs de permeabilitat que d’acord amb el Decret 1/1997 no caldria haver 
fet. Aquesta inclusió indueix a error. 

- Pàg. 57: En l’apartat de piezometria no s’indica la profunditat de l’aigua respecte la base 
d’explotació. 



 -10- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 

- Pàg. 58: Es fa una elucubració relativa a potencial intrusió salina en l’àrea de Pairades que indueix a 
pensar en una mala qualitat prèvia del medi hidrogeològic. En el mateix paràgraf es diu que les 
dades analítiques –que no s’adjunten- indiquen baixa salinitat. 

- Pàg. 58: En la dinàmica hídrica subterrània s’afirma que la zona de Pairades és una “excel·lent àrea 
de recàrrega” per la qual cosa s’ha d’entendre que es tracta d’un aqüífer lliure i porós (i no confinat i 
impermeable com es diu contràriament en diversos llocs de l’Estudi). També s’afirma que 
l’aqüífer està limitat i no s’explota, cosa que com ja s’ha explicat anteriorment no és certa (hi ha més 
de 68 pous inventariats en l’aqüífer dels neògens de l’Empordà).  

En la mateix pàgina s’indica que la descàrrega de l’aqüífer es dóna a través dels pous i dels 
principals cursos fluvials, fet que indica la connexió amb la plana al·luvial del Fluvià i el riu. 
Aquesta afirmació suposa que els lixiviats del pretès dipòsit de residus (projectat en aqüífer 
lliure porós) afectarien directament els pous. 

- Pàg. 61: A la taula 7 titulada “Vulnerabilitat pels sistemes aqüífers de la zona d’estudi” es defineix 
altre cop que la unitat on es pretén emplaçar el dipòsit de residus assimilables a urbans és un medi 
“lliure i confinat”. Aquesta afirmació inclou dos conceptes excloents, i com ja s’ha dit i demostrat 
repetidament, a l’àmbit de Pairades es tracta d’un aqüífer lliure i porós de graves i sorres 
grolleres. 

- Pàg. 79: A la taula resum es diu “ No s’ha observat en cap punt de la zona el més mínim cabal 
d’aigua superficial” cosa que significa que hi ha bona infiltració i que per tant es tracta d’un 
medi permeable. 

A la mateixa pàgina s’afirma “Zona inclosa dins de cap aqüífer protegit...” cosa que reafirma que 
l’emplaçament on es vol ubicar el dipòsit de residus assimilable a urbans és un aqüífer. 

En la mateixa pàgina es determina la permeabilitat de la unitat on s’ubica l’activitat extractiva de 
Pairades. Aquestes dades no tenen rellevància atès que tal com es regula en l’Annex 3 punt II.2 del 
Decret 1/1997, els “materials porosos no consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres 
actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats” són supòsits d’exclusió per a la 
disposició de residus. 

A la mateixa taula es diu subjectivament que la “vulnerabilitat és baixa”. Segons les dades de 
l’IMPRESS de l’Agència Catalana de l’Aigua, la massa d’aigua subterrània de l’Empordà 
presenta una vulnerabilitat intrínseca alta. 

- Pàg. 80: A la taula de compliment del Decret 1/1997 s’afirma que l’emplaçament de Pairades no 
incorre en cap de les condicions a, c i d d’exclusió, fet cert. En valorar si incorre en el supòsit b 
“materials porosos no consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i 
dipòsits al·luvials antics poc cimentats” la descripció que fa l’estudi és contradictòria amb la realitat 
que es pot observar en aflorament i en sondatges que si permeten valorar el subsòl de pairades com 
format per materials porosos no consolidats fluviodeltaics. 

- Alhora pretén que s’interpreti que no s’incorre en aquest supòsit basant-se en unes dades de 
permeabilitat que no són necessàries. 
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-  

- En els Annexos dels Sondatges els mapes d’ubicació dels sondatges i el seu codi no coincideixen, 
es repeteixen columnes de sondatges (S-8 està repetit dues vegades amb columnes diferents) i no 
s’aporten les columnes d’alguns dels sondatges indicats en el mapa (S-9, etc.). Altre cop s’omiteix 
informació d’alguns sondatges i del seu nivell freàtic. 

En la major part dels sondatges no s’indica el nivell de les aigües subterrànies. Atenent als 
sondatges i perfils de l’Estudi d’Axial, la presència d’aigua en l’aqüífer pliocè es troba a cotes que 
oscil·len entre -2m i 7m (snm) en el sector de l’activitat extractiva d’Àridos Hermanos Curanta SA, 
(corresponents a una profunditat de l’ordre de 5 m sota el fons d’explotació) amb un sentit de flux 
estimat cap l’E o ESE, força similar al flux de l’aqüífer fluviodeltaic quaternari amb qui hi ha un 
connexió física (veure Figura 2 extreta del mateix Estudi geològic). 

Figura 2. Perfil dels sondatges 7 i 9 a l’àmbit de Pairades (s’observa el nivell freàtic a una profunditat de l’ordre de 5 m 
per sota del fons d’explotació i que els materials són sorres i graves poroses) 

 
Font: Estudi geològic i hidrogeològic per a la viabilitat de l’emplaçament d’un parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà, 2010. 

 

A aquestes consideracions, cal afegir-hi que el mateix document de l’Agència de Residus de Catalunya 
(veure Annex II) concloïa que amb l’Estudi geològic presentat (Estudi Geològic i Hidrogeològic per a la 
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viabilitat de l’emplaçament d’un Parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà, Axial març de 2010)  
no hi havia prou dades per a definir la idoneïtat de l’emplaçament del dipòsit controlat de Classe II. 

En aquest context, a continuació es fa un Anàlisi i Diagnosi del Medi receptor d’aquest possible dipòsit de 
Classe II (residus assimilables a urbans). Aquesta informació s’ha extret de l’ISAP del POUM de Viladamat 
de l’any 2012, i és la informació que ha permès afirmar (1) que el medi receptor presenta una vulnerabilitat 
hidrogeològica alta i (2) que en el marc jurídic actual de Catalunya (Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la 
disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats) un dipòsit de residus de Classe II en aquest 
emplaçament seria il·legal. 

4. ANÀLISI DEL MEDI FÍSIC (GEOLOGIA I HIDROGEOLÒGIA) 

L’activitat extractiva autoritzada de Áridos Hermanos Curanta s’ubica en les següents litologies: 

NPVg: Graves i sorres grolleres amb fauna marina. Els còdols són bàsicament de quars, roques 
metamòrfiques, granitoides, calcàries i lidites; on es situen els nivells basals de la unitat, 
predominen els còdols de calcàries mesozoiques. Els sediments presenten estratificació creuada a 
gran escala; els foresets tenen una inclinació de 25º i indiquen un sentit d’acreció vers al NO. La 
base de la unitat és transacional amb la unitat NPVs. Aquesta unitat s’interpreta com un delta de 
tipus Gilbert. Delta de Viladamat. El gruix màxim estimat és de 30 m. És atribuïble al Pliocè. 

NPVs: Sorres grogues amb alguna intercalació de graves. Localment es troben nivells ben 
cimentats. Presenten estratificació encreuada a gran escala, asimptòtica cap a la base; els 
foresets presenten una organització interna complexa, amb solcs erosius i laminacions encreuades 
a mitjana escala; el sentit d’acreció és NO. En alguns punts s’observen inestabilitats 
sedimentàries. En el marge SO la unitat és discordant sobre el mesozoic. Representen les fàcies 
distals del delta tipus Gilbert de la unitat NPVg. El gruix màxim estimat és de 15 metres en el 
sector SE; en el sector NO aflora la base de la unitat És atribuïble al Pliocè. 

En la figura següent s’observa la relació existent entre les unitats neògenes i quaternàries en un perfil 
geològic tipus d’orientació SE-NO entre la serra de Ventalló i el riu Fluvià. Atès el caràcter esquemàtic de la 
secció, s’ha obviat la fina cobertura col·luvial (d’ordre decimètric-mètric) en part de l’aflorament neogen 
gravós. 
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Figura 3. Perfil geològic esquemàtic de Viladamat. Orientació SE-NO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segons el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats, en el 
seu Annex 3 punt II.2. b), el pretès dipòsit de Classe II incorre en el supòsit d’exclusió de “materials porosos 
no consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials 
antics poc cimentats”. 

Val a dir, que com a conseqüència de les excavacions d’àrids en el sector S del municipi (Rubau Tarrés S.A) i 
especialment en el sector NW del mateix (Àridos Hermanos Curanta, SA) s’han posat al descobert extensos 
afloraments de fort interès científic i pedagògic on és clarament visible l’estructura sedimentària interna 
del delta sorrenc i gravós amb fauna marina (Delta de Viladamat). Es tracta d’un delta tipus Gilbert que 
conformen les unitats NPvg i NPvs i que s’estén en direcció SE-NO al peu de la Serra Llarga, en tot el terme 
municipal. 

Figura 4. Vista d’un aflorament del Delta tipus Gilbert de Viladamat on s’observen els sets de làmines cabussant cap al 
NO. 

  

 

 

 

 

 

Font: ISAP del POUM de Viladamat, 2012. 
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Pel que fa a la Hidrogeologia i segons la informació de l’Agència Catalana de l’Aigua de les masses d’aigua 
associada al document IMPRESS (caracterització, pressions i impactes i avaluació del risc d’incompliment 
dels objectius de la Directiva marc de l’aigua), dins del terme municipal de Viladamat hi conflueixen 3 
masses d’aigua subterrània: Empordà, Fluviodeltaic del Fluvià-Muga, y Fluviodeltaic del Baix Ter. L’activitat 
extractiva d’Áridos Hermanos Curanta es troba íntegrament en la massa d’aigua subterrània de l’Empordà 
(codi 6). 

Figura 5. Masses d’aigua subterrània definides per l’ACA a Viladamat. S’indica amb un cercle vermell la ubicació de 
l’activitat extractiva de Àridos Hermanos Curanta. 

 

 

 

 

 

 

L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua subterrània 6-
Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable per a la contaminació 
de nitrats: 

Massa Empordà 
Codi 06 
Àmbit Conca neògena de l’Empordà 

Conca hidrogràfica Fluvià, la Muga, Ter, Daró, Rieres litorals la Muga, Rieres litorals Fluvià, Rieres 
Costa Brava Centre 

Principals tipologies Detrítics no al·luvials i al·luvials 
Característiques hidràuliques 
dominants Aqüífers lliures i confinats associats i multicapa 

Altres característiques Zona vulnerable per nitrats 

Aqüífers 
Aqüífers dels neògens de l’Empordà 
Aqüífer al·luvial del Fluvià (sector Esponellà/Sant Miquel) 
Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres 

Masses d'aigua subterrània

6 - Massa de l'Empordà

32 - Massa Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga

33 - Fluviodeltaic del Baix Ter

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2012. 
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Piezometria i flux 

La recàrrega natural s’efectua a partir de les aportacions influents dels rius que 
travessen la massa.  
En el sector comprès entre les Pregavarres i el Ter i el Daró, el flux regional té 
orientació NNE, és a dir, en direcció al riu. 

Vulnerabilitat intrínseca Alta-moderada 

Impactes comprovats 

L'impacte més important són les elevades concentracions de nitrats amb 
mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals de més de 125 mg/l. 
Hi ha risc d’incompliment sobre l’estat químic com a conseqüència de 
pressions altes de: les dejeccions ramaderes, els abocaments industrials, i 
l’extracció d’àrids. 
L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat. 

 

5. DIAGNOSI DEL MEDI FÍSIC (GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA) 

L’ISAP del POUM de Viladamat (any 2012) va determinar la vulnerabilitat hidrogeològica a partir (1) de 
l’associació dels nivells de sensibilitat del medi hidrogeològic prèviament analitzats en el Capítol 4. Anàlisi del 
medi receptor de l’ISAP (mitjançant informació facilitada per les administracions competents) i a partir (2) 
d’una aproximació qualitativa al mètode DRASTIC. 

El mètode DRASTIC de cartografia de vulnerabilitat d'aqüífers va estar desenvolupat als EUA per l’EPA 
(Environmental Protection Agence) l’any 1987. Es fonamenta en tres hipòtesis de base (Vernoux et al. 2007):   

- Els possibles contaminants es troben sempre en superfície (en treballs de detall, superfície també és 
un fons d’extracció d’àrids). 

- Els contaminants arriben a la zona saturada pel mecanisme de l'infiltració eficaç.   

- La natura dels contaminants potencials no està considerada.   

El mètode considera set paràmetres i la seva inicial en anglès li dóna el nom:  Depth to water (profunditat del 
nivell piezomètric), net Recharge (infiltració eficaç),  Aquifer media (medi aqüífer),  Soil media (tipus de sòl),  
Topography (pendent),  Impact of vadose zone (Impacte de la zona no saturada) i  hydraulic Conductivity 
(permeabilitat del medi).   

A cada paràmetre se li va estimar un valor numèric, corresponent el valor més fort a la major sensibilitat 
possible. Després cadascun dels paràmetres té un pes assignat i la vulnerabilitat final resulta de la relació 
ponderada dels 7 paràmetres.  

Actuen com a antecedents clau de la avaluació de la vulnerabilitat hidrogeològica de Viladamat els 
estudis de detall de l’Agència Catalana de l’Aigua vinculats a la: 

- Caracterització addicional de la massa d’aigua subterrània 33 (Massa 33) Fluviodeltaic del 
Bax Ter (any 2008), així com els estudis geològics de detall de l’explotació Áridos Hermanos 
Curanta SA i els estudis hidrogeològics per avaluar l’aptitud de l’emplaçament per acollir el dipòsit 
controlat de residus no especials o de Classe II. 
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Els paràmetres que s’han tingut en compte en l’aproximació del mètode DRASTIC per a l’elaboració del mapa 
de vulnerabilitat hidrogeològica de Viladamat són: Piezometria, Zones de recàrrega, Litologia i porositat dels 
aqüífers, Tipus de sòl, Pendent i topografia, Naturalesa de la zona no saturada, Conductivitat hidràulica i 
direcció del flux i Ubicació de les captacions subterrànies. 

Amb tot, el resultat final de la vulnerabilitat hidroegològica al terme municipal de Viladamat es concreta amb: 

- un sector de MOLT ALTA VULNERABILITAT a la zona de la plana al·luvial (E del terme municipal) 
formada pel rebliment de la plana dels rius Ter i Fluvià i on es troben la major part de les captacions 
subterrànies del municipi atès que el nivell freàtic hi és molt alt, a més es tracta d’un aqüífer lliure, 
granular i amb un gruix de la zona no saturada d’ordre mètric, 

- un sector d’ALTA VULNERABILITAT que correspon als materials quaternaris més consolidats i als 
materials del Neogen, es tracta d’aqüífers lliures, semiconfinats i granulars amb el nivell piezomètric 
relativament alt i amb un nombre també important de captacions subterrànies, 

- i un sector de BAIXA VULNERABILITAT que correspon als materials paleògens i mesozoics de les 
serres del municipi que conformen unitats no aqüíferes o aqüíferes confinades. En aquesta zona 
pràcticament no hi ha captacions subterrànies i el nivell piezomètric s’hi troba molt baix. 

 
Figura 5. Vulnerabilitat hidrogeològica al terme municipal de Viladamat. S’indica amb un cercle vermell la ubicació de 

l’activitat extractiva de Àridos Hermanos Curanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ISAP del POUM de Viladamat, 2012. 
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En conclusió, l’activitat extractiva existent de Áridos Hermanos Curanta i el pretès dipòsit de residus urbans 
(Classe II) promogut per Dipòsit de Runa Terra Negra SL, a més de trobar-se en els motius d’exclusió legal 
explicats anteriorment, de l’Annex 3 de Decret 1/1997, es pretén ubicar en zona d’alta vulnerabilitat 
hidrogeològica. 

El POUM de Viladamat possibilitarà aquest tipus de dipòsits de residus únicament en les zones de baixa 
vulnerabilitat hidrogeològica del municipi. 

6. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions recollides i les respostes a aquestes s’aporten a continuació, tot i que s’han anat responent 
al llarg de tots els apartats anteriors: 

Primera – L’anul·lació del POUM de 2006 per la Sentència 391/2011 no afecta la validesa de la qualificació 
com a sistema urbanístic de servei tècnic del dipòsit controlat de residus no perillosos al paratge de Pairades. 

Cal posar en evidència que segons el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de 
residus en dipòsits controlats el terme correcte no és “residus no perillosos” per a un dipòsit de Classe II, 
sinó que es tracta de “residus no especial” assimilables a urbans; i que per tant, generen lixiviats i olors. 

La Sentència 391/2011 va anul·lar el POUM de l’any 2006 i totes les seves modificacions posteriors o 
planejaments derivats (veure Annex I). 

El monodipòsit de residus de Classe II (residus urbans) al paratge de Pairades (on actualment s’hi troba 
l’activitat extractiva de Áridos Hermanos Curanta) es va tramitar mitjançant una Modificació puntual de 
planejament, el qual també s’ha vist anul·lat amb la Sentència (d’acord amb les consideracions legals 
fetes pel Despatx de Pi i Marquès advocats). Cal fer notar, que va ser la mateixa empresa Áridos 
Hermanos Curanta la que va interposar Contenciós administratiu contra el POUM de Viladamat de l’any 
2006. 

Segona – La Memòria ambiental en que es va fundar la modificació puntual del POUM, relativa al dipòsit 
controlat, no pot ser qüestionada ara per l’Ajuntament. 

La documentació ambiental que acompanyava al POUM de l’any 2006 era incompleta d’acord amb el 
marc normatiu vigent d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, etc.) 

Aquesta documentació ambiental incompleta va ser un dels motius pel qual la Sentència 391/2011 va 
anul·lar el POUM de l’any 2006 i totes les seves modificacions posteriors o planejaments derivats (d’acord 
amb les consideracions legals fetes pel Despatx de Pi i Marquès advocats). Cal fer notar, que va ser la 
mateixa empresa Áridos Hermanos Curanta la que va interposar Contenciós administratiu contra el 
POUM de Viladamat de l’any 2006. 
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Els estudis geològics de detall i els sondatges sobre els quals es basen les al·legacions, són els mateixos 
en els que s’ha basat l’ISAP del POUM del 2012: Estudi Geològic i Hidrogeològic per a la viabilitat de 
l’emplaçament d’un Parc tecnològic de tractament de residus de l’Empordà de 2010, promogut per Dipòsit 
de Runa Terra Negra SL. 

Com ja s’ha explicat en el punt 3 d’aquest document, si bé ni el medi ni la normativa han canviat des de 
l’elaboració d’aquest Estudi Geològic (de l’any 2010) respecte l’ISAP del POUM de Viladamant (de l’any 
2012), si que cal deixar palès que aquest estudi contenia certes omissions d’informació i conclusions 
esbiaixades amb l’objectiu volgut de confondre al lector. 

Tercera – Les conclusions de l’ISAP acollides per l’Avanç de Pla són del tot incertes. 

En primer lloc aquesta afirmació no és objectiva ni objectivable, ni es basa tampoc en cap argument 
tècnic. 

L’informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar o ISAP ha estat redactat per l’empresa GEOSERVEI SL, 
en paral·lel amb el treball dels arquitectes de l’empresa KGB en la redacció del POUM del 2012. La 
redacció de l’ISAP s’ha elaborat a partir d’informació nova actual i de coneixements dels quals no es 
disposava a l’any 2010 (any d’elaboració de la Modificació puntual modificació del POUM del 2006, 
relativa al dipòsit controlat de residus de Classe II). 

Les dades objectives i tècniques sobre les quals es basen les conclusions de l’ISAP procedeixen de fonts 
contrastades (Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat, etc.) i del mateix 
Estudi Geològic i Hidrogeològic per a la viabilitat de l’emplaçament d’un Parc tecnològic de 
tractament de residus de l’Empordà, març de 2010 (promogut per Dipòsit de Runa Terra Negra SL). 

En aquest sentit, la mateixa Agència de Residus de Catalunya (ARC) concloïa en el seu informe (veure 
Annex II), entre altres coses, que amb aquest l’Estudi geològic presentat no hi havia prou dades per a 
definir la idoneïtat de l’emplaçament del dipòsit controlat de Classe II. Així mateix, els informes de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (Annex III) i de l’Institut Geològic de Catalunya (Annex IV) no concloïen res 
en relació amb la protecció de les aigües subterrànies ni amb la idoneïtat de l’emplaçament. 

7. CONCLUSIONS 

D’acord amb tot el que s’ha exposat en aquest document de resposta d’al·legacions i reiterant el contingut i el 
compliment de la normativa per part de l’ISAP del POUM del 2012, a continuació es reprodueixen les seves 
conclusions en relació amb la proposta d’instal·lació d’un dipòsit controlat de residus classe II 
(assimilables a residus urbans) en la ubicació actual de l’extractiva Àridos Hermanos Curanta SA. En 
aquest context, el POUM del 2012, respecte al POUM anul·lat de l’any 2006, ha de prohibir aquest tipus de 
dipòsit atenent als següents fets objectius i legals: 

 Que la unitat geològica sobre la qual es sol·licita la implantació del dipòsit de classe II (per a residus no 
perillosos; entre els quals s’inclouen els residus sòlids urbans i -també- les bales d’ecopark) és la unitat 
neògena de graves i sorres grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i 
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distal– amb la unitat de sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves (NPVs). Aquesta darrera 
unitat sorrenca està limitada a la base per una tercera unitat neògena d’argiles margoses i margues de 
color gris, Margues de Ciurana, (NPm), tal com es reflexa en el capítol 4.1 Medi físic de l’ISAP que recull 
la definició litològica oficial de l’Institut Geològic de Catalunya i un perfil geològic elaborat per 
GEOSERVEI de la sèrie geològica en l'àrea afectada. 

 Que el conjunt de dues unitats neògenes granulars esmentades –NPVg (Graves i sorres grolleres) i 
NPVs (Sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves) – constitueixen un aqüífer lliure, el qual es 
troba limitat a la base per la unitat neògena impermeable NPm (Argiles margoses i margues de color 
gris, Margues de Ciurana). 

 Que segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat 
elaborats per la mateixa empresa promotora del dipòsit de Classe II, el nivell piezomètric (és, a dir, el 
nivell de l’aigua subterrània no sotmesa a pressió, o nivell freàtic) d’aquest aqüífer lliure es troba 
(únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per sota de la cota del fons d’explotació. 

 Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que el pretès dipòsit de 
Classe II incorre en el supòsit d’exclusió –recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997– amb 
motiu que la unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no 
consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials 
antics poc cimentats”. 

 En aquesta formació litològica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix la massa d’aigua subterrània 
6-Empordà que, atesa la conformació del vas, té comportament hidràulic d’un aqüífer lliure porós. 

 L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua subterrània 6-
Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable per a la 
contaminació de nitrats. 

 En aquest sentit, ni el dipòsit de classe I (terres i runes), del qual ja es disposa d’autorització, hauria de 
ser-hi admès; atès que, segons la geologia de detall de que s’ha disposat, legalment es trobaria en el 
supòsit de l’Annex 2 punt II.2. b) del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de 
residus en dipòsits controlats: “Materials porosos no consolidats com dipòsits al·luvials”. Tanmateix 
Àridos Hermanos Cuaranta ja compta amb aquesta autorització per a monodipòsit de terres i runes, que 
en el seu moment es va atorgar de forma discutible.  

En relació amb les activitats extractives del municipi que actualment no han finalitzat la restauració 
integrada establerta en el seu Programa de restauració (Áridos Hermanos Curanta SA, etc.), el POUM haurà 
de condicionar la seva ampliació a l’execució de la restauració que els hi és d’obligat compliment. 

El POUM haurà de delimitar àrees aptes i àrees no aptes per a l’extracció d’àrids atenent a la sensibilitat 
ambiental i a la vulnerabilitat hidrogeològica detectada al municipi de Viladamat i analitzada amb detall en 
l’ISAP. 
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El POUM haurà de considerar la disciplina urbanística en relació amb els delictes ambientals en general 
(incompliment dels programes de restauració de les extraccions d’àrids, ocupació del sòl no urbanitzable amb 
usos no admesos, etc.) 

Finalment, cal recalcar que d’acord amb la normativa vigent a Catalunya (Decret 1/1997, de 7 de gener, 
sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats) i atenent a les particularitats del medi 
receptor, ni el dipòsit de residus de Classe II (no especials) ni el dipòsit de Classe I ja autoritzat (de terres i 
runes) haurien de ser admesos en l’emplaçament actual de l’activitat extractiva de Áridos Hermanos Curanta. 
Tanmateix el POUM de l’any 2012 no preveu desautoritzar el dipòsit de residus de Classe I (tot i que 
legalment es troba en el supòsit d’exclusió de l’Annex 2 punt II.2. b del Decret 1/1997). 

 

Girona, a novembre de 2012 

 

 

 

 
Joan Solà 
Geòleg (UAB) 
Màster Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC) 
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ANNEX I 
EDICTE DE 12 DE GENER DE 2012, PEL QUAL ES FA PÚBLICA UNA 
SENTÈNCIA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2008/87 

 

 



 -22- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 



 

-23- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 

 

 

 

 

 

 



 -24- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 

 

 



 

-25- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 
INFORME DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS SOBRE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM DEL 2006 DE VILADAMAT EN RELACIÓ AMB EL PRETÈS 
DIPÒSIT DE RESIDUS DE CLASSE II 
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ANNEX III 
INFORME DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA RESPECTE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM DEL 2006 EN RELACIÓ AMB EL DIPÒSIT DE RESIDUS 
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ANNEX IV 
INFORME DE L’INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA RESPECTE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL 2006 EN RELACIÓ AMB EL DIPÒSIT 
DE RESIDUS  
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ANNEX V 
RESOLUCIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM DEL 2006 EN RELACIÓ AMB EL DIPÒSIT DE RESIDUS 
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ANNEX VI 
DECRET 1/1997, DE 7 DE GENER, SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG DE 
RESIDUS EN DIPÒSITS CONTROLATS 
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RESPOSTA AL·LEGACIONS  
 

INFORME SOBRE LA HIDROGEOLGIA I GEOLOGIA DE LA ZONA PER A 
LES AL·LEGACIONS A L’ISAP DE VILADAMAT. SETEMBRE DE 2012 
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1. RESPOSTA 

En relació a l’expressió següent de l’informe: 

“Les característiques geològiques de l’indret no són de per si un criteri per establir la prohibició, 
en tot cas ho són els paràmetres i propietats dels materials geològics, que s’ha(n) estudiat i 
detallar(t) en els assaigs corresponents en l’estudi realitzat per Axial geologia i medi ambient 
sl.” 

Es tracta d’una interpretació de la norma. Les característiques geològiques identificables en treballs bàsics de 
geologia de camp permeten concloure sobre la inclusió o no en els supòsits que exclouen la possibilitat 
d’instal·lar un dipòsits controlat de residus, instal·lant, o no, una impermeabilització antròpica. Si aquest 
reconeixement permet concloure que l’emplaçament es troba en un d’aquests supòsits, com és el cas, ja no 
cal dur a terme treballs de major detall i més costosos econòmicament com els que s’han dut a terme. 

 

En relació a l’expressió de l’informe: 

“El nivell piezomètric es situa a una cota d’uns 5-6 metres de profunditat per sota la cota més 
baixa del fons d’explotació, que no correspondrà a la cota del vas del dipòsit que estarà entre 2 
i 4 metres per sobre amb les mesures d’impermeabilització a aplicar. Cal destacar que en cap 
cas el decret 1/1997 fa referència a la posició del nivell piezomètric com a un element excloent 
per instal·lar un dipòsit controlat de residus” 

El que estableix el Decret 1/1997 en relació al compliment de característiques geològiques i hidrogeològiques 
(principalment permeabilitat) del terreny pretén protegir el medi hidrogeològic (no en va l’annex II fixa com 
s’han de dur els estudis geològics i hidrogeològics en aquests emplaçaments). Entenent que aquest fet no 
admet discussió, és comprensible que no citi un fet obvi per la protecció del medi hidrogeològic que és el fet 
que un dipòsit controlat de residus no es pot instal·lar excavant la zona no saturada d’un aqüífer lliure fins 
assolir una profunditat en què el nivell freàtic es troba pocs metres (5-6 m) sota el fons natural de l’excavació. 

 

En relació a la següent expressió de l’informe: 

“La vulnerabilitat final caldrà fixar-la en l’estudi geològic i hidrogeològic segons el RD 1/1997 i 
per diferents mètodes, a partir dels resultats d’assaigs de permeabilitat, espessor de la zona no 
saturada i successió litoestratigràfica en vertical dels materials.” 

A diferència dels treballs de base per al planejament urbanístic general en què es treballa el territori municipal 
d’acord amb criteris de vulnerabilitat per determinar àmbits més o menys sensibles a noves 
ocupacions/activitats -en l’ISAP de l’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat així s’ha 
fet-, els treballs de detall (d’acord amb el Decret 1/1997) per justificar l’aptitud d’un emplaçament per suportar 
una activitat de dipòsit controlat de residus (en aquest cas de classe II) no ha de valorar la vulnerabilitat del 
medi si no proveir de dades concretes per poder valorar si l’activitat pretesa és viable. És a dir: 
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• Saber que l’emplaçament no es troba en un supòsit que invalidi la construcció del dipòsit (hi ha 
quatre situacions en què no és viable instal·lar el dipòsit ni fins i tot impermreabilitzant). 

• Saber si (un un cop confirmat el pas anterior) el subsòl en el seu primer tram compleix el grau 
d’impermeabilització natural requerit (que evita la instal·lació d’una impermeabilització antròpica) o 
no (cas en què cal dur a terme una impermeabilització antròpica). 

En qualsevol cas, un medi en (1) el que (Pàg. 79 de l’estudi geològic de Pairades pel futur dipòsit) no s’ha 
observat en cap punt de la zona el més mínim cabal d’aigua superficial amb motiu que l’aigua d’escolament 
de la serra s’infiltra en arribar i discórrer sobre els dipòsits permeables que s’exploten a la sorrera/gravera, (2) 
el qual (Pàg. 58 de l’estudi geològic) la zona de Pairades és una “excel·lent àrea de recàrrega” d’un aqüífer 
lliure (i vulnerable d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua) que s’estén al peu de la serra fins 
a posar-se en contacte amb els aqüífers quaternaris del Fluvià, (3) que el seu tram no saturat visible en 
l’excavació és sorrenc i gravós i (4) que compta amb la presència d’aigua subterrània pocs metres per sota el 
fons d’excavació, és un medi vulnerable en el qual no és viable la instal·lació d’un dipòsit de residus. 

 

En relació a l’expressió, 

“Tan sols és possible determinar la idoneïtat d’una zona com a dipòsit controlat de residus des del punt de 
vista geològic i hidrogeològic d’acord amb la realització dels estudis i assaigs que determina el Decret 
1/1997.” 

i al paràgraf final de l’informe, dir que,: 

Realitzar els estudis geològics-hidrogeològics d’acord amb el que estableix el Decret és garantia de la seva 
validesa, no és garantia que els seus resultats hagin de concloure de forma positiva en relació amb la aptitud 
de l’emplaçament. La correl·lació final que afirma que els valors de permeabilitat són de l’ordre de 1·10-6 a 
1·10-8 m/s i per tant es possible instal·lar un dipòsit de residus classe II aplicant les mesures 
complementàries d’impermeabilització no és directament certa: només pot ser-ho si es compleix que 
l’emplaçament no és un dipòsit constituït per materials porosos no consolidats (sorres i graves) tals com 
dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats (cas del 
dipòsits fluviodeltaics excavats a la sorrera/gravera de Pairades. En aquest cas, les sorres i graves que 
s’exploten a Pairades formen part d’un dipòsit deltaic antic constituït per materials porosos i no consolidats, 
motiu pel qual amb independència dels valors de permeabilitat mesurats l’emplaçament no és apte. 

 

 

 

 

 

Joan Solà 
Geòleg (UAB) 
Màster Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC) 
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’AVANÇ 
DE POUM DE VILADAMAT, EN AQUELLS ASPECTES JURÍDICS 
QUE HAN DE FONAMENTAR LES DETERMINACIONS A ADOPTAR 
RESPECTE DE CADASCUNA D’ELLS. 
 
 
 
 
1er.- EFECTES DE LA SENTÈNCIA Nº 391 DE 17 MAIG 2.011 DE LA 
SECCIÓ TERCERA DE LA SALA EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (QUE VA 
ANUL·LAR L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE 
VILADAMAT), RESPECTE DEL MATEIX POUM, DE LES SEVES 
POSTERIORS MODIFICACIONS I EL PLANEJAMENT DERIVAT. 
 
 
En base al raonament d’alguna de les al·legacions: els acords 
d’aprovació de les modificacions del POUM i del planejament derivat 
NO han estat impugnats i  per tant mantenen la validesa i  plena vigència. 
 
La Sentència, QUE ÉS FERMA, declara que “SON DISCONFORMES A 
DERECHO Y NULOS”,  
 
 

“La Resolución recurr ida (acord de la  Comissió  Terr i tor ia l  d’Urbanisme 
de 27.VII .2006 que va aprovar  def in i t ivament el  POUM de Viladamat  i  
acuerdo del  Consel ler  deses t imando el  recurso de  a lzada in terpuesto 
contra  el  anter ior)  Y LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA”. 

 
 
És a dir,   el POUM DE VILADAMAT és nul,  i ,  per tant NO TÉ 
EXISTÈNCIA LEGAL, i essent així,  INEXISTENT EL POUM, no pot 
dir-se que, formalment, puguin ser vàlids i  en vigor: NI LES 
MODIFICACIONS D’UN PLANEJAMENT INEXISTENT, ni les figures 
de PLANEJAMENT DERIVADES que tenen en aquell planejament 
inexistent la seva base i fonament. 
 
 
Per tant,  hagin o no hagin estat impugnats, la nul·litat del POUM 
determina la nul·litat de totes les seves modificacions, i , en concret,  
d’aquella que fa referència a la qualificació com a SISTEMA DE 
SERVEIS TÈCNICS d’un conjunt de parcel·les conegudes per PEDRERA 
DE PAIRADES, per ser destinades a DIPÒSIT DE RESIDUS CLASSE II 
(assimilables a urbans). 
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2on.-  EN QUALSEVOL CAS, S’HAGI DE CONSIDERAR ANUL·LADA 
O NO L’ESMENTADA MODIFICACIÓ, CONSIDERAR SI EL NOU 
PLANEJAMENT ESTÀ VINCULAT PER LA CLASSIFICACIÓ DE 
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS QUE VA FER-SE EN LA CITADA 
MODIFICACIÓ (o per qualsevol altre determinació del planejament 
anul·lat),  O SI POT LEGALMENT CANVIAR-LA. 
 
 
En aquest punt, alguna de les al·legacions fa incidència en que aquesta 
CLASSIFICACIÓ vincula a tothom, i  l’administració no pot, vàlidament, 
modificar-la en tramitar el nou planejament. 
 
 
Aquest és un tema que ha estat objecte de reiterats estudis i  opinions 
enfrontades, des que l’  urbanisme ha estat recollit  en la legislació, fins 
al  punt d’esdevenir un tema “estrella” en qualsevol modificació de 
planejament. 
 
Entenem que el sol fet d’haver-se aprovat UNA MODIFICACIÓ DEL 
POUM i haver-se classificat el sòl de serveis tècnics de dipòsit  
d’acumulació de residus classe II VINCULA AL PLANIFICADOR A 
MANTENIR O CANVIAR AQUESTA CLASSIFICACIÓ EN OCASIÓ DE 
LA REVISIÓ D’UN PLANEJAMENT, i encara amb més motiu, quan la 
nova aprovació del planejament ÉS DEGUDA A L’ANUL·LACIÓ DEL 
POUM ANTERIOR. 
 
 
Entenem que això resulta clarament establert  tant en la Legislació Estatal 
del sol (Ley 8/2007 de 28 de mayo, BOE 29.V.2007), com en la 
legislació Catalana (LUC aprovat pel Decret Legislatiu  1/2010 de 3 
d’agost i  modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer).  
 
 
LEGISLACIÓ ESTATAL: que per la seva condició de normativa bàsica 
és aplicable a tot l’Estat,  i  que en el seu article 7 estableix: 
 
 

Art ículo 7.  Régimen urbanís t ico del  derecho de propiedad del  suelo.  
 
1  El  régimen urbanís t ico  de  la  propiedad del  suelo  es  es ta tu tar io  y resul ta  
de su  vinculación a  concretos  dest inos,  en  los  términos dispuestos  por  la  
legis lación sobre ordenación ter r i tor ia l  y urbanís t ica .  
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2.-  La previs ión de edif icabi l i ta t  por  ordenación terr i tor ia l  y  urbanís t ica ,  
por  s i  misma,  no la  integra en el  contenido del  derecho de propiedad 
del  suelo .  La  patr imonial ización de la  edif icabi l idad se produce con su 
real ización efect iva y  es tà  condicionada en todo caso a l  cumplimiento  de 
los  deberes  y levantamiento de las  cargas própias  del  régimen que 
corresponda,  en  los  términos dispuestos  por  la  legis lación sobre 
ordenación terr i tor ia l  y urbanís t ica”.  
 

 
Per tant, amb la sola aprovació d’una Modificació del POUM i 
classificació d’una zona com SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS PER 
DIPÒSITS DE RESIDUS CLASSE II,  el propietari afectat no ha adquirit 
cap dret,  ni ha integrat en el seu patrimoni el DRET A UNA 
CLASSIFICACIÓ  DETERMINADA. Això podria al.legar-se, només, un 
cop “FETES LES OBRES I INSTAL·LACIONS”, pel que avui per avui, 
els manca el Pla Especial,  Llicència d’obres, Llicència d’activitat,  etc. 
 
 
LEGISLACIÓ CATALANA, constituïda per la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya abans esmentada, estableix: 
 
 

“Art ic le  6 . -  Inexis tència  de dret  a  exigir  indemnitzacions per  l’ordenació  
urbaníst ica  de terrenys i  construccions.  
 
L’Ordenació  urbanís t ica  de l’ús  dels  terrenys i  de les  construccions,  en 
tant  que implica meres  l imitacions i  deures  que def ineixen el  cont ingut 
urbanís t ic  de la  propieta t ,  no confereix a  les  persones propietàries  e l  
dret  d’exigir indemnització ,  excepte en  els  supòsi ts  expressament  
es tabler ts  per  aquesta Llei  i  per  la  legis lació  apl icable en matèr ia  de sòl .”  

  
 
En aquests punt, doncs, al nostre criteri  les al·legacions formulades han 
de ser desestimades. 
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3er.- SI, MALGRAT SER POSSIBLE MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ 
DE LA FINCA DE REFERÈNCIA, PODEN ELS SEUS PROPIETARIS 
EXIGIR UNA INDEMNITZACIÓ PER AQUESTA MODIFICACIÓ. 
 
 
En el punt anterior, en part ,  ja hem avançat la resposta a aquesta 
pregunta en sentit  NEGATIU (no podem demanar fonamentadament cap 
indemnització). Però en tot cas, per a la importància que el tema pot 
tenir en un municipi com Viladamat, insistirem en el que, al respecte, 
diuen les legislacions estatal i  catalana. 
 
 
LEGISLACIÓ ESTATAL: l’Article 30 de la Ley del Suelo (repetim que 
amb caràcter de bàsica i  aplicable a tot l’Estat),  estableix: 
 

 
Art iculo 30.  Supuestos  indemnizator ios .  
 
Dan lugar  en  todo caso a  derecho de indemnizacion las  les iones  en  los  
bienes y derechos que resul ten de los s iguientes  supuestos :  
 
a)  La al teración de las  condiciones de ejercicio de la  e jecución de la  
urbanización,  o  de las  condiciones  de par t ic ipación de los  propietar ios en  
el la ,  por  cambio de ordenación terr i tor ial  o  urbanísr t ica  o del  acto o  
negocio  de la  adjudicación de dicha act iv idad,  s iempre que se  produzca 
antes de transcurrir los  plazos  previstos para su desarrol lo o,  
transcurridos éstos,  s i  la  ejecución no se  hubiese l levado a efecto por 
causas imputables a  la  Administración”.  
 

 
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS. 
 
 
LEGISLACIÓ CATALANA, és a dir,  la L.U.C. vigent que en el seu 
article 115.3 estableix: 
 

“Art ic le  115.  Valoració del  sòl  i  supòsi ts  indemnitzator is .  
 
3 .  Als  efectes  de les  indemnitzacions que preveu la  legis lació  apl icable  
en el  cas  de modif icacions o  revis ions del  planejament urbanís t ic  que 
impedeixin o  a l ter in  la  facul ta t  de  par t ic ipar  en  actuacions de  
t ransformació  urbaníst ica ,  cal  que els  terrenys comptin amb 
planejament  derivat  degudament aprovat  i ,  en tot  cas,  amb 
l’aprovació def init iva dels  projectes  d’urbanització  i  de 
reparcel· lació,  quant sigui  apl icable aquest  s istema d’actuació .”  

 
 
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS. 
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4art.- EN QUÈ HA DE FONAMENTAR-SE, DE MANERA 
OBLIGATÒRIA, QUALSEVOL MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT 
ANTERIOR. 
 
 
 
Aquest és, al nostre criteri,  el veri table desllorigador de la qüestió. No 
cal preguntar-se si,  en un nou POUM, es pot modificar l’ordenació 
establerta en l’anterior (hagi estat en vigor o sigui jurídicament 
inexistent);  aquesta pregunta té sempre una resposta afirmativa. El que 
cal preguntar-se és quins motius i  raons han de determinar que el nou 
POUM modifiqui el  criteri  anterior i  en què s’ha de fonamentar aquest 
canvi de criteri.  
 
 
I  ens referim aquí,  NOMÉS al cas que ens ocupa: si  ha de modificar-se la 
classificació d’una finca com SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS PER A 
DIPÒSIT DE RESIDUS CLASSE II, EN QUIN PRINCIPI O FONAMENT 
CAL BUSCAR LA MOTIVACIÓ D’AQUEST CANVI DE CRITERI, 
tenint en compte que aquesta classificació és molt recent en el temps, i  
per tant les circumstàncies, normatives i  antecedents que cal valorar,  poc 
o res poden haver canviat des de la seva classificació anterior. 
 
 
 
Al nostre criteri,  la Sentència que va anul·lar el POUM ens dóna la 
resposta a aquesta qüestió, en establir  en el seu Fonament de Dret 5: 
 
 

“Finalmente,  es te  Tr ibunal  debe sentar  que sólo  a  par t ir  de poderse actuar  
los  tràmites  indicados que han s ido vulnerados ( informes de les  
adminis t racions  minera,  ambiental ,  e tc . ) ,  será como procederá,  en su 
caso,  adoptar la  ordenación debidamente motivada y just if icada con 
escrupuloso respeto y atención a los requerimientos urbaníst icos  
mineros,  ambientales y en ambos casos con la  debida part ic ipación 
ciuatada,  sin  que sea dable ,  en  e l  ejercic io  de la   potes tad discrecional  
del  p laneamiento  urbanís t ico,  que no corresponde a  este  Tribunal  y  cuya 
función se  l imita  al  control  del  actuar  adminis trat ivo que se  pudiera  
prejuzgar  y predeterminar ,  mucho menos establecer ,  una concreta  
ordenación”.  
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Creiem per tant que, el que cal fer és precisament això que diu la 
Sentència: INCORPORAR A L’EXPEDIENT ELS INFORMES 
PRECEPTIUS I TOTS AQUELLS QUE SIGUIN CONDUENTS A 
DETERMINAR LES QUALIFICACIONS I CLASSIFICACIONS 
ESCAIENTS de les finques incloses en l’àmbit del planejament, i  
determinar-les,  en funció de les necessitats que aquests estudis 
determinin. 
 
 
Cal partir d’un principi,  establert com el primer dels PRINCIPIS 
GENERALS DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA de la L.U.C., quant en el 
seu article 3 diu: 
 
 

Art icle  3.-  Concepte de desenvolupament  urbaníst ic  sostenible .  
 

1)  El desenvolupament urbanís t ic  sostenible  es  def ineix  com la  u t i l i tzació 
racional  del  terr i tor i  i  e l  medi  ambient  i  comporta   conjuminar  les  
necess i ta ts  de  cre ixement  amb la  preservació  dels  recursos naturals  i  dels  
valors  paisatgís t ics ,  arqueològics,  his tòr ics  i  cul tura ls ,  a  f i  de  garant ir  la  
qual i ta t  de vida de les  generacions presents  i  fu tures” 

 
 
 
En aquest cas, i  pel concret aspecte del  DIPÒSIT CONTROLAT DE 
RESIDUS CLASSE II, s’han fet nous estudis:  sobre les característiques 
del terreny afectat;  sobre  els informes i  estudis aportats per la mateixa 
societat al·legant;   sobre criteris de l’ACA i de l’Agència Catalana de 
residus; i  fins i  tot,  s’ha analitzat en profunditat els errors i  elements que 
no havien estat valorats en la documentació que forma part de 
l’expedient de modificació del POUM en aquest punt concret; havent-se 
arribat a la conclusió que la zona on es pretén establir aquest DIPÒSIT 
DE RESIDUS CLASSE II és una zona D’ALTA VULNERABILITAT 
HIDROGEOLÒGICA, ja que s’ubica en una FORMACIÓ LITOLÒGICA 
SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general,  no ofereix 
garanties D’ESTANQUEÏTAT I CONFINAMENT, i  que els estudis que 
recolzaven aquesta classificació no havien tingut en compte elements 
essencials com LA RELACIÓ HIDRÀULICA I LA DIRECCIÓ DEL 
FLUX SUBTERRANI cap a l’aqüífer del Fluvià (situat a menys d’1 
qm) ni el nivell de la capa freàtica, que es troba NOMÉS a una 
distància entre 2 i  7 metres de profunditat per sota el fons de 
l’explotació. 
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Aquests elements, juntament amb el fet d’haver-se posat a la l lum amb 
les excavacions un DELTA TIPUS GILBERT (Delta de Viladamat) de 
gran interès com aflorament geològic, han determinat que l’equip 
redactor hagi arribat a la conclusió que: UN DIPÒSIT DE RESIDUS 
CLASSE II A LA ZONA suposa una vulnerabilitat hidrogeològica alta 
que imposa PROHIBIR AQUEST TIPUS D’ACTIVITAT EN TOT 
L’ÀMBIT DE LA ZONA AFECTADA pel risc de contaminació dels 
aqüífers. 
 
 
L’Ajuntament ha de valorar aquests estudis i  informes i ,  en cas de 
compartir  el criteri de l’equip redactor i  dels tècnics, donar a aquesta 
zona la classificació que impedeixi aquest tipus d’instal·lacions que 
posen en risc el principi de l’urbanisme sostenible, segons l’article abans 
transcrit .  
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5è.- LA DOCTRINA CONTINGUDA EN LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM DE 19 NOVEMBRE 2009 (cas de la Pedrera Berta 
del Municipi del Papiol),  DE CAP MANERA POT DETERMINAR QUE 
EL POUM DE VILADAMAT NO PUGUI IMPEDIR LA INSTAL·LACIÓ 
DE DIPÒSITS DE RESIDUS CLASSE II EN UNA ZONA, SI LA 
CONSIDERA NO IDÒNIA I ESTIMA QUE POT CAUSAR AFECCIONS 
AL MEDI AMBIENT QUE HA DE PROTEGIR-ME. 
 
 
En l’al·legació presentada per DIPÒSITS DE RUNA TERRA NEGRA, 
S.L. (Al·legació TERCERA) es ve a sostenir el  criteri segons el qual  
 
 

“En cap cas la  normat iva urbanís t ica  vigent  determina que el  planejament 
general  hagi  de  pronunciar-se  específ icament,  com si  d’una autor i tzació 
ambiental  es  t ractés, ,  sobre  un eventual  projecte  a  desenvolupar  dins e l  
Sis tema Urbanís t ic  a  delimitar”  

 
 
mantenint el criteri  que cal que el nou POUM inclogui la zona amb la 
mateixa Classificació de Sistema Tècnic per dipòsit  de residus, i  que 
serà en la fase posterior d’atorgament de l’autorització, que caldrà que 
les autoritats competents en matèria de residus determinin quina classe 
de residus es poden util itzar per al  rebliment. 
I ,  per recolzar aquesta tesi ,  esmenten la Sentència del Tribunal Suprem 
de 19.XI.2009, sobre la Pedrera Berta situada en l’àmbit del Pla Especial 
de Protecció del medi natural de Collserola (que  s ’une ix  amb còpia  a  aques tes  

no tes) 
 
 
No compartim aquest raonament ni creiem que es pugui entendre que el 
POUM estigui limitat en aquest sentit ,  ni que la Sentència esmentada 
sigui aplicable al  cas, ni que es pugui interpretar com es fa. En efecte: 
 
 
 1.- Ja hem esmentat abans el principi de l’URBANISME 
SOSTENIBLE i ens hem estès en consideracions sobre el mateix. Si el 
planificador detecta un RISC ELEVAT de crear un perjudici irreparable 
al medi natural i  als aqüífers d’una determinada zona, no només té 
competències per establir aquelles restriccions a l’aprofitament de la 
mateixa que permetin evitar aquell risc, sinó que al contrari,  SI NO 
S’ADOPTÉS CAP MENA DE DETERMINACIÓ i és deixés per un 
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moment posterior l’estudi de la viabilitat de cada INSTAL·LACIÓ, així 
com l’establiment de limitacions d’usos, que ja des d’ara es veuen 
imprescindibles d’establir, seria actuar en contra del principi 
d’urbanisme sostenible. 
 
 
 2.- La Sentència esmentada, d’inici NO ES REFEREIX A CAP 
DIPÒSIT DE RESIDUS, sinó a una norma que AMPLIA LA 
POSSIBILITAT DE FER LA RESTAURACIÓ DE L’ÀREA 
EXTRACTIVA D’UNA PEDRERA amb uns materials o garanties 
diferents a les previstes en l’autorització d’extracció, establint,  
concretament una modificació a un precepte del Pla Especial,  en els 
següents termes: 
 

No obstante e l lo ,  en la  restauración del  área ext ract iva de la  cantera 
Ber ta,  e l  re l leno se podrá efectuar  con mater ia les iner tes o b ien 
estabi l izados por  medio de t ratamiento prev io que garant ice una 
proporc ión de b iodegradables infer ior  a l  15 por  c iento,  con estr ic ta 
observación de las prev is iones del  Decreto 1/1999,  de 7 de enero ,  
sobre cober tura y  se l lado de estos establec imientos,  y con la  
adecuada restauración vegeta l "  

 
 
Evidentment, no és el mateix parlar d’un DIPÒSIT I TRACTAMENT DE 
RESIDUS que dels materials que podem emprar-se per la restauració 
d’una zona extractiva. 
 
 
 3.- Els antecedents de la Sentència són ben diferents del cas que 
ens ocupa: 
  a).-  L’autoritat urbanística supramunicipal competent,  
modifica aquell precepte del Pla Especial,  afegint-hi el  redactat  
esmentat. 
  b).- L’Ajuntament del Papiol interposa recurs contenciós 
administratiu, que el TSJC estima per entendre que aquella modificació 
havia de fer-se primer COM A MODIFICACIÓ DEL PLA 
METROPOLITÀ donat que, amb l’excusa de modificar-se l’ordenament 
de les obres de restauració, s’està intentant crear UN DIPÒSIT 
SUPRAMUNICIPAL DE RESIDUS URBANS. 
  c).- L’EMPRESA EXPLOTADORA INTERPOSA UN 
RECURS DE CASSACIÓ QUE ÉS ESTIMAT PEL Tribunal Suprem per 
entendre QUE EN CAP CAS S’ESTÀ AUTORITZANT UN SISTEMA 
TÈCNIC DE DIPÒSIT DE RESIDUS, sinó que només s’està ampliant la 
possibilitat de fer la restauració de la pedrera amb elements no previstos 
inicialment. 
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   I  és per això (no s’autoritza cap DIPÒSIT) QUE LA 
Sentència desestima la tesi de l’Ajuntament,  
 

 

“Por tanto,  se insiste,  con dicha Modi f icación no se está 
t ransformando la cantera Berta en un vertedero de residuos sól idos 
urbanos, s ino s implemente ampl iando -- -con c ier tos mater ia les que 
no iner tes e in ic ia lmente no previstos en el  Plan de Restauración---  
los elementos para la mater ia l ización de la expresada 
restauración.”  

 
 
donat que, per poder tenir el  seu adequat tractament urbanístic com 
SERVEIS TÈCNICS,  
 

Tal  modi f icac ión - - -o ampl iación de res iduos a deposi tar  en la  cantera 
que se restaura-- -  no puede considerarse, como decíamos, con 
entidad para transformar la consideración jurídica de la misma 
como un vertedero,  ca l i f icac ión que,  en todo caso,  habr ía de 
corresponder a la  Administ rac ión sector ia l  competente en mater ia  de 
res iduos;  esto es,  solo la consideración técnica sectorial  de 
vertedero podría tener repercusión en la ámbito urbaníst ico desde 
e l  que la  sentencia de instancia anal iza la  modi f icac ión l levada a  
cabo.  Dicho de otra forma,  solo dicha exigencia - - -desde las 
perspect iva de la legislación minera---  podría ser determinante de 
una exigencia urbaníst ica como Sistema General .  

 
 
Entenem, per tant, que aquesta doctrina no és aplicable al cas. I ,  en tot 
cas, que s’ha d’interpretar en el sentit que abans s’ha esmentat: 
 
   I .- .  Urbanisme sostenible. 
 
   II.-  Zona D’ALTA VULNERABILITAT 
HIDROGEOLÒGICA per ubicar-se en una FORMACIÓ LITOLÒGICA 
SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general,  no ofereix 
garanties D’ESTANQUEITAT I CONFINAMENT,  
 
 
   III.-  Prohibició de dipòsits de materials perillosos i ,  
per tant,  
 
   IV.- Determinació del planificador de NO NOMÉS no 
classificar aquells terrenys com a aptes per al dipòsit  i  tractament de 
residus classe II SINÓ DE PROHIBIR qualsevol emmagatzematge i 
tractament, pel ris que el mateix comporta. 
 
 



 

11 
 

I per això insistim: que posar el principi de sostenibilitat pel damunt de 
possibles interessos econòmics que les instal·lacions de residus 
poguessin aportar és plena competència del planificador responsable. 
 
Proposem, doncs, en els termes esmentats,  la desestimació d’aquestes 
al·legacions. 
 
 
Despatx Pi i  Marquès. Advocats 
Girona, 7 de novembre del 2.012 
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INFORME	 RESPOSTA	 A	 LES	 AL·LEGACIONS	 PARTICULARS	
PRESENTADES	A	L’AVANÇ	DE	POUM	DE	VILADAMAT		

Aprovat	el	7	d’agost	de	2012	
 

 
 
En aquest informe es fa una ressenya del motiu de l’al∙legació presentada i a continuació es fa 
un informe puntualitzat dels extrems exposats en cada una de les al∙legacions.  
 
Ates  que  s’esmenten  aspectes  jurídics  i7O  tècnic  mediambientals,  cal  fer  referència  als 
informes  complementaris  que  s’acompanyen  que  justifiquen  els  aspectes  jurídics  o 
mediambientals de referència. 
 
La relació respon al nº de registre d’entrada i al titular de l’al∙legació: 
 
 

Al·legació	R.E.	324,	presentada	per	sr.	Ylla		 	 	 	 	 	
 
 
  L’al∙legació  presentada  fa  una  ressenya  història  de  greuges  i  demèrits  personals  en 
relació als  tractes anteriors que ha  tingut com a propietari amb els  responsables del govern 
municipal en relació al tractament urbanístic referit a vàries finques de la seva propietat. 

 
També relaciona en el mateix escrit la relació que ha tingut amb el tècnic responsable 

de la redacció del present POUM davant la seva insistència en classificar més sòl urbanitzable 
més enllà dels límits de l’actual sòl urbà. 

 
Fa  referència  a  cessions que ha  efectuat  en  relació  a  terrenys que  en  el  seu dia  va 

urbanitzar i que ell Pla recull com a sòl urbà consolidat 
 
En el mateix escrit es  fa  relació de pactes privats que afecten a  tercers  i que no son 

motiu de valoració en el present POUM objecte de redacció. 
 
Es  constatat que el  Sr.  Illa és un del  terratinents amb més propietats a  l’entorn del 

municipi i que sovint en tota actuació urbanística de desenvolupament de planejament derivat 
hi ha propietats  i  finques afectades o que en el seu dia varen ser objecte d’afecció directe o 
indirecte. 
 
 
Resposta a  l’al∙legació: El POUM que es redacta no altera cap de  les determinacions bàsiques 
que  preveia  l’anterior  POUM  avui  anul∙lat.  Es  mantenen  les  classificacions  de  sòl  urbà  i 
urbanitzable i no es fan noves concessions sinó tot el contrari, hi ha limitacions de creixement 
en quan no es possible iniciar noves àrees fins que no s’hagi consolidat el sòl urbà. 
 
El  nou  POUM    sotmet  a  la  consideració  ciutadana  una  revisió  dels  objectius  i  de  les 
determinacions  en  base  a  racionalitzar  el  futur  creixement  del municipi  per  tal  de  fer  de 
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Viladamat    un  poble  sostenible  i  amb  capacitat  de  poder  afrontar  econòmicament  el 
creixement previst evitant  la  inflació  i els despropòsits  inassolibles que amb anterioritat,  les 
vigents Normes Subsidiàries i el POUM anul∙lat oferien la possibilitat de consolidar.  
 
El nou Pla General una vegada aprovat serà un document de referència que ha de permetre 
controlar  i governar correctament  la gestió  i desenvolupament del sòl urbà, urbanitzable  i el 
no urbanitzable. 
 
 
 
 

Al·legació	 R.E.	 374,	 presentada	 per	 Ivan	 Penacchio,	 en	 representació	
d’AIRSPORT	VILADAMAT	SC	 	 	
 

- Sol∙licita  l’ampliació  (en  longitud)  de  les  pistes  de  l’aeròdrom  en  18.188m2,  amb  la 
incorporació de la finca núm.21 del polígon 1; donat que el Pla d’aeroports, aeròdroms 
i heliports de Catalunya preveu convertir  l’aeròdrom actual en un aeròdrom de nivell 
IV “aeròdrom nou d’aviació general i esportiva, i auxiliars”. 

 
- Sol∙licita  que  el  Pla  contempli  l’edificació  del  hangars  situats  al  costat  del  camí  de 

l’Escala com una edificació contínua. 
 
 
S’estima l’al∙legació ampliant la superfície de l’àmbit a les necessitats d’aviació Civil per assolir 
el nivell  IV. El sostre edificable autoritzat es manté  i queda regulat en norma específica en el 
capítol del Sòl no urbanitzable.   
 
 
 
 

Al·legació	R.E.	376,	presentada	per	Biogàs	de	la	Ribera,	SLU	
 
 
I                                 . 
 

- Sol∙liciten es tingui per compareguda a aquesta Societat en el procediment d’aprovació 
del  nou  POUM  en  virtut  de  les  relacions  contractuals  de  l’explotació  del  dipòsit  de 
runes en el paratge de Pairades. 

 
S’estima l’al∙legació i la societat Biogàs de la Ribera SLU compareixerà en el nou document. 
 
 
II                                 . 
 

- Demanen  la  incorporació  del  conveni  urbanístic  amb  data  1  de  setembre  de  2010 
entre Dipòsit de runa Terra Negra i l’Ajuntament de Viladamat on: 

 
o es qualifica l’àmbit com a serveis tècnics de gestió de residus. 



3 

o es  preveu  que  l’Ajuntament  emetrà  informe  urbanístic  per  al  tràmit  de  les 
autoritzacions ambientals segons la Llei 20/2009. 

 
S’estima parcialment  l’al∙legació en el sentit de que tot  l’àmbit que coincideix amb  l’activitat 
extractiva  i que es pot  restaurar amb  terres  i  runes com activitat autoritzada serà classificat 
com a Sistema privat de serveis Tècnics. 
En referència al conveni esmentat de 1 de setembre de 2010 per la implantació d’un dipòsit de 
tipus  classe  II  aquest  queda  supeditat  al  que  disposa  la  legislació  vigent  en  matèria  de 
sensibilitat del subsòl. Atès que el POUM aporta estudis  i documentació que  justifiquen  l’alta 
sensibilitat de subsòl queda expressament prohibit aquest tipus d’instal∙lació. 
 
 
Primera                        
 

- Consideren que la Sentència 391/2011 no afecta la validesa de l’acte tràmit constituït 
per  la Memòria Ambiental aprovada el 6 d’abril de 2010,  segons  la  Llei 30/1993 de 
procediment administratiu comú, sobre conservació dels actes vàlids no afectats per 
vicis dels actes anul∙lats. 

 
 
Segona                                . 
 

- Consideren  que  la  prohibició  del  dipòsit  controlat  de  residus  està  fonamentada  en 
raons de suposada il∙legalitat tècnica i ambiental. 

 
- Afirmen  que  la  competència  municipal  en  matèria  d’urbanisme  es  circumscriu  als 

interessos  generals  de  caràcter  local  (amb  el  control  de  la  legalitat  per  part  de  la 
Generalitat) i que, en els de caràcter supramunicipal, la Generalitat s’estén també a les 
raons de conveniència i oportunitat. 

 
- Conclouen que  les decisions discrecionals de  l’Ajuntament (en relació a aspectes pels 

quals no  tenen  competència) queda  supeditada a  les determinacions d’oportunitat  i 
conveniència de l’Administració titular de la competència. 

 
- Conclouen que no es pot obviar  la modificació del POUM perquè  les determinacions 

de l’Administració supra‐local segueixen sent vàlides. 
 

- Conclouen  que  no  es  pot  prohibir  un  sistema  general  prèviament  aprovat  per  les 
administracions  competents en  l’àmbit de  residus  i medi  ambient havent‐hi,  a més, 
acords signats amb l’Ajuntament. 

 
 
Tercera                                . 
 

- Descriuen els compromisos contractuals assumits per l’Ajuntament de Viladamat com 
a  condicionants en  l’obligació de  recollir, al nou POUM,  les determinacions generals 
per  tal de  localitzar el dipòsit controlat de  residus,  i en  l’obligació de  tramitar el Pla 
Especial Urbanístic per a la implantació de l’activitat. 

 
- Afirmen  que  la  conseqüència  de  l’incompliment  dels  contractes  és  l’obligació  legal 

d’indemnitzar els danys  i perjudicis causats. Reial Decret Legislatiu 2/2008 Text Refós 
de la Llei del Sòl, art. 35. 
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- Conclouen que es contradiu el principi de la bona fe (que ha de presidir tota actuació 

administrativa segons l’art. 3 de la Llei 30/1992 de procediment administratiu) quan es 
vol  fer recaure en el contribuent  les conseqüències de  la decisió arbitrària de  limitar 
expressament  i  exclusivament  el  desenvolupament  de  la  instal∙lació  del  dipòsit  de 
residus  ja  que  genera  “ex  lege”  dret  a  indemnització  als  afectats  a  càrrec  de 
l’Administració. 

 
- Conclouen  que  la  prohibició  de  la  delimitació  de  l’àmbit  com  a  Sistema  de  Serveis 

Tècnics  (havent  estat  aprovada  al Modificació  Puntual  de  POUM  amb  anterioritat) 
constitueix infracció dels límits de la discrecionalitat i dels principis de proporcionalitat 
i  racionalitat als que està  sotmesa  l’Administració en exercici de  la  seva potestat en 
matèria  de  planejament  urbanístic,  i  esdevé  una  arbitrarietat  que  és  prohibida  per 
l’art. 9.3 de la Constitució. 

 
 
Quarta                                 . 
 

- Denuncien  que  l’ISAP  nega  que  sigui  apta  la  viabilitat  del mono‐dipòsit  de  terres  i 
runes, classe I, quan aquest està autoritzat amb llicència municipal. 

 
- Afirmen que no és possible, per mitjà de  l’avaluació ambiental del nou POUM, deixar 

sense efecte l’anterior Memòria ambiental. 
 

- Consideren  que  la  resolució  d’aprovació  de  la  Memòria  Ambiental  és  un  acte 
independent, mai impugnat i ferm i que per tant, no es pot revisar, anul∙lar ni revocar, 
i  no  és  en  aplicació  del  procediment  general  o  especial,  segons  l’art.66  de  la  Llei 
30/1992 de procediment administratiu comú, tot  i  l’anul∙lació del POUM de 2006 per 
la Sentència 391/2011. 

 
- Afirmen  que  abans  de  promoure  un  nou  POUM  (que  elimina  el  dipòsit  per 

disconformitat  amb  l’avaluació  ambiental  en  la  que  es  va  fundar  l’anterior  POUM) 
hauria  d’adreçar‐se  a  l’Administració  de  la  Generalitat  i  sol∙licitar  fundadament  la 
revisió de l’art. 62.1 LRJPAC. 

 
- Consideren que la suposada incorrecció tècnica de la Memòria Ambiental no es troba 

en cap dels supòsits de nul∙litat absoluta o de ple dret de l’art. 62.1 LRJPAC. 
 

- Afirmen  que  la  única  possibilitat  que  té  l’Ajuntament  per  revocar  la  Memòria 
Ambiental és el recurs administratiu extraordinari de revisió, regulat als arts. 118 i 119 
LRJPAC. 

 
- Conclouen que l’Ajuntament no pot promoure un  nou POUM que prohibeixi el dipòsit 

en raó que la Memòria ambiental favorable conté errades tècniques que la invaliden. 
 
 
Cinquena                               . 
 

- Afirmen que  les conclusions de  l’ISAP són  incertes, tant per contrast amb  la Memòria 
ambiental com amb la realitat del paratge i l’àrea extractiva. 
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- Conclouen que, per tal d’acreditar  les errades de  l’ISAP, adjunten el document tècnic 
redactat  per Dipòsit  de  Runa  Terra Negra  SL,  signat  per  l’enginyer  industrial Manel 
Barrau,  que  inclou  dictàmen  del  geòleg  Roger  Mata  amb  un  recull  dels  informes 
favorables dels diferents organismes competents. 

 
 
 
Resposta al∙legacions Primera, Segona, Tercera, Quarta, Cinquena                 . 
 
La  Sentència  núm.391  de  17  de  maig  de  2011  estima  que  ...la  figura  de  planejament 
impugnada es disconforme a dret i nul∙la 
 
El POUM de Viladamat de  l’any 2006 és nul,  i, per  tant no  té existència  legal,  i essent així, 
inexistent  el  POUM,  no  pot  dir‐se  que,  formalment,  puguin  ser  vàlids  i  en  vigor:  ni  les 
modificacions d’un planejament inexistent, ni les figures de planejament derivades que tenen 
en aquell planejament inexistent la seva base i fonament, ni cap dels documents que formaven 
part del document de planejament avui inexistent.  
 
Veure adjunt a aquest l’Informe jurídic de l’equip d’advocats. 
 
L’anul∙lació del POUM aprovat  l’any 2006 deixa com a planejament vigent objecte de revisió 
les Normes Subsidiàries aprovades l’any 1993. 
 
La voluntat de  l’equip  redactor del nou POUM és  la de  realitzar una  feina acurada, dins els 
marges de la legalitat, i amb sensibilitat pel territori. 
 
La funció  legal del planejament, segons els articles 57.2, 58.1 (a,b,c,d,e)  i 58.9 de  la LUC és  la 
següent: 
 
Art.57.2   Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim: 

a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 
b) Definir  el model  d’implantació  urbana  i  les  determinacions  per  al  desenvolupament 

urbanístic, d’acord amb el que estableix l’article 3. 
c) Definir  l’estructura general que cal adoptar per a  l’ordenació urbanística del territori  i 

establir  les  pautes  per  a  fer‐ne  el  desenvolupament,  sens  que  aquesta  definició 
impedeixi  formular  plans  especials  urbanístics  autònoms  per  a  implantar  altres 
elements  integrants  de  l’estructura  general  del  territori  en  els  termes  que  regula 
l’article 68. 

d) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió. 
 
Art. 58.1 Els plans d’ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l’article 57: 

a) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en els àmbits o 
les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de 
la complexitat urbanística del municipi. 

b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per aconseguir la 
plena efectivitat del règim respectiu. 

c) Desenvolupen per a cada classe de sòl  l’estructura general i el model del territori, que 
s’ha d’adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

d) Determinen  els  indicadors  de  creixement,  població,  recursos  i  desenvolupament 
econòmic  i  social  del  sistema  urbà  que  hagin  d’ésser  considerats  per  decidir 
l’oportunitat  i  la  conveniència  de  cada  actuació,  d’acord  amb  els  interessos  públics 
derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
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e) Incorporen les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
 
Art. 58.9 En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 

a) Regulen  cadascuna de  les qualificacions possibles, en  coherència amb el grau de 
conservació i protecció pretesos. 

b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 
c) Estableixen els llindars a què fa referència l’article 49.2. 
d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50.2. 

 
 
 
Per a la redacció del nou POUM s’ha partit d’un principi, establert com el primer dels principis 
generals de  l’actuació urbanística de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que en el seu article 3 
diu: 
 

Article 3.‐ Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta  conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 
 
 
La prohibició de  la  instal∙lació del dipòsit controlat de residus es basa en  les característiques 
del  subsòl  (materials porosos no  consolidats  tals  com dipòsits al∙luvials  i planes    costaneres  
actuals, terrasses  i dipòsits al∙luvials antics poc cimentats) que, segons Decret 1/1997 de 7 de 
gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats no admet residus classe I 
ni classe II per la seva vulnerabilitat. 
 
Veure document adjunt a aquest l’Informe de l’equip d’ambientòlegs.  
 
 
 
Segons  l’art.  83 de  la  LUC  els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal  s’han de  sotmetre  a 
informació pública  i precisen dels  informes de  les diferents administracions (supramunicipals) 
competents. 
 
En data 25/10/12, i com a resultat del període d’informació pública dels dos documents abans 
esmentats, el responsable de l’OTAA de Girona ens facilita els següents informes: 

 
- emès per  la Diputació de Girona en data 04/10/12 en el qual s’informa que s’afecta 

l’aqüífer protegit del delta dels rius Fluvià i Muga.  
 
Veure annex Informe de la Diputació de Girona 
 
 

- emès per l’Agència Catalana de Residus en data 15/10/12 en el qual conclouen: 
 

o que  es  valori  favorablement  l’actual  dipòsit  de  terres  i  runes  autoritzat 
mitjançant la llicència ambiental GL20060342. 
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o que es consideri desfavorable la possible ubicació d’una instal∙lació del dipòsit 
controlat  de  classe  II  a  la  zona  de  Pairades,  ja  que  no  es  pot  justificar  la 
idoneïtat del terreny per ubicar‐hi aquest tipus d’instal∙lacions. 

 
Veure annex Informe de l’Agència Catalana de Residus. 

 
 
 
Els  supòsits  d’indemnització  esmentats  seran  conseqüència  de  la  resolució  jurídica  que  
correspongui, en tot cas sempre serà en referència a l’ordenament urbanístic vigent i avui son 
les Normes Subsidiàries o el nou POUM una vegada estigui aprovat definitivament tota vegada 
que  l’ordenament  urbanístic  que  s’esmenta  com  a  valor  indemnitzable  es  recolza  amb  un 
document avui suspès per tant no vigent .   
 
Veure en document adjunt l’Informe jurídic de l’equip d’advocats. 
 
 
 
 

Al·legació	R.E.	377,	presentada	per	Biogàs	de	la	Ribera,	SLU	
 
Fa  referència  a  les  mateixes  al∙legacions  ja  descrites  i  comentades  anteriorment  però 
únicament i exclusiva amb respecte a l’ISAP. 
 
 
La mateixa resposta que en  Al∙legació 376, presentada per Biogàs de la Ribera, SLU 
 
Al  que  cal  afegir  tot  el  que  s’esmenta  en  el  document  adjunt  en  quan  a  l’Informe  dels 
ambientòlegs de resposta d’al∙legacions a l’ISAP. 
 
 
 
 

Al·legació	R.E.	13/09/12,	presentada	per	Dipòsit	de	Runa	Terra	Negra,	
SL	
 
 
Punt 2.7 de l’Avanç de Pla                   
 

- Fa referència a l’ISAP 
 
Veure en document adjunt l’Informe de l’equip d’ambientòlegs.  
 
 
Punt 4.4 de l’Avanç de Pla                   
 

- Exposen es tingui en compte l’afectació pel PROGROC, Programa de Gestió de Residus 
de  la  Construcció  de  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  en  quant  a  Planejament 
Territorial i Sectorial. 
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- Demanen  s’inclogui  al  POUM  la  qualificació  de  serveis  tècnics  ja  que  en  base  al 

PROGROC, Pairades reuneix les condicions necessàries. 
 
El PROGROC marca l’estratègia catalana en relació a la gestió de residus de la construcció i en 
cap cas fa referència a residus urbans (classe II). 
 
Pel que fa al municipi de Viladamat, el PROGROC no contempla cap actuació específica. 
 
L’ISAP considera el PROGROC com a planejament territorial sectorial. 
 
L’Avanç de Pla del POUM del 2012 reconeix l’àmbit de Pairades com a dipòsit Classe I (terres i 
runes) d’acord amb la llicència vigent que n’autoritza l’activitat. 
 
 
Punt 4.5.2 de l’Avanç de Pla                   
 

- Exposen que  la Modificació Puntual de POUM és una figura de planejament general  i 
no derivat. En l’Avanç de Pla es diu que ...tots els documents de planejament derivat, a 
conseqüència de l’anul∙lació del POUM, estan també anul∙lats... 

 
La  Sentència  núm.391  de  17  de  maig  de  2011  estima  que  ...la  figura  de  planejament 
impugnada es disconforme a dret i nul∙la 
 
El POUM de Viladamat de  l’any 2006 és nul,  i, per  tant no  té existència  legal,  i essent així, 
inexistent  el  POUM,  no  pot  dir‐se  que,  formalment,  puguin  ser  vàlids  i  en  vigor:  ni  les 
modificacions d’un planejament inexistent, ni les figures de planejament derivades que tenen 
en aquell planejament inexistent la seva base i fonament, ni cap dels documents que formaven 
part del document de planejament avui inexistent.  
 
Veure annex Informe jurídic de l’equip d’advocats. 
 
L’anul∙lació del POUM aprovat  l’any 2006 deixa com a planejament vigent objecte de revisió 
les Normes Subsidiàries aprovades l’any 1993. 
 

 
Punt 5.1.1 de l’Avanç de Pla                   
 

- Existeix  un  error  en  el  redactat  de  on  diu  que  el  dipòsit  de  residus  l’explota  Àrids 
Curanta. 

 
S’estima l’al∙legació i es corregirà l’error en el nou document. 
 

 
- Denuncien que en la 2a reunió (febrer 2011) es va dir que en el redactat s’inclouria el 

text de l’anterior Modificació Puntual. 
 

- Es reclama la no audiència de l’Ajuntament durant els intents d’exposició del projecte 
per part de l’empresa Terra Negra i s’adjunta carta. 

 
L’ajuntament i l’equip redactor ha mantingut reunions de treball i d’explicació de les directrius 
del  POUM  amb  totes  les  persones  que  ho  han  sol∙licitat  i  en  cap  cas  s’ha  desestimat  una 



9 

reunió.  En  la  Memòria  d’ordenació  hi  ha  una  relació  resumida  de  totes  les  reunions 
efectuades.  
La  postura  de  Terra  Negra  ha  estat  de  defensar  que  la  modificació  aprovada  en  base  a 
l’anterior  POUM  era  vigent  tot  i  la  suspensió  del  POUM,  han manifestat  que  disposaven 
d’informes i jurisprudència que mai han presentat.   
El  director  del    nou  projecte  de  POUM  ha  ofert  vies  d’entesa  i  diàleg  entre  Terra Negra  i 
l’Ajuntament, en reunions al seu despatx conjuntament amb els titular del sòl Arids Curanta, 
ofertes que no han prosperat. 
 
 
 
 

Al·legació	R.E.	395,	presentada	per	Geológica	de	restauracions,	SL	
 
 
Primera                               . 
 

- Consideren que, en relació al dipòsit de residus, ni el medi receptor de Pairades ni  la 
normativa han canviat respecte el POUM del 2006. 

 
 
Segona                                . 
 

- Consideren  que  el  Text  Refós  de  la Modificació  de  POUM  de  2011  no  ha  estat  ni 
revocat ni  impugnat  i que per tant és ferm sense que se’n pugui discutir  la validesa  i 
efectivitat i per tant, el nou POUM ha de respectar el Text Refós de la Modificació de 
contínua referència que segueix vigent en tota la seva extensió. 

 
 
Tercera                                .  
 

- Afirmen que la funció legal del planejament és la d’ordenació genèrica del territori i la 
de regular  la compatibilitat entre usos urbanístics  i qualificació urbanística;  i que per 
tant,  els  plans  generals  no  han  d’avaluar  la  viabilitat  de  les  activitats  ni  han  de 
pronunciar‐se  sobre  un  eventual  projecte,  com  si  d’una  autorització  ambiental  es 
tractés. 

 
- Consideren que el Planejament General  s’ha de  limitar a valorar  si  la qualificació de 

Sistema de Serveis Tècnics del sector Pairades és o no viable ambientalment. 
 
 
Quarta                                 .  
 

- Consideren que  l’Ajuntament comet una clara arbitrarietat en el canvi de qualificació 
dels  terrenys de Pairades, al menystenir el  text de al Modificació Puntual 2011  i no 
justificar el canvi d’orientació. 

 
- Consideren que l’Ajuntament s’ha extralimitat en l’exercici de la discrecionalitat que la 

llei reconeix. 
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- Reconeixen  la  discrecionalitat  de  l’Administració  Pública  en  la  determinació  del 
contingut  dels  instruments  urbanístics,  però  destaquen  que  l’administració  pública 
està subjecta a la llei i als principis generals del dret com la seguretat jurídica, la bona 
fe  i  la  protecció  de  la  confiança  legítima  dels  administrats  vers  l’actuació  de  les 
Administracions Públiques. 

 
- Consideren  una  contradicció  que  el  text  de  l’Avanç  de  Pla  contingui:  ...que  el  nou 

document no planteja modificacions que comportin afeccions sobre l’aprofitament i les 
expectatives  urbanístiques  generades,  (figures  de  planejament  derivat  i  llicències 
d’edificació  tramitades  i  aprovades  amb  l’anterior  POUM)...  i  no  es  contemplin  les 
expectatives urbanístiques de l’empresa TERRA NEGRA tot i haver‐hi un conveni signat 
i una quantitat econòmica abonada a compte. 

 
- Consideren que la conducta dels serveis públics és “sorpresiva i no esperada” i que per 

tant, és exigible la reparació del perjudici econòmic injustificat que es pugui produir. 
 

- Aporten STC de 16 de novembre de 1992 on es diu,  ...para  la realización efectiva del 
Estado de Derecho  ...se han alumbrado un conjunto de  técnicas que permiten que el 
control  jurisdiccional  de  la  Administración  se  extienda  incluso  a  los  aspectos 
discrecionales de  las potestades administrativas,  ...a  la  luz de  los principios generales 
del derecho...  imponen que  la actuación de ésta  se ajuste a  las exigencias de dichos 
principios...  la revisión  jurisdiccional de  la actuación administrativa debe extenderse a 
la  verificación  de  la  realidad  de  los  hechos,  valorar  si  la  decisión  planificadora 
discrecional guarda  coherencia  lógica  con aquéllos, de  suerte que  cuando  se aprecie 
una incongruencia o discordancia de la solución elegida con la realidad que integre su 
presupuesto, tal decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más 
concretamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 
- Conclouen que els canvis  introduïts    requereixen de suport  jurídic  i  tècnic per  tal de 

justificar la nova posició. 
 

- Exposen  l’art.9.3 de  la Constitució Espanyola que garanteix que no es  traspassin els 
límits racionals de la discrecionalitat i que aquesta figura no es converteixi en fons de 
decisions que no resultin justificades. 

 
 
Cinquena                                  
 

- Barrau Enginyers Consultors presenta documentació  justificativa de  la viabilitat de  la 
instal∙lació d’un dipòsit de residus classe II a l’àmbit de Pairades. 

 
 
Sisena                                 .  
 

- Exposen l’art.68, 47.4.d del TRLUC que regula la implantació de serveis tècnics en medi 
rural  mitjançant  Plans  Especials  Urbanístics  Autònoms,  afirmant  que  per  motius 
d’interès  públic  el  particular  propietari  de  la  infraestructura  a  desenvolupar,  pot 
promoure  davant  Conseller  (el  qual  pot  aprovar)  un  instrument  de  Planejament 
Derivat, donant audiència municipal i en cas de trobar oposició, remetre l’expedient a 
la CTU. 
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- Exposen  l’art.35.c  del  RDL  2/2008  de  20  de  juliol  de  Sòl  Estatal,  que  preveu 
indemnització a les lesions en els béns i drets que resultin de la modificació o extinció 
de l’eficàcia dels títols administratius habilitants d’obres i activitats, determinades pel 
canvi  sobrevingut  de  l’ordenació  territorial  o  urbanística;  reinvindicant  el  dret  a 
compensació en cas de no estimar‐se les al∙legacions presentades. 

 
 
Setena                               .  
 

- Anuncien que,  segons  conveni  signat  amb  l’Ajuntament de Viladamat,  es  van pagar 
42.000€ en referència als dipòsits Classe I i Classe II. 

 
Segurament  hi  ha  un  error  en  l’import,  que  en  comptes  de  ser  42.000€  segons  ens  ha 
manifestat  l’ajuntament son: 24.000€, però en  tot cas, serà en concepte del cànon establert 
pel dipòsit de residus Classe I (terres i runes) autoritzat, perquè el de Classe II no s’ha tramitat 
cap llicència ambiental ni cap projecte d’activitat. Tot el que hi havia en base l’anterior POUM 
era  una modificació  puntual  del  POUM  anul∙lat  que  establia  el  paratge  de  Pairades  com  a 
sistema de Serveis Tècnics per un dipòsit de residus classe II. 
 
 
Vuitena                                .  
 

- Consideren  que  la  concreta  i  particular  utilització  de  bales  ecopark  per  a  restaurar 
l’indret és quelcom  relatiu al Programa de Restauració de  l’activitat extractiva,  i per 
tant, aliè a la normativa urbanística i planejament, atès que, el mateix es troba sotmès 
a la Llei Estatal de Mines i a la seva normativa específica. 

 
 
Novena                                .  
 

- Error a  la pàg. 43 de  l’Avanç de Pla, on s’exposa que  l’empresa Àrids Curanta explota 
un Dipòsit de residus, es tracta de l’empresa Dipòsit de Runa Terra Negra SL. 

 
S’estima l’al∙legació i es corregirà l’error en el nou document. 

 
 
 
Resposta al∙legacions Primera, Segona, Tercera, Quarta, Cinquena, Sisena i Vuitena             . 
 
La  Sentència  núm.391  de  17  de  maig  de  2011  estima  que  ...la  figura  de  planejament 
impugnada es disconforme a dret i nul∙la 
 
El POUM de Viladamat de  l’any 2006 és nul,  i, per  tant no  té existència  legal,  i essent així, 
inexistent  el  POUM,  no  pot  dir‐se  que,  formalment,  puguin  ser  vàlids  i  en  vigor:  ni  les 
modificacions d’un planejament inexistent, ni les figures de planejament derivades que tenen 
en aquell planejament inexistent la seva base i fonament, ni cap dels documents que formaven 
part del document de planejament avui inexistent.  
 
Veure annex Informe jurídic de l’equip d’advocats. 
 
L’anul∙lació del POUM aprovat  l’any 2006 deixa com a planejament vigent objecte de revisió 
les Normes Subsidiàries aprovades l’any 1993. 
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La voluntat de  l’equip  redactor del nou POUM és  la de  realitzar una  feina acurada, dins els 
marges de la legalitat, i amb sensibilitat pel territori. 

La funció  legal del planejament, segons els articles 57.2, 58.1 (a,b,c,d,e)  i 58.9 de  la LUC és  la 
següent: 

Art.57.2   Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim: 
e) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
f) Definir  el model  d’implantació  urbana  i  les  determinacions  per  al  desenvolupament

urbanístic, d’acord amb el que estableix l’article 3.
g) Definir  l’estructura general que cal adoptar per a  l’ordenació urbanística del territori  i

establir  les  pautes  per  a  fer‐ne  el  desenvolupament,  sens  que  aquesta  definició
impedeixi  formular  plans  especials  urbanístics  autònoms  per  a  implantar  altres
elements  integrants  de  l’estructura  general  del  territori  en  els  termes  que  regula
l’article 68.

h) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

Art. 58.1 Els plans d’ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l’article 57: 
f) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en els àmbits o

les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de 
la complexitat urbanística del municipi. 

g) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per aconseguir la
plena efectivitat del règim respectiu. 

h) Desenvolupen per a cada classe de sòl  l’estructura general i el model del territori, que
s’ha d’adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

i) Determinen  els  indicadors  de  creixement,  població,  recursos  i  desenvolupament
econòmic  i  social  del  sistema  urbà  que  hagin  d’ésser  considerats  per  decidir 
l’oportunitat  i  la  conveniència  de  cada  actuació,  d’acord  amb  els  interessos  públics 
derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 

j) Incorporen les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.

Art. 58.9 En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
e) Regulen  cadascuna de  les qualificacions possibles, en  coherència amb el grau de

conservació i protecció pretesos. 
f) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
g) Estableixen els llindars a què fa referència l’article 49.2.
h) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50.2.

Per a la redacció del nou POUM s’ha partit d’un principi, establert com el primer dels principis 
generals de  l’actuació urbanística de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que en el seu article 3 
diu: 

Article 3.‐ Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. 

El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta  conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
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La prohibició de  la  instal∙lació del dipòsit controlat de residus es basa en  les característiques 
del  subsòl  (materials porosos no  consolidats  tals  com dipòsits al∙luvials  i planes    costaneres  
actuals, terrasses  i dipòsits al∙luvials antics poc cimentats) que, segons Decret 1/1997 de 7 de 
gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats no admet residus classe I 
ni classe II per la seva vulnerabilitat. 
 
Veure annex Informe de l’equip d’ambientòlegs.  
 
 
Segons  l’art.  83 de  la  LUC  els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal  s’han de  sotmetre  a 
informació pública  i precisen dels  informes de  les diferents administracions (supramunicipals) 
competents. 
 
En data 25/10/12, i com a resultat del període d’informació pública dels dos documents abans 
esmentats, el responsable de l’OTAA de Girona ens facilita els següents informes: 

 
- emès per  la Diputació de Girona en data 04/10/12 en el qual s’informa que s’afecta 

l’aqüífer protegit del delta dels rius Fluvià i Muga.  
 
Veure annex Informe de la Diputació de Girona 
 
 

- emès per l’Agència Catalana de Residus en data 15/10/12 en el qual conclouen: 
 

o que  es  valori  favorablement  l’actual  dipòsit  de  terres  i  runes  autoritzat 
mitjançant la llicència ambiental GL20060342. 
 

o que es consideri desfavorable la possible ubicació d’una instal∙lació del dipòsit 
controlat  de  classe  II  a  la  zona  de  Pairades,  ja  que  no  es  pot  justificar  la 
idoneïtat del terreny per ubicar‐hi aquest tipus d’instal∙lacions. 

 
Veure annex Informe de l’Agència Catalana de Residus. 

 
 
Els  supòsits  d’indemnització  esmentats  seran  conseqüència  de  la  resolució  jurídica  que  
correspongui, en tot cas sempre serà en referència a l’ordenament urbanístic vigent i avui son 
les Normes Subsidiàries o el nou POUM una vegada estigui aprovat definitivament tota vegada 
que  l’ordenament  urbanístic  que  s’esmenta  com  a  valor  indemnitzable  es  recolza  amb  un 
document avui suspès per tant no vigent .   
 
Veure annex Informe jurídic de l’equip d’advocats. 
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Al·legació	396,	presentada	per	Josep	Rubau,	en	representació	de	Rubau	
Tarrés	SAU	 	
 

- Manifesten que el Pla Territorial de  les Comarques Gironines defineix  la parcel∙la 265 
del polígon 4 com a zona industrial. 

 
- Sol∙liciten que  es mantingui  l’ús de  la  parcel∙la núm.  265 del polígon  4  com  a  zona 

industrial tal i com s’havia aprovat al POUM del 2006.  
 

- Insisteixen en  les reunions de  treball, en  la vigència del conveni urbanístic que es va 
signat amb  l’anterior alcalde en quan a contraprestacions per  la cessió anticipada en 
valor econòmic del 10% de  l’aprofitament mig del sector classificat d’industrial en el 
POUM avui anul∙lat  

 
A  resultes  de  les  converses  mantingudes  amb  els  titulars  i  gestors  de  les  empreses 
explotadores  de  l’excavació  del  paratge  el  Gorners,  i  de  les  activitats  de  fabricació  de 
aglomerat asfàltic  i  fabricació de  formigó,  s’ha  signat un nou conveni urbanístic el qual  serà 
ratificat pel Ple  i s’incorpora com a document normatiu als document que configuren el nou 
POUM. 
 
El nou document de POUM recull tot el contingut del Conveni signat 
Veure conveni adjunt al document del POUM. 
 
 
 
 

Al·legació	RE‐11/10/12	Enel	Green	Power	 	 	 	 	 	 	
 

- Al∙leguen que el projecte del Parc Eòlic consta d’autorització administrativa, d’informe 
favorable  respecte  la  Declaració  d’Impacte  Ambiental  i  que  ja  ha  estat  sotmès  a 
avaluació ambiental per part dels organismes competents amb informe favorable a la 
instal∙lació. 

 
- Sol∙liciten que es consideri i s’admeti a l’ISAP del POUM de Viladamat. 

 
El Parc Eòlic que afecta a Viladamat tot i disposar de autorització i d’informe favorable en quan 
a  la  localització  i  característiques  dels  aerogeneradors  ha  canviat  en  més  d’una  ocasió 
d’emplaçament dels equips aerogeneradors. 
 
El POUM estableix limitacions i mesures de protecció del territori a l’hora d’implantar aquestes 
infraestructures així com llur reposició i protecció de l’entorn habitat. . 
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Al·legació	 R.E.	 419,	 presentada	 per	 Joaquim	 Roca	 Pagès,	 en	
representació	AHCSA	
 
 
Primera                                . 
 

- Afirmen  que  es  declara  inconstitucional  una  prohibició  d’activitats  extractives  i 
complementàries formulada genèricament  i que no descansi en un raonament tècnic 
suficient. 

 
- Conclouen que és conforme a Dret que el POUM que s’aprovi inicialment, provisional i 

definitiva  empari  i  prevegi  el  desenvolupament  de  noves  activitats  extractives,  el 
manteniment i les ampliacions de les existents i les activitats vinculades, sense que hi 
hagi  lloc a una pretesa reducció o restricció en una mena d’aplicació retroactiva, que 
generaria la conseqüent responsabilitat patrimonial de l’Administració. 

 
 
Segona                                . 
 

- Afirmen que els propis trets identificadors de l’activitat extractiva en justifiquen la seva 
admissió pel POUM. 

 
 
Tercera                                . 
 

- Reclamen  incorporar el contingut del Conveni Urbanístic formalitzat en el POUM que 
s’aprovi, i corregir l’error de la pàg.43 on consta AHCSA com a empresa que explotar el 
dipòsit de residus. 

 
S’estima l’al∙legació de forma global i s’incorpora el contingut del nou Conveni Urbanístic entre 
AHCSA i l’Ajuntament de Viladamat en el qual es resolen tots els aspectes que han estat motiu 
de controvèrsia i han fonamentat un historial d’al∙legacions i recursos. 
 
El nou document de POUM recull tot el contingut del Conveni signat.   
Veure conveni adjunt al document del POUM. 
 
 
 
Resposta al∙legacions Primera i Segona                         . 
 
La voluntat de  l’equip  redactor del nou POUM és  la de  realitzar una  feina acurada, dins els 
marges de la legalitat, i amb sensibilitat pel territori. 
 
La funció  legal del planejament, segons els articles 57.2, 58.1 (a,b,c,d,e)  i 58.9 de  la LUC és  la 
següent: 
 
Art.57.2   Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim: 

i) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 
j) Definir  el model  d’implantació  urbana  i  les  determinacions  per  al  desenvolupament 

urbanístic, d’acord amb el que estableix l’article 3. 
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k) Definir  l’estructura general que cal adoptar per a  l’ordenació urbanística del territori  i
establir  les  pautes  per  a  fer‐ne  el  desenvolupament,  sens  que  aquesta  definició
impedeixi  formular  plans  especials  urbanístics  autònoms  per  a  implantar  altres
elements  integrants  de  l’estructura  general  del  territori  en  els  termes  que  regula
l’article 68.

l) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.

Art. 58.1 Els plans d’ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l’article 57: 
k) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en els àmbits o

les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de 
la complexitat urbanística del municipi. 

l) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per aconseguir la
plena efectivitat del règim respectiu. 

m) Desenvolupen per a cada classe de sòl  l’estructura general i el model del territori, que
s’ha d’adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

n) Determinen  els  indicadors  de  creixement,  població,  recursos  i  desenvolupament
econòmic  i  social  del  sistema  urbà  que  hagin  d’ésser  considerats  per  decidir 
l’oportunitat  i  la  conveniència  de  cada  actuació,  d’acord  amb  els  interessos  públics 
derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 

o) Incorporen les previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.

Art. 58.9 En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
i) Regulen  cadascuna de  les qualificacions possibles, en  coherència amb el grau de

conservació i protecció pretesos. 
j) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
k) Estableixen els llindars a què fa referència l’article 49.2.
l) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50.2.

Per a la redacció del nou POUM s’ha partit d’un principi, establert com el primer dels principis 
generals de  l’actuació urbanística de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que en el seu article 3 
diu: 

Article 3.‐ Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. 

El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta  conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

La prohibició de  la  instal∙lació del dipòsit controlat de residus es basa en  les característiques 
del  subsòl  (materials porosos no  consolidats  tals  com dipòsits al∙luvials  i planes    costaneres  
actuals, terrasses  i dipòsits al∙luvials antics poc cimentats) que, segons Decret 1/1997 de 7 de 
gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats no admet residus classe I 
ni classe II per la seva vulnerabilitat. 

Veure annex Informe de l’equip d’ambientòlegs. 
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Segons  l’art.83  de  la  LUC  els  Plans  d’Ordenació Urbanística Municipal  s’han  de  sotmetre  a 
informació  pública  i,  en  la  seva  fase  d’Avanç  de  Pla  i  d’ISAP  precisen  dels  informes  de  les 
diferents administracions (supramunicipals) competents. 

En data 25/10/12, i com a resultat del període d’informació pública dels dos documents abans 
esmentats, el responsable de l’OTAA de Girona ens facilita els següents informes: 

- emès per  la Diputació de Girona en data 04/10/12 en el qual s’informa que s’afecta 
l’aqüífer protegit del delta dels rius Fluvià i Muga.  

Veure annex Informe de la Diputació de Girona 

- emès per l’Agència Catalana de Residus en data 15/10/12 en el qual conclouen: 

o que  es  valori  favorablement  l’actual  dipòsit  de  terres  i  runes  autoritzat
mitjançant la llicència ambiental GL20060342.

o que es consideri desfavorable la possible ubicació d’una instal∙lació del dipòsit
controlat  de  classe  II  a  la  zona  de  Pairades,  ja  que  no  es  pot  justificar  la
idoneïtat del terreny per ubicar‐hi aquest tipus d’instal∙lacions.

Veure annex Informe de l’Agència Catalana de Residus. 

Veure annex Informe jurídic de l’equip d’advocats. 

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  en  el  present  informe  i  en  els  documents  que  l’acompanyen: 
Informe  jurídic  de  l’equip  d’advocats  Pi  i Marques  i  l’Informe  de  l’equip  d’ambientòlegs  de 
l’empresa Geoservei, Debatut amb l’equip de govern de l’ajuntament de Viladamat, es proposa 
acceptar  el  que  s’ha  indicat  i  desestimar  tot  el  que  així  consta  en  els  tres  informes  abans 
relacionats. 

Joaquim Bover i Busquet  
Arquitecte 
Col∙legiat nº 5115‐2 del COAC 

Director del POUM de Viladamat 
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INFORME	RESPOSTA	ALS	INFORMES	DELS	ORGANISMES	OFICIALS	
PRESENTATS	A	L’AVANÇ	DE	POUM	DE	VILADAMAT		

Aprovat	el	7	d’agost	de	2012	
 

 
 
Informe tècnic del redactor del POUM de Viladamat en referència als informes de valoració de 
l’Avanç de POUM emesos per diferents organismes: 
 
 
 

Informe	del	Departament	d’Agricultura,	Ramaderia,	Pesca.	Alimentació	i	
Medi	 Natural.	 Direcció	 General	 del	Medi	 Natural	 i	 Biodiversitat.	 Parc	
Natural	dels	Aiguamolls	de	l’Empordà,	de	data	27/08/12.		
 
 

- NO  EMET  INFORME,  per  no  estar  dins  l’àmbit  ni  afecció  del  Parc  Natural  dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 
 
 

Informe	Institut	Geològic	de	Catalunya	IGC	de	data	12/09/12	 	 	
 
 

- Conclou emetent INFORME FAVORABLE al document presentat a avaluació. 
 
 
 
 

Informe	del	Departament	d’Agricultura,	Ramaderia,	Pesca.	Alimentació	i	
Medi	Natural.	 Serveis	Territorials	 a	Girona.	Àrea	 de	Medi	Ambient,	 de	
data	09/10/12.		
 
 

- Considera ADDIENTS els objectius ambientals, l’anàlisi i la diagnosi de l’ISA. 
 

- Considera l’alternativa 3 com a més favorable. 
 

- En el document ISA caldrà especificar les mesures d’ordenació previstes per no afectar 
a les zones amb funció connectora i a la protecció d’espècies de fauna i flora de major 
valor ambiental. 
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Els  document  del  POUM  estableixen  les  mesures  d’ordenació  suficients  per  garantir  la 
conservació dels valors medi ambientals de tot el medi natural del municipi de Viladamat. 

Informe	de	l’Agència	de	Residus	de	Catalunya,	de	data	15/10/12.		

- Objecte,  determinar  l’abast  i  criteris  ambientals  sobre  el  POUM,  Ref. 
OTAAGI20120153. 

- Es fa una relació dels antecedents en quant a: 

o Planta de  reciclatge de  residus de  la  construcció  i de  valoració d’inerts  i no
perillosos de procedència urbana i industrial.

o Dipòsit controlat per a residus no especials de procedència urbana o industrial
degudament compactats i segellats (Dipòsit de bales de rebuig).

o Instal∙lacions  i edificis  complementaris per a  les activitats  i el  tractament de
lixiviats.

- De la justificació del projecte, avanç de POUM i ISA conclou: 

o Es valora favorablement el desenvolupament de l’activitat de dipòsit controlat
per  a  residus  de  la  construcció  i  la  planta  de  residus  de  la  construcció,  no
obstant  caldrà  assegurar  que  tot  l’àmbit  del  dipòsit  autoritzat mitjançant  la
llicència  am  biental  GL20060342  quedi  inclòs  en  el  POUM  i  per  tant  sigui
qualificat  com  a  sistema  de  serveis  tècnics.  Es  recorda  que  el
desenvolupament  de  l’activitat,  tant  de  dipòsit  controlat  com  la  planta  de
reciclatge,  haurà  de  realitzar‐se  seguint  els  condicionants  establerts  en  la
corresponent llicència ambiental

- En referència a la instal∙lació d’un dipòsit controlat classe II es disposa: 
o Que aquest dipòsit no hauria de ser admès, perquè segons  la  informació dels

estudis  i  sondatges  que  es  troben  a  disposició  municipal  i  que  han  estat 
elaborats  per  la  pròpia  empresa  promotora  del  dipòsit,  es  confirma  que  el 
pretès dipòsit de classe II  incorre en el supòsit d’exclusió recollit en  l’Annex 3 
punt  II.b del Decret 1/1997, amb motiu que  la unitat sobre  la quan es pretén 
instal∙lar  està  constituïda  per  “materials  porosos  no  consolidats  tals  com 
dipòsits  al∙luvials  i    ¡planes  costaneres  actuals,  terrasses  i  dipòsits  al∙luvials 
antics poc cimentats. 

En la normativa del POUM es recullen les propostes formulades per l’informe de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
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Informe	 del	 Departament	 de	 Territori	 i	 Sostenibilitat.	 Serveis	
Territorials	 a	 Girona.	 Oficina	 Territorial	 d’Acció	 i	 Avaluació	 (OTAA).		
R.E.nº	445	de	26/10/12.		
 
 

- Feta una descripció resum de l’avanç de Pla, relacionats els organisme consultats i les 
respostes rebudes, es valora el document ISA, informe de sostenibilitat ambiental, en 
quant a: 
 
a) Requeriments ambientals significatius en l’àmbit del Pla. 
b) Justificació de l’alternativa d’ordenació proposada 
c) Descripció de l’alternativa d’ordenació adoptada 
d) Identificació  i  avaluació  dels  efectes  significatius  de  l’ordenació  sobre  el  medi 

ambient. 
e) Avaluació global del Pla i justificació dels objectius ambientals establerts. 

 
- Es relaciona en detall la modalitat de la consulta i el tràmit d’informació pública. 
- Conclou que  l’ISA ha d’incloure un annex en el que s’indiquin  les determinacions del 

document de referència. 
 
 
El  POUM  redactat,  que  es  presenta  al  tràmit  d’aprovació  inicial  recull  i  inclou  totes  les 
determinacions indicades en l’expedient OTAAGI20120153. 
 
 
 
 

Informe	del	Departament	de	Territori	 i	 Sostenibilitat.	OTAA.	Diputació	
de	Girona.		R.E.nº	456	de	05/11/12.		
 
 

- Considera que l’ISA inclogui: 
 

o L’aqüífer del delta dels rius Fluvià i Muga 
o Estudi de mobilitat generada 
o S’avaluïn  els  efectes  a  la  connectivitat  ecològica  i  paisatgística  i  social  dels 

espais connectors dels Aiguamolls de l’Alt Empordà 
o S’avaluï  l’espai d’interès natural del Pac Agrari de  l’Alt Empordà  i de Serra de 

Valldevió, Ventalló i Muntanya de Sant Grau 
 

- Considera adequat el plantejament compacte de l’avanç del Pla i l’atenció que es fa als 
espais agraris i els règims hídrics afectats. 

 
 
Els documents del POUM inclouen les valoracions i estudis requerits en l’esmentat informe. 
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Informe	 del	 Departament	 de	 Territori	 i	 Sostenibilitat.	 Comissió	
Territorial	d’Urbanisme	a	Girona.		R.E.nº	457	de	05/11/12.		
 
 

- El document  fa una referència detallada als antecedents, la descripció de la proposta, 
un resum de les alternatives presentades amb valoració expressa de cada una d’elles, 
del qual cal destacar: 
 
 
1. La delimitació de  sòl per a ús  industrial, paratge els Gorners, deconnectat de  la 

xarxa urbana, és contrària al que preveu l’article 9 i 3 del TRLU 
 
 
Aquest  sector  ha  quedat  classificat  de  sòl  no  urbanitzable  en  el  POUM  redactat  per  a 
l’aprovació inicial i és fruït d’un conveni urbanístic, que s’incorpora en els documents de POUM 
 
 
 

2. El  sòl  urbanitzable  previst  a  la  banda  de  ponent,  Est  de  la  C‐31  cap  al  Nord, 
apropant‐se  a  la  Cra. GI‐623,  es  valora  com  a  inadequat  per  la  implantació  de 
noves edificacions, atesa  la severitat del sistema general C‐31 genera als efectes 
ambientals. 

 
 
D’una anàlisi detallada, es constata que la distància entre l’extrem més occidental en relació a 
l’eix viari C‐31 és de 500 metres i des del giratori d’interconnexió és de 250 metres.  
Atès  que  la  proposta  de  classificar  aquest  sòl  com  urbanitzable  té  com  a  origen  les 
determinacions de l’anterior POUM suspès i les vigents NNSS. 
Atès que  l’ajuntament s’ha proposat no alterar  l’ordenació general de creixement previst del 
nucli de Viladamat, sens perjudici de revisar‐ne l’aprofitament i sostre potencial adequant‐lo a 
les  necessitats  reals  consolidades,  l’ajuntament  proposa mantenir  aquest  àmbit  com  a  sòl 
urbanitzable no delimitat fins que no es consolidi en un 60 %  el sòl urbà classificat. 
 
 
 

3. Reconeixement com ampliació de  les zones d’activitats comercials emplaçades al 
llarg de la GI‐623. Es fa una VALROACIÓ FAVORABLE. 

 
El  POUM  recull  el  PPU  sector  Llevant  aprovat  per  l’ajuntament  el  7  d’abril  de  2011. 
S’incorporen dos convenis urbanístics que  faciliten  la gestió  i posterior desenvolupament del 
sector Llevant, sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable.  
Es desestima  la unió fins al nucli urbà amb  la perllongació de sòl urbanitzable que proposava 
l’alternativa 1a. 
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4. L’agrupació  d’edificacions  rurals  “La  Verneda”  emplaçada  al  nord  del  nucli  i 
desplaçat d’aquest, considerada com a sòl urbà, en coherència amb els art. 3  i 9 
del TRLU es considera inadequat. 

 
 
El  POUM  proposa  tractar  aquesta  agrupació  d’edificis  de  caràcter  rural  amb  les mateixes 
consideracions a altres edificacions rurals i agrupacions que hi ha en sòl urbanitzable. 
 
 
 

5. La delimitació de sòl urbanitzable al voltant del cementiri no sembla justificable 
 
 
Atès  que  tot  el  sòl  destinat  a  equipaments  de  cementiri  i  el  seu  entorn  són  terrenys  de 
titularitat municipal, es proposa en el POUM recollir‐ho com a sòl urbà consolidat amb doble 
classificació sòl específic d’equipaments de cementiri i sòl específic de sistema d’espais lliures 
com a protecció de l’entorn. 
 
 
 

6. Es demana justificar el dimensionat definitiu de les reserves de sòl en relació a les 
projeccions de creixement de població en consideració a  les particularitats de  la 
població, el context territorial i social. 

 
 
El POUM redactat, en base a una anàlisi detallada de l’aprofitament urbanístic del sòl urbà, ha 
rebaixat en més d’un 50 % les expectatives de creixement que es preveien en l’anterior POUM 
anul∙lat  i estableix un  límit per desenvolupar el  sòl urbanitzable  residencial no delimitat  fins 
que no s’hagi consolidat un 60 % del sòl urbà no consolidat reconegut en PA i PMU. 
 
En  base  a  les  projeccions  de  creixement  s’han  calculat  i  establert  les  reserves  de  sòl  per  a 
sistemes en relació a les projeccions de creixement. 
 
En la Memòria del POUM i en els documents d’ISA, es justifiquen les reserves específiques per 
espais lliures, art. 58.1.f TRLU i arts. 65.1 i 66 del RLU. També es justifica que en el centre cívic 
s’hi han  realitzat  i està adequat per a celebracions de culte, Llei 16/2009 de 22 de  juliol. La 
capacitat del cementiri és suficient, d’acord amb el decret 297/1997 de 25 de novembre. 
 
 
 

7. Es  demana  una  regulació  específica  sobre  la  compatibilitat  dels  diferents  tipus 
d’instal∙lacions productores d’energia procedents de fonts renovables. 

 
En normativa del POUM es regula, tan en sòl urbà com en sòl no urbanitzable, la implantació 
d’instal∙lacions per fonts d’energia renovable. 
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8. S’ha d’identificar el destí públic o privat i la titularitat del sòl de cadascun dels sòls
delimitats com a equipaments.

En  la  normativa,  fitxes  annexes  als  Polígons  d’Actuació  de  sòl  urbà,  urbanitzable  i  no 
urbanitzable,  es  relaciona  la  titularitat  del  sòl  i  el  seu  destí.  En  memòria  s’especifica  la 
titularitat  del  sòl  destinat  a  sistemes  que  està  fora  de  polígons,  la  resta  de  sòl  destinat  a 
sistemes resulta ser de propietat municipal. 

9. El Pla haurà d’incorporar l’avaluació econòmica i financera dels diferents polígons i
sectors i justificar la seva viabilitat econòmica.

El POUM incorpora una valoració detallada de cada Polígon d’Actuació i en l’estudi d’avaluació 
econòmica i financera es justifica la viabilitat econòmica dels diferents sectors delimitats. 

Per  tot  el  que  s’ha  exposat  en  el  present  informe  i  en  els  documents  que  l’acompanyen: 
Informe  jurídic  de  l’equip  d’advocats  Pi  i Marques  i  l’Informe  de  l’equip  d’ambientòlegs  de 
l’empresa Geoservei, Debatut amb l’equip de govern de l’ajuntament de Viladamat, es proposa 
al  Ple municipal  acceptar  el  que  s’ha  indicat  i  desestimar  tot  el  que  així  consta  en  els  tres 
informes abans relacionats, per tal de poder procedir a l’aprovació inicial del POUM. 

Joaquim Bover i Busquet  
Arquitecte 
Col∙legiat nº 5115‐2 del COAC 

Director del POUM de Viladamat 
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