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1.  CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS 

El present document resum conclou el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària de la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SAU 3-4 DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE SANT JAUME DE 
LLIERCA (LA GARROTXA), que es realitza en el marc de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental.  

Aquest valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta del Pla i conté una menció específica 
de com s’han incorporat les determinacions del document de referència, de l’estudi ambiental 
estratègic del Pla i de com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

En la següent taula es mostren les dades bàsiques de la Modificació: 

 

Nom MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SAU 3-4 DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT
DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 

Any 2020 

Promotor Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 

Equip redactor Pere Solà i Busquets 

Situació La Garrotxa  

Superfície total 27,72 ha 

Objectius Els objectius de la MPNNSS en l’àmbit dels sectors SAU3 i SAU 4 són els següents: 

- Crear un espai d’una amplada de 100 metres d’amplada des de la vora del riu Fluvià
que configuri un corredor biològic i paisatgístic, i connectar-lo amb els terrenys d’alt 
valor ecològic i forestal previstos a les normes subsidiàries de planejament del
municipi. 

- Construir el vial que interconnectarà els diferents sectors d’activitat econòmica que
conformen el Pla de Politger, de manera que a la vegada faci de separador entre el
sòl d’activitat econòmica i el corredor del Fluvià. 

- Completar i consolidar el teixit industrial iniciat amb l’actuació dels sectors, SAU 4-
Can Coma i UA2-Politger2, conformant així el Pla de Politger, que representa el mes
alt potencial per la comarca tot aprofitant la seva situació estratègica entre els
municipis de Castellfollit de la Roca i Argelaguer-Tortellà a la vora de l’A-26 i el 
municipi d’Olot, capital de la comarca de la Garrotxa. 

- Aportar sòl pel desenvolupament d’activitats econòmiques, necessari per localitzar
empreses que puguin crear un important increment de llocs de treball altament 
qualificats.  

- Delimitar i definir els paràmetres bàsics de l’àmbit que configura la unitat de gestió 
adequada i necessària per garantir el desenvolupament efectiu del sector d’activitats
econòmiques proposant a l’àmbit del SAU3-Ampliació de Politger. 

- Ajustar els límits de l’àmbit de la modificació a la resta de planejament  aprovat. 

- Delimitar d’un nou sector, incloent part del SAU 4, i el SAU 3 ampliat. 

Marc normatiu Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
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Nom MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SAU 3-4 DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT
DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya  

Pla territorial parcial de les comarques de Girona  

Instruments que la desenvoluparan Pla parcial urbanístic  

Projectes d’urbanització 

 

1.1 AMBIT DEL PLA 

L’àmbit de la MPNNSS de Sant Jaume de Llierca (la Garrotxa) es situa a l’oest del nucli urbà entre el riu 
Fluvià i les carreteres A-26 i N-260 que discorren en paral·lel, pel nord de l’àmbit.  

Presenta els següents límits: 

 Al nord carretera A-26 (autovia de l’eix pirinenc) i la carretera de servei N-260z. 

 A l’est de l’àmbit hi ha el polígon industrial de Pla Poliger. 

 A l’oest el polígon industrial Poliger Sud Sector II. 

 Al sud, marges del riu Fluvià. 

L’àmbit del planejament correspon a una finca de 25 ha. Es tracta d’un sector parcialment consolidat i 
d’una parcel·la, actualment coberta per cultius de secà. A la part central hi ha el mas de “Casa Nova 
d’en Costica”, i a la part sud limita amb el riu Fluvià. 

Aquests límits queden exposats en la següent figura: 

 

 

Àmbit del planejament 
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1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DE LA MPNNSS 

Les principals determinacions de la proposta es deriven de l’increment de superfície de gran industria, 
donant resposta a la demanda actual, i en coherència l’increment de cessió de sistemes d’espais lliures 
i equipaments, mantenint o millorant les condicions de connectivitat i especialment en les marges del 
riu Fluvià, inclòs en XN200. 

La proposta es concreta en la següent ordenació: 

 

 

 

Compliment dels objectius 

 Dona continuïtat a la xarxa viària del Politger 3. 

 Crea una gran parcel·la destinada a zones verdes i equipaments, aquest al aire lliure. 

 Emplaça els sòls destinats a espais lliures a la vora del riu Fluvià i al límit sud del sector, per tal de 
crear dos corredors biològics i paisatgístics. 

 Preveu  una franja de terrenys de protecció vegetal paral·lela a la carretera N-260, de 50 metres 
d'amplada, urbanitzada i arbrada fins el límit de la carretera, per garantir la protecció de visuals i 
minimitzar l'impacte paisatgístic 

Cessions derivades de l’increment d’aprofitament: 

A banda de les reserves de sòl per a zones verdes i espais lliures exigibles d'acord amb la legislació 
urbanística vigent, s'haurà de preveure un increment d’espais lliures, equipaments i serveis tècnics que 
compensi la superfície de sistemes que canvia de qualificació. Les superfícies destinades a aquestes 
cessions seran equivalents tant quantitativament com qualitativament. 
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Paràmetres urbanístics i gestió 

 Edificabilitat bruta màxima 0,6 m²st/m²s. 

 Ús principal Industrial 

 Sistema de gestió/ Modalitat Reparcel·lació/ Compensació 

 Administració actuant Junta de compensació 

Quadre de dades 

ESTAT ACTUAL 

SAU 4 

 

 

SAU 3 

 

 

 

ACTUAL

SAU 4 135.400,00
P Zona verda (1) 30.728,00
SX Viari i Aparcaments 10.795,00
E Equipament (1) 9.656,00
ST Serveis tècnics (1) 3.824,00
IG Industria gran 57.141,00
IM Industria mitjana 23.256,00

SAU 3 105.000,00
P Zona verda (1) 19.382,00
SX Viari i Aparcaments 5.763,00
E Equipament (1) 6.369,00
ST Serveis tècnics (1) 0,00
IG Industria gran 73.486,00
IP Industria petita 0,00

SNU 36.801,76
snu Sòl no urbanitzable 36.801,76

TOTAL MPNNSS 277.201,76
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PROPOSTA 

SAU 3 I 4  

 

 

 

 

BALANÇ DE LA MODIFICACIÓ 

Per tant la modificació suposa un balanç de: 

 

 

 

MODIFICACIÓ

SAU 3. MODIFICAT 255.181,66

SISTEMES 80.411,74

ST Serveis tècnics 0,00
ZV Espais lliures 53.948,96
P Protecció  0
E Equipaments 13.022,60
SX Viari 13.440,18

ZONES 174.769,92
IG INDUSTRIA GRAN 156.142,62
IM  INDUSTRIA MITJANA 18.627,29

SAU 4. MODIFICAT 22.020,10

SISTEMES 17.390,44
ST Serveis tècnics 0,00
ZV Espais lliures 6.951,22
P Protecció  0
E Equipaments 7.014,90
SX Viari 3.424,32

ZONES 4.629,66
IG INDUSTRIA GRAN 0,00
IM  INDUSTRIA MITJANA 4.629,66

SÒL NO URBANITZABLE 3.850,00
snu Serveis tècnics 3.850,00

TOTAL MPNNSS 277.201,76

BALANÇ DE LA MODIFICACIÓ
Qualificacio Actual Proposta Balanç
Zona verda (1) 50.110,00 60.900,18 10.790,18
Viari i Aparcaments 16.558,00 16.864,50 306,50
Equipament (1) 16.025,00 20.037,50 4.012,50
Serveis tècnics (1) 3.824,00 0 26,00
Industria gran 130.627,00 156.142,62 25.515,62
Industria mitjana 23.256,00 23.256,95 0,95

Sòl No Urbanitzable 36.801,76 3.850,00 -32.951,76 Serveis tècnics
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La modificació suposa, un increment del sòl d’indústria gran de 25.515 m2, que equival aproximadament 
a 15.000 m2de sostre. Complementàriament suposa també un increment dels sistemes, i concretament 
els espais lliures en 10.790 m2, i aproximadament 4.000 m2 d’equipaments, que es preveuen a l’aire 
lliure. 

L’increment de superfícies de sòl es fa a costa de sòl no urbanitzable, situat al sud del sector, 
concretament 32.952 m2, ocupat principalment per camps de conreu i bosquines. 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCES D’AVALUACIÓ 

2.1 NECESSITAT DE SOTMETRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL A L’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL 

En resposta a la tramitació d’un Avanç de planejament, juntament amb un DIE, el Document d’Abast 
conclou en la necessitat de seguir amb la tramitació ordinària en base a allò que preveu l’apartat 6.a 
cinquè, de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica, determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària les 
modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia 
del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Segons la disposició transitòria vuitena de la Llei 16/2015, s’han de sotmetre a avaluació ambiental 
ordinària: 

6.a) cinquè) Les modificacions dels plans urbanístics objecte d’AAE ordinària que constitueixin 
variacions  fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del 
pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència 

L’article 115, del Decret 305/2006, estableix en el seu article 118 la necessitat de sotmetre les 
modificacions dels plans urbanístics a l’avaluació ambiental que correspongui 

Article 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic 

118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada 
a la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones 
interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 
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En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la data, 
i per tant en quin punt s’emmarca el present document. 

A) SOL·LICITUD D’INICI 

En data Maig de 2019, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat 
la sol·licitud de document d’abast sobre l’avanç de la Modificació puntual de les NNSS de Sant Jaume de 
Llierca, en l’àmbit del SAU-3 i SAU 4, del Pla del Politger. 

B) CONSULTES PRÈVIES I DETERMINACIÓ DE L’ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document d'abast d'acord amb 
l'article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar 
l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació amb el Pla esmentat a les administracions 
públiques i al públic interessat següent, del qual es destaca aquells que han contestat a aquesta 
sol·licitud: 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Agència Catalana de l'Aigua  

Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura  

Secció de Biodiversitat i Medi Natural. Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

X 

Protecció Civil. Departament d’Interior  

Associació de Naturalistes de Girona  

 

C) EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS DOCUMENTS SOTMESOS A APROVACIÓ INICIAL 

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en Ple del 1 de setembre de 2020 va aprovar inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SAU 3-4 DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE SANT JAUME DE 
LLIERCA (LA GARROTXA), i sotmetre l’esmentat expedient a informació pública per un termini de 
quaranta-cinc dies. 

En compliment d’allò que preveu l’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 
21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, s’ha sotmès a informació pública la Modificació puntual, 
juntament amb l’estudi ambiental estratègic, tot consultant a les administracions públiques afectades i 
al públic interessat identificat en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial el 4 d’abril, 
i en l’acord del Ple esmentat. 

 

INFORMES EN EL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL 

Organisme Resposta 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental X 

Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona  

Departament de Cultura  

Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya  

Servei Territorial de Carreteres (Departament de Territori i 
Sostenibilitat) 
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INFORMES EN EL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL 

Organisme Resposta 

Direcció de General de Transports i Mobilitat (Departament de Territori 
i Sostenibilitat) 

X 

Departament d’Industria i Energia  

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació  

Agència de Residus de Catalunya  

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

Protecció Civil  

Consorci SIGMA. Consell Comarcal de la Garrotxa X 

Associació de Naturalistes de Girona  

 

S’ha rebut resposta de la Direcció General de Transports i Mobilitat, i del Consell Comarcal. 

També s’ha rebut resposta, extemporània, en relació a l’avanç de Secció de Biodiversitat i Medi Natural. 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Tots els informes han estat amb caràcter favorable, llevat del Consell Comarcal de la Garrotxa, que 
formula diverses al·legacions a la documentació presentada, algunes d’elles amb contingut i 
transcendència ambiental. 

E) ANÀLISI TÈCNICA DE L’EXPEDIENT. 

En data 24 de Febrer de 2021, l’OTAA de Girona emet un requeriment per tal de completar l’informació 
de l’EAE i del document resum, on sol·licita: 

1. Completar la documentació requerida per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i 
sol·licitar un nou informe a aquest organisme. 

2. Completar l’estudi ambiental estratègic incorporant de forma precisa els continguts de l’apartat 
6è de l’annex IV de la Llei 21/2013: Els probables efectes significatius de la Modificació en el medi 
ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la 
terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una 
avaluació adequada de la petjada de carboni associada a el pla o programa, els béns materials, el 
patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han de 
comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents 
i temporals, positius i negatius. 
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3.  AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES I DEL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 

3.1 REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

L’OTAA de Girona, va emetre el document d’abast (d’ara en endavant (DA), en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica ordinària que es ve portant a terme. 

Aquesta estableix una sèrie de continguts que l’EAE haurà de considerar, completar o esmenar, i que 
seguint l’estructura del DA, són els següents: 

L’estudi ambiental estratègic tindrà el contingut que estableix l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, amb el següent grau de detall: 

 

REQUERIMENTS I CONSIDERACIÓ DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Requeriment Consideració en el Pla 

a L’objecte de l’avaluació ambiental que ara s’inicia 
verificar la compatibilitat de la proposta industrial amb 
el manteniment de la funcionalitat del connector 
ecològic GX01 i determinar les mesures correctores i 
compensatòries tenint en compte que el gran 
creixement industrial que proposa la Modificació 
generarà impactes ambientals que poden pertorbar la 
funció connectora que actualment exerceixen el riu 
Fluvià i els terrenys adjacents inclosos dins l’esmentat 
connector ecològic GX01. 

S’ha verificat la funció connectora del corredor estratègic 
del Fluvià. La proposta concetra els espais lliures en 
aquest límit, i estableix mesures, primer de no afecció, i 
segon de restauració, valorant tant els espais lliures 
públics com la complementarietat funcional dels espais 
lliures privats. 

b La pèrdua de la franja d’espais lliures que manté el 
planejament vigent entre els sectors SAU 3 i SAU 4 
s’hauria de traslladar a l’extrem oest del nou sector de 
manera que, entre d’altres possibles funcions, 
permetés ampliar la separació del riu Fluvià més enllà 
de 20 m. 

Tots els espais lliures situats entre el marge del Fluvià i 
els vials esmentats, amb una amplada mínima de 20 m, 
han de romandre lliures d’instal·lacions, 
infraestructures i connexions viàries que comprometin 
la seva funcionalitat connectora i han de rebre un 
tractament orientat a restaurar i preservar les seves 
funcions ambientals, especialment les relacionades 
amb la conservació i millora de la biodiversitat i la 
funció de connector ecològic 

S’han mantingut en tots els casos com a mínim els 20 
metres de secció. 

S’ha contemplat en normativa la prohibició expressa de 
implantar qualsevol tipus d’instal·lació per evitar efectes 
sobre la seva funció connectora. 

c Sense perjudici de l’apartat anterior, els traçats del vial 
perimetral industrial d’accés al polígon i de restitució 
del camí rural de Can Sorribes no poden disminuir, 
afectar ni computar als efectes de la franja de 
protecció del riu Fluvià, de 20 m d’amplada mínima 
comptadors des del límit del marge amb vegetació 
forestal adjacent al riu i fins el nou vial o camí 

No s’inclou la dimensió del camí ni del vial perimetral en 
el còmput dels 20 metres. 

d Representar a escala de detall (mínim 1:1.000) 
l’ordenació de l’alternativa seleccionada i la restitució 
del camí de Can Sorribes sobre l’ortofotografia aèria 
més recent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya amb un grau de transparència que permeti 
identificar els elements existents del medi natural i 
verificar les dimensions de les franges d’espais lliures. 
Cal representar, en el mateix plànol, el límit del 

S’ha formalitzat la proposta d’aquest espai a l’escala de 
1:1000, que permet reconèixer els elements preexistents, 
i alhora la verificació de les dimensions requerides. 

Aquest plànol s’inclou en el Pla en el capítol de plànols 
d’ordenació. 
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REQUERIMENTS I CONSIDERACIÓ DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Requeriment Consideració en el Pla 

connector ecològic GX01. Aquest plànol s’ha de 
presentar sense la reducció digital que genera una còpia 
autenticada. 

e Donar caràcter normatiu a les mesures ambientals 
relacionades a l’apartat 2.12 de la memòria de l’avanç 

S’ha donat caràcter normatiu a les mesures esmentades en 
el DIE, complementades amb les proposades en el present 
EAE. 

f Definir la bassa de laminació en sòl no urbanitzable amb 
criteris ambientals, disminuint la seva fondària encara 
que comporti una major ocupació de superfície i 
revegetat els talussos de manera que pugui funcionar 
com a infraestructura verda 

S’ha concretat les característiques de la bassa de 
laminació, fixant les condicions geomètriques, de 
restauració, i la possibilitat de mantenir un punt d’aigua 
permanent, definint així les condicions per a que 
esdevingui infraestructura verda. 

Aquestes condicions s’han fet normatives. 

g Ampliar la informació respecte dels nous requeriments 
estimats d’abastament d’aigua potable i de sanejament 
d’aigües residuals així com documentar la disponibilitat 
de recursos en el sistema municipal d’abastament i de 
capacitat de tractament en l’EDAR municipal 

S’han quantificat la demanda de recursos. 

Alhora s’han obtingut certificats de suficiència tant 
d’abastament com de sanejament per part del Consell 
Comarcal, qui és el gestor d’aquestes xarxes. 

H Analitzar els possibles efectes de la Modificació tenint 
en compte el canvi climàtic. 

S’han analitzat els efectes considerant el canvi climàtic, 
resultant en estratègies d’adaptació, limitades per la 
posició segura del sector respecte als riscos, i de mitigació 
establint estratègies d’aportació a renovables, 
conservació de l’estoc de C al sòl, i manteniment i 
potenciació de l’efecte segrest de les cobertes existent i 
les proposades en els espais lliures. 

S’ha presentat un balanç d’emissions, que pel que fa als 
consums energètics resulta positiu, sempre que es portin 
a terme les mesures proposades. 

3.2 REQUERIMENTS RESULTAT DE LES AL·LEGACIONS 

Es detallen les respostes dels dos informes amb contingut ambiental, i concretament el Consell Comarcal, 
i en segon terme, l’informe extemporani a l’avanç, dels Serveis Territorials a Girona, Secció de 
Biodiversitat i Medi Natural. 

 

INFORMES EN EL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL 

Organisme Resposta 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental X 

Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Girona  

Departament de Cultura  

Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya  

Servei Territorial de Carreteres (Departament de Territori i 
Sostenibilitat) 

 

Direcció de General de Transports i Mobilitat (Departament de Territori 
i Sostenibilitat) 

X 
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INFORMES EN EL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL 

Organisme Resposta 

Departament d’Industria i Energia  

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació  

Agència de Residus de Catalunya  

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

Protecció Civil  

Consorci SIGMA. Consell Comarcal de la Garrotxa X 

Associació de Naturalistes de Girona  

 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 

El Consell Comarcal de la Garrotxa fa un complet anàlisi de la MNNSS, i estableix al·legacions gairebé a 
la totalitat dels aspectes desenvolupats en el Pla, amb l’objectiu de posar en valor el Pla Especial per a 
la Implantació d’un Centre de gestió de Residus, a Can Coma, al sud de l’àmbit del sòl d’activitat del Pla 
del Politger. 

Val a dir que aquest pla especial va estar anul·lat per haver-lo implantat en sòl d’especial protecció 
segons el Pla Territorial, i per no haver previst un accés suficient. És a dir, sembla que està mal emplaçat 
i no s’ha definit correctament el seu accés. 

Les al·legacions es concentren en transferir la necessitat de definir l’accés, no definit pel citat pla 
especial, a la MNNSS present, basant-se en un planejament anul·lat, cosa que no ho fa possible. En tot 
cas, la MNNSS, preveu un accés a Can Coma, que és un habitatge en sòl no urbanitzable, com no pot ser 
d’una altra manera. 

Fa referència, entre molts d’altres de caràcter urbanístic, a aspectes relatius a l’EAE i al Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, amb certa rellevància ambiental. 

En la següent taula es fa un resum de l’al·legació en relació als aspectes ambientals i com s’han tingut, 
si és el cas, en consideració: 

 

Ordre Al·legació Consideració 

1 ONZENA. L’informe ambiental elaborat és incomplet i 
insuficient 

...N’obstant això, tal com s’exposarà a continuació el 
mateix no s’ajusta, en absolut, a les exigències del 
Decret 305/2066, de 18 de Juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i més 
concretament a les previsions de l’article 118.4 del 
RLUC, .... 

En aquest context val a dir, que el EAE es regeix, a més del 
RLU, i específicament quant als seus continguts a la Llei 
21/2013, de 9 de Desembre d’avaluació ambiental. 

No sembla adequat per fixar continguts una normativa 
general, que poc fa referència a la normativa específica i 
bàsica de l’estat. 

Alhora, tampoc sembla adequat fer referència a la figura de 
Informe Ambiental, quan justament el tràmit és d’avaluació 
ambiental estratègica. 

En tot cas, malgrat les referències contingudes en l’al·legació 
són genèriques i d’alguna manera obsoletes, es tindrà en 
consideració el seu contingut, amb l’objectiu de millorar la 
seva comprensió. 

Així, s’inclou en el document, un apartat resum, que 
especifica els efectes ambientals que el pla ja detalla en els 
apartats de sensibilitat ambiental i de principals efectes 
ambientals del pla, així com també la seva valoració. 
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Ordre Al·legació Consideració 

2 DOTZENA. Estudi de mobilitat  contradictori 

Exposa que l’estudi de mobilitat és genèric i no ha 
tingut en compte ni avaluat la necessitat del camí 
d’accés establert en el PEU-CGR 

Alhora també ressalta i sol·licita esmenes a unes 
errades materials, en referència a la situació de 
parades de transport públic, i reserves d’aparcaments 
de bicicletes. 

Fa referència en l’apartat de avaluació de les 
emissions, que afavorir l’ús del transport públic és 
contradictori, i que la gent no vindrà en bicicleta, sinó 
ne vehicles pesants. 

Prèviament a la resposta a l’al·legació concreta, val a dir que 
l’estudi de mobilitat generada ha motivat un informe 
FAVORABLE sense prescripcions per part de l’administració 
competent. 

Quant que és genèric en cap cas es pot admetre, ja que a més 
d’establir patrons específics d’entrada i sortida de 
treballadors, transports, i accés als equipaments i zones 
verdes, s’ha fet comptatges de vehicles, “in situ” en tots els 
accessos, per avaluar recorreguts i nivells de servei d’aquests 
enllaços. Per tant, no es pot admetre aquesta al·legació 

En segon terme, tal com s’exposa l’al·legació es fa un cert 
embolic entre tipologia de vehicles, bicicletes, vehicles 
pesants, i ...., barrejant aparcaments, modes de transport i 
emissions de contaminants. 

Tampoc aporta cap millora ni aspecte a incloure en un 
document refós. 

 

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA, SECCIÓ DE BIODIVERSITAT I MEDI NATURAL 

Havent revisat la documentació aportada, des de l’àmbit de les competències de la Secció de 
Biodiversitat i Medi Natural, es considera que l’estudi ambiental estratègic hauria d’aprofundir en els 
següents continguts: 

 

Ordre Al·legació Consideració 

1 FASE D’EXECUCIÓ  

1.1 Cal tenir en compte mesures preventives, sobre tot en 
el sector sud-oest que és on més s’aproxima al riu 
Fluvià, per tal d’evitar un afectació directa de la 
vegetació establerta al cap del talús i indirecta de la 
vegetació de ribera del Fluvià. 

ES te en consideració i no s’afecta la vegatció de ribera. De 
fet, la modificació deixa, com a estratègia un marge amb 
aquest àmbit, seguint les directrius del DA 

1.2 No és tolerable en cap cas l’abocament de materials i 
substàncies al riu, havent de preveure, si s’escau, 
sistemes de retenció de sediments i exigint l’execució 
de les obres en base a unes bones pràctiques 
ambientals que s’hauran de traslladar als operaris. 

S’estableix en normativa la correcte gestió de residus, així 
com en el Pla de Seguiment. La concreció sol·licitada és més 
pròpia del planejament derivat, i fins i tot del projecte. 

1.3 Dur a terme una gestió acurada dels residus generats 
en obra. 

 

1.4 Planificar l’execució dels treballs del vial en el sector 
sud-oest fora del període comprès entre el 15 de març 
i el 31 de juliol, que és l’època més habitual de 
nidificació de les espècies presents a la zona. 

S’inclou la prescripció en normativa, en un apartat específic 
de protecció de la fauna 

2 FUNCIONALITAT COM A CONNECTOR ECOLÒGIC  

2.1 Cal retirar els vehicles existents a la parcel·la en sòl 
no urbanitzable annexa al Polígon Poliger Sud Sector 
II atès que es troba ocupant una franja de terreny que 
forma part dels espais lliures amb funcionalitat 
connectora. També cal retirar la tanca metàl·lica que 
l’envolta i restituir l’espai per tal de propiciar-ne la 
renaturalització. 

El planejament no pot incidir en la disciplina, més enllà de 
permetre o restringir els usos. En aquest context el 
palnejament no permet els usos esmentats en aquest àmbit. 
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Ordre Al·legació Consideració 

2.2 La zona d’espais lliures amb funció de corredor 
ecològic ha de fugir del concepte d’enjardinament i 
parc urbà i cal apostar per una naturalització que 
tendeixi a les masses forestals pròpies de l’entorn. En 
aquest sentit, també s’ha d’evitar caure en 
l’artificialització de l’espai amb la instal·lació 
d’enllumenat o mobiliari urbà. 

Així mateix s’inclou en el document sotmès a l’aprobació 
inicial, incorporant les directrius de restauració en la 
normativa. 

2.3 Tenir en compte que la referència en relació a 
espècies de caràcter invasor és el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo espanyol de especies exóticas invasoras. En 
la visita a camp s’han detectat diversos peus de 
robínia en el sector sud-oest, aprofitant la construcció 
del vial es podria dur a terme una actuació 
d’eliminació de peus d’aquesta espècie invasora i un 
reforç, si s’escau, amb plantació d’espècies 
autòctones. 

S’inclou la referència de forma explícita a la normativa, en 
l’apartat corresponent a “Vegetació. Revegetació d’espais 
degradats” 

3.3 REQUERIMENTS D’INFORMACIÓ COMPLENTARIA 

En data 24 de Febrer de 2021, l’OTAA de Girona emet un requeriment per tal de completar l’informació 
de l’EAE i del document resum, on sol·licita: 

1. Completar la documentació requerida per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i 
sol·licitar un nou informe a aquest organisme. 

2. Completar l’estudi ambiental estratègic incorporant de forma precisa els continguts de l’apartat 
6è de l’annex IV de la Llei 21/2013: Els probables efectes significatius de la Modificació en el medi 
ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la 
terra, l'aigua, l'aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una 
avaluació adequada de la petjada de carboni associada a el pla o programa, els béns materials, el 
patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han de 
comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents 
i temporals, positius i negatius. 

En relació a aquests aspectes: 

1. S’ha incorporat la informació sol·licitada per l’ICGC, que s’ha tramés i sol·licitat nou informe. 

2. Respecte a la compleció de l’EAE, s’ha completat, per facilitar la comprensió del document una 
referència explicita a la valoració dels efectes ambientals, malgrat en l’apartat 10, i concretament 
en el 10.1 (Avaluació dels efectes ambientals i mesures correctores) estaven abastament exposats 
els efectes ambientals generats i concretades les mesures correctores associades, incloent de forma 
explícita  “la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire, 
els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, en particular una avaluació adequada 
de la petjada de carboni associada a el pla o programa, els béns materials, el patrimoni cultural, el 
paisatge i la interrelació entre aquests factors. 

Malgrat estaven compresos els efectes “ secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg 
termini, permanents i temporals, positius i negatius.”, no hi havia una referència expressa al seu 
caràcter. En tot cas, l’ANNEX IV de la Llei 21/2013, no fa referència a la necessitat de caracteritzar 
els efectes ambientals d’aquesta forma específica sinó concretament que hi seguin “compresos” 

En tot cas, s’ha inclòs, per cada un dels factors el medi o aspectes ambientals, sobre els quals està 
ordenada l’avaluació dels efectes ambientals i les mesures correctores, un referència explicita i la 
caracterització dels efectes ambientals segons siguin “secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, 
mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius”. 
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Aquesta informació complementària, tant pel que fa als aspectes relacionats amb els riscos geològics 
com al detall de la caracterització dels efectes ambientals, no ha comportat cap canvi en la proposta ni 
en el sentit de la seva avaluació i viabilitat 

4.  CONCLUSIONS DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

4.1 DIFICULTATS SORGIDES 

No hi hagut dificultats específiques que hagin condicionat o impedit el desenvolupament de cap dels 
documents inclosos en el procediment d’avaluació ambiental estratègica, des d’una valoració de la seva 
globalitat. 

4.2 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

4.2.1 Consideració dels aspectes ambientals rellevants i la seva relació amb els 
objectius i criteris. 

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi extreta a partir dels 
apartats anteriors, que conclou en la sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte de la modificació. 

4.2.1.1 Sensibilitat ambiental 

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos. 

En aquest cas, es defineixen els criteris per a la redacció de la MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SAU 3-4 DE 
LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 

Les zones de sensibilitat més alta es corresponen a: 

 Espais de protecció, inclosos a Xarxa Natura 20000 fora de l’àmbit del pla parcial 

Al sud de l’àmbit del planejament hi ha l’espai del Riu Fluvià, el qual conté comunitats de verneda 
típica, on el vern és l’arbre principal, sovint acompanyat de freixes, pollancres, saücs, avellaners o 
sanguinyols, entre d’altres. En l’actualitat, aquesta franja de bosc de ribera, ben conservat, es 
restringeix al marge del riu. 

 Localitzacions amb patrimoni cultural, al nord de l’àmbit del planejament 

Al nord de l’àmbit, concretament a l’altre marge de la carretera A-26 (eix pirinenc) hi ha tres 
jaciments arqueològics, de tipologies diverses (de de l’indústria lítica de caràcter prehistòric fins a 
restes de l’edat moderna). 

 Pla de Politger 

 Pla de Politger II 

 Polígon industrial Pla del Politger 



PAG. 20 DE 38 

 Àmbits inclosos en el PTPCG com a espais de connexió i protecció fora de l’àmbit d’estudi 

 Espais de protecció del riu Fluvià (al sud de l’àmbit del pla parcial) i el parc de la zona volcànica 
de la Garrotxa situada a l’extrem oest del municipi. 

 Els principals connectors que el PTPCG planteja a l’àmbit del planejament es situen fora de 
l’àmbit d’estudi: 

- Riu Fluvià (al sud de l’àmbit del pla parcial). 

- Torrent de Castellar, a l’alçada del nucli urbà de Sant Jaume de Llierca, connectant amb el 
riu Llierca. 

- Riu Llierca que connecta la part de l’Alta Garrotxa amb el riu Fluvià. 

 El sistema hídric. Aquests usos són els que tenen un nivell de sensibilitat més alta, al sud del sector. 

 Zones de risc que fan referència a la inundabilitat 

El sud de l’àmbit, extern als límits del pla, hi ha la zones de risc d’inundació pel riu Fluvià per període 
de retorn 10, 100 i 500 anys. 

4.2.1.2 Objectius i criteris ambientals de la modificació 

Els criteris i objectius ambientals es deriven d’una formulació positiva dels principals efectes ambientals 
i de la diagnosi derivats de la proposta de planejament. 

Aquests, a més, s’han definit tenint en compte la singularitat del propi planejament, en el qual, el 
desenvolupament del pla parcial es situa en sòl urbanitzable SAU-3 i es justifica per raons d’utilitat 
pública i d’interès social. 

En aquest sentit, els principals efectes ambientals en l’àmbit del parcial del SAU-3 responen a les 
següents situacions: 

COHERÈNCIA AMB EL PLANEJAMENT TERRITORIAL 

El PTPCG estableix que en l’àmbit on es desenvolupa el SAU-3-4, es troba inclòs en el sistema 
d’Assentaments, i concretament com a àrees especialitzades. 

Malgrat això estableix uns condicionants que afecten directament al seu desenvolupament, i que són, en 
part, l’objecte de la present modificació. Concretament a l’article 3.13 de les normes, del pla territorial 
es preveu: 

 

Article 3.13 

Determinacions específiques en estratègies per a àrees especialitzades 

A l’àmbit del Pla territorial s’estableixen de forma específica les següents estratègies: 

.... 

Comarca de la Garrotxa 

Municipi de Sant Jaume de Llierca 

Per a l’àrea especialitzada industria el Politger, el Pla manté l’estratègia específica establerta pel 
Pla director territorial de la Garrotxa, que planteja la necessitat de reconsiderar els límits del sòl 
urbanitzable no desenvolupat del Pla de Politger, corregint així els greus impactes ambientals que 
planteja l’actual ordenació i que afecten principalment a l’àmbit del Fluvià i a les convenients 
connexions que caldria respectar entre el sistema d’espais oberts de l’Alta Garrotxa, situat al nord 
delpolígon, i les àrees del corredor del Fluvià i del PNZVG, al sud de la N-260, i que l’actual 
ordenació fa inviables. 
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Sistema d’Assentaments del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines en l’àmbit del Pla de Politger 

 

Seguint les percepcions de les NNSS del municipi s’estableixen, en el sistema d’espais lliures seguirà les 
següents estratègies 

 Sentit horitzontal. A l’extrem nord una franja de separació amb la carretera A-26 i la carretera de 
serveis, que permeti la restauració paisatgística de tota la façana 

 Sentit vertical, maximitzar els espais lliures que permetin establir una franja de verd públic lliure 
d’obstacles el més ampli possible, com a connector o continuïtat de paisatge tal com estableix el 
PTPCG en aquest àmbit del Pla del Politger. 

MANTENIMENT DE LA MOBILITAT ASSOCIADA ALS ESPAIS OBERTS 

L’àmbit de la modificacio està travessat pel camí de Can Sorribes a Can Valent. Aquest camí 
originàriament arribava fins a Montagut, al nord, i fins al la masia Cugulera, gairebé al cim o al carener 
de la mateixa serra. 
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Aquest camí ja es va afectar, com és habitual, en la realització de la A26, obligant a recorregut 
suplementari de fins a 750 m, cosa que ha fet que a l’altre marge de carretera, aquest ja s’hagi gairebé 
perdut. 

Les alternatives plantejades hauran de garantir la continuïtat, a través de l’àmbit de la modificació 
d’aquests itineraris. 

EVITAR EFECTES SOBRE EL RIU FLUVIÀ 

El riu Fluvià es situa al sud de l’àmbit del pla parcial. La direcció del flux és d’oest a est i discorre pel 
fons de la vall que connecta Castellfollit de la Roca – Sant Jaume de Llierca – Argelaguer i Besalú. 

El riu Fluvià porta associat el risc d’inundació al voltant de tota l’àrea inundable de la vall. El riu Fluvià, 
té elaborat, la corresponent Planificació d’espais fluvials (PEF) per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Segons això, l’àmbit objecte del pla parcial no s’inunda, donat la diferencia que hi ha entre les cotes de 
la llera i la rasant del planejament (216,0 ms.n.m a la part baixa de la llera i 250,0 a la cota rasant del 
planejament, situat al pla de Politger. Les zones inundables es situen a l’extrem oposat a l’àmbit del 
planejament (Pla dels Àngels) on la plana d’inundació té un relleu més suau i es situa en una cota inferior 
a l’àmbit del Pla de Politger. 
 

 

PEF del riu Fluvià al seu pas per l’àmbit de planejament 

PRESERVAR LA VEGETACIÓ DE RIBERA ASSOCIADA AL RIU FLUVIÀ 

La llera i els marges del riu Fluvià, conserven un bosc de ribera en bon estat de conservació, malgrat 
estar restringit en una estreta franja a marge i marge del riu.  

El Fluvià es troba en l’àrea de distribució d’un HIC prioritari, el 91E0 corresponent a les  vernedes i altres 
boscos de ribera afins (Alno-Padion), representada per la comunitat de vernedes (de vegades 
pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà. 

Aquest hàbitat es caracteritza per ser un bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat arbori 
dominat típicament pel vern (Alnus glutinosa) i acompanyat per pollancres (Populus nigra), freixes 
(Fraxinus angustifolia) i salzes.  

La proposta de planejament haurà d’assegurar-ne la seva salvaguarda, fent compatible la proposta de 
planejament amb la presència del bosc de ribera de gran valor. 
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Vegetació de ribera als marges del riu Fluvià al seu pas per Sant Jaume de Llierca 

 

EVITAR AFECTACIONS ALS ÀMBITS DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS PROPERS 

Al nord de l’àmbit hi ha tres jaciments arqueològics situats al Pla de Politger, Pla de Politger II i Polígon 
industrial Pla del Politger. 

A part de salvaguardar aquests jaciments, s’haurà de garantir que dins de l’àmbit del planejament no hi 
ha jaciments arqueològics no catalogats. 

4.2.2 Definició de les alternatives i justificació de l’escollida 

4.2.2.1 Proposta d’alternatives 

Les diferents alternatives plantejades, s’han definit per respondre de la manera mes efectiva i coherent 
als condicionants ambientals, a la configuració de la xarxa viària bàsica i el model d’implantació estudiat. 

Es valora la capacitat de respondre a aquests tres conceptes atenent a l’equilibri potencial que l’ocupació 
del territori i el seu sistema viari i els espais lliures considerats, puguin vertebrar una millor proposta 
d’ordenació de l’àmbit. 

Les propostes analitzen de quina manera es pot garantir millor, la necessitat que formula el PTPCG de 
reservar un espai connector entre els EIN de l’Alta Garrotxa i del PNZVG, i el connector fluvial del riu 
Fluvià, els quals s’estenen fins a gran part dels límits del sòl industrial del pla de Politger (al nord i al 
sud de la A-26), la qual cosa comporta la necessitat de garantir, dins de l’àrea especialitzada, la 
continuïtat d’aquets valors. 
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De les alternatives plantejades finalment es conclou que la 5 és la més adequada, ja que respon a la 
necessitat d’oferir una gran parcel·la industrial per allotjar industria de grans dimensions, i alhora situa 
els espais lliures en posició i dimensió suficient per mantenir una certa connectivitat a través de l’àmbit, 
i també la funció connectora del corredor estratègic GX01 definit en el pla territorial, que ressegueix el 
Fluvià. 

4.2.3 Avaluació dels efectes ambientals de l’alternativa adoptada 

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de la 
proposta. 

Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que la 
Modificació puntual no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons 
sigui: 

 Compatible (): quan hi ha impacte poc o gens significatiu. 

 Moderat (): quan es produeix un impacte cert, i que sol·licita mesures correctores, però no té la 
magnitud suficient per considerar-lo significatiu en el context ambiental i territorial del 
planejament. 

 Sever/Critic (): en aquells casos en que es produeix un impacte d’una magnitud que es considera 
important, i que sol·licita mesures correctores intensives, o un període dilatat de temps per a la seva 
correcció 

Els efectes ambientals són aquells que anaven associats als criteris i objectius definits per a la proposta 
de planejament, ja no incloent només aquelles que tenien un caràcter estratègic, sinó tots aquells, que 
s’han estimat d’aplicació. 

En la següent taula es mostren els citats efectes ambientals, i la seva valoració: 
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VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Criteri 1 2 3 4 5 Valoració 

Coherència amb el planejament territorial. 
Connectivitat ecològica 

     L’alternativa 5 és la que presenta una solució 
més coherent i funcional en relació a l’espai 
connector, malgrat la barrera existent del la 
A26 al nord del sector. 

S’haurà de preveure, en tots les casos, un 
tractament específic de la secció i del 
paviment dels vials industrials que creuen o 
travessen el connector, per tal de no 
accentuar l’efecte barrera. 

Manteniment de la mobilitat associada als espais 
oberts. 

     Totes les alternatives presenten una valoració 
similar. 

S’hauran de preveure mesures correctores, 
per tal de millorar els traçats dels itineraris a 
peu, i fins i tot associats a una mobilitat 
estrictament rural, ja sigui a través de camins 
o corriols a través dels espais lliures, o 
adaptant les seccions de la vialitat del sector 
d’activitat econòmica. 

Evitar efectes sobre el riu Fluvià      Totes les alternatives presenten una valoració 
similar. S’haurà de preveure en tots els casos 
el redimensionament o nova ubicació de la 
bassa de laminació existent. 

Preservar la vegetació de ribera associada al riu 
Fluvià 

     Totes les alternatives presenten una valoració 
similar. 

S’haurà de preveure en tots els casos el 
disseny de mesures per evitar accessos o 
afeccions durant les obres sobre els marges 
del riu. Es tindrà especial cura en el disseny 
de les descàrregues del drenatge. 

Evitar afectacions als àmbits de jaciments 
arqueològics propers 

     Totes les alternatives presenten una valoració 
similar. Es proposaran la realització de 
prospeccions superficials en totes les zones de 
nova ocupació per evitar l’afecció a possibles 
jaciments no documentats. 

Resum  1 1 0 0 0  

  3 3 4 3 4  

  1 1 1 2 1  

Valoració dels efectes ambientals 

  Valoració impacte Sever/Critic, presenta un valor desfavorable del criteri de valoració. 
No és excloent quant a que els criteris excloents han permès la proposta com a possible, 
però sol·licita mesures correctores intensives, i un temps dil·latat per a la seva 
recuperació 

  Valoració Impacte Sever/Moderada. El planejament necessita mesures correctores per 
a resoldre-ho de manera satisfactòria 

  Valoració impacte compatible. El planejament ho resol o ho pot resoldre 
satisfactòriament 
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4.2.4 Mesures  preventives i correctores 

4.2.4.1 Mesures correctores 

GEOMORFOLOGIA 

El Pla preveu la implantació d’una superfície industrial, indústria gran (IG). Durant les obres 
d’urbanització d’aquesta nau industrial, malgrat situar-se en un terreny planer es poden generar 
moviments significatius de terres. Les mesures concretes que es proposen són: 

Balanç de terres. Préstecs i abocadors 

Es tendirà a compensar terres, evitant tant préstecs com abocadors de terres. 

Es destinaran els excedents de terres com a material de reblert de la pròpia obra. 

Garantir la correcte gestió de les externalitats a través de gestors autoritzats de residus.  

Caldrà donar compliment a l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de 
valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres 
diferents d’aquelles en què es van generar 

El planejament derivat i el projecte d’urbanització haurà de definir la morfologia dels vessants generats, 
i  haurà de assegurar: 

 Estabilitat dels fronts considerant la tipologia dels materials de reblert. 

 Control de l’erosió, considerant la pendent dels fronts i el seu estat denudat de vegetació fins a la 
seva completa restauració. 

GEOLOGIA I SÒLS 

El Pla comporta la destrucció directa de sòl, donat que s’executen construccions, que necessàriament 
comportaran excavacions. Els projectes concrets incorporaran les següents prescripcions: 

Gestió de terres vegetals 

 Retirar les primeres capes de sòl, més riques en matèria orgànica i on s’emmagatzema el banc de 
llavors. Aquesta acció possibilitarà la restauració de la coberta vegetal. 

Aquesta destrucció de sòl, a més, podria també venir donada per altres instal·lacions 
complementàries durant l’execució de les obres, com abocadors temporals o permanents, vies d’atac 
o instal·lacions auxiliars.  

 Destinar els excedents de terres generats durant la construcció, com a material de reblert en la 

Protecció del sòl. Control de l’erosió 

Els estudis geotècnics definiran la geometria dels talussos, i per l’estabilitat del mantell de la terra 
vegetal, es procurarà: 

 Pendents preferents 3H:1V, 2H:1V i 3H:2V, amb aportació i estesa de 30 cm. terra vegetal i 
hidrosembra. 

 En cas de ser necessaris pendents superiors (màxim fins a 1H:1V) s’implantaran malles de coco, i 
hidrosembra. 

Protecció del sòl. Restauració de les superfícies generades 

3. Si la geometria ho permet, es restauraran les superfícies nues aportant terra vegetal prèviament 
decapada. 
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4. En cas que la geometria no ho permeti, els talussos excessivament drets, però amb capacitat de ser 
revegetades (màxim 1H:1V i en exposicions apropiades), s’hauran d’adoptar mesures temporals per 
generar ambients estables per a la implantació de la vegetació, per exemple amb mantes o xarxes 
orgàniques. 

HIDROLOGIA 

La transformació o consolidació de sòls agrícoles a cobertes urbanes de tipus industrial pot comportar un 
canvi en les condicions d’infiltració en el sòl i incrementar l’escolament superficial potencial. 

Aquest fet, pot comportar un canvi de les condicions hidrològiques, generant un increment dels cabals 
punta, i increment del risc. No obstant, en el present Pla parcial no es preveu que hi hagi un increment 
significatiu de coberta de tipus impermeable respecte en la conca de riu Fluvià. Per tant, no és previsible 
que aquesta variació sigui perceptible. 

Malgrat tot hi ha algunes mesures que poden anar encaminades a disminuir aquests efectes del canvi 
d’ús del sòl a petita escala: 

 Proposar usos dins el sector que augmenti el llindar d’escolament, i per tant compensi l’increment 
del cabal punta: fixant una coberta arbòria espessa, o matollar en zones de conreu en els espais 
lliures. 

 Definir basses de laminació de l’increment diferencial dels cabals punta, preferentment es espais 
lliures, compatibles amb els seus usos específics. 

 Definir basses de recepció de les canalitzacions d’evacuació de les aigües pluvials. 

En segon lloc, per evitar la contaminació de les aigües superficials del riu Fluvià es preveu la necessitat 
d’establir un sistema de xarxa separativa (d’aigües industrials i de pluvials) per: 

 Garantir la suficiència de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, que es tracta 
separadament 

 Implantar tractaments específics per les aigües pluvials. La justificació del tractament d'aigües 
pluvials en xarxes separatives es deriva de que aquestes aigües en cap cas es poden considerar com 
a "netes", tant pels contaminants que arrosseguen com pels sòlids carretejats (zones de desbast). 

 Definir sistemes de descàrrega de les aigües pluvials al riu. 

Durant la fase de construcció que comporta el planejament, es poden produir abocaments incontrolats 
de productes utilitzats en l’obra, cap als carrers més propers a l’àmbit. 

Aquests elements poden correspondre a: 

 Olis, greixos. 

 Carburant, relacionats amb la maquinària. 

Per tant, s’hauran de prendre les mesures preventives, quant a gestió de residus, per evitar l’abocament 
de productes, bàsicament: 

 Concentrant les activitats de major impacte, i limitant les activitats en les instal·lacions auxiliars. 

 Control de les aigües sortints, en aquests punts, amb un acurat control del drenatge. 

Hidrologia. Descàrrega del drenatge 

En les descàrregues concentrades de drenatge, previ a la incorporació a la llera es disposaran dissipadors 
d’energia, per evitar erosions en els marges i en les lleres. 
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Hidrologia. Qualitat de les aigües 

1. Quant a les aigües residuals es preveurà la implantació d’instal·lacions de sanejament d’aigües 
residuals. 

2. Quant a les aigües provinents de zones d’aparcament es preveuran: 

 Zones de desbast 

 Separadors d’hidrocarburs, amb dues arquetes de separació d’hidrocarburs per flotació 

 Filtratge en un llit de graves. 

ATMOSFERA 

No es preveuen efectes en relació a l’emissió de contaminants, per la implantació del Pla Alhora, en 
coherència amb la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental i del document d’abast, es valoraran les emissions 
de GEH, en funció de les demandes energètiques de l’increment de sostre. 

Soroll 

L’àmbit del Pla de Poliger, es situa en un àmbit de sòl d’ús industrial (C2. Predomini de sòl d’ús 
industrial), en el marge de la parcel·la industrial es situa la carretera de l’eix pirinenc (A-26) que és la 
principal font de soroll de l’àmbit. 

És significativa la presència el riu Fluvià a l’extrem sud de l’àmbit (inclòs a Xarxa Natura 2000). Per 
aquest motiu, aquest àmbit es caracteritzarà per ser una zona de sensibilitat alta (A) evitant la superació 
(dins l’àmbit de protecció) dels valors límit d’immissió per una zona de sensibilitat alta (A). El mapa de 
capacitat acústica del municipi, aprovat segons les directrius marcades pel decret 176/2009 del 10 de 
novembre, indica els límits d’immissió acústica són: 
 

VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL 

Sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a 
(C1) 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades per 
sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a 
les zones urbanitzades existents 

Com a mesures correctores per atenuar els nivells de soroll es poden implantar motes de terra 
restaurables que atenuïn el soroll. 
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Contaminació lluminosa 

La normativa de la modificació regula  el vector llum d'acord amb el objectius de protecció envers la 
contaminació acústica que es deriven de la legislació vigent i del Mapa de protecció envers la 
contaminació lluminosa de Catalunya.  

En les  zones de protecció (E2, E3 i E4) es recomanable l'ús de làmpades de vapor de sodi o del tipus LED 
ample. En el cas que les exigències funcionals de la instal·lació requereixin l'ús de làmpades diferents, 
s'ha de tenir en compte la tecnologia disponible en eficiència energètica i les làmpades han d'emetre 
preferentment radiació de l'espectre visible de longitud d'ona llarga (l'emissió de radiacions en longitud 
d'ona inferiors a 440 nm ha de ser mínima). 

 La zonificació lumínica de l’espai serà E3, tot i considerar la consideració de zones E1, tant l’espai 
de connector del Fluvià, com en la mesura del possible els espais lliures que complementen la seva 
funcionalitat. En aquest sentit, s’assegurarn, amb l’il·luminació del sector, nivells d’intrussió 
lluminosa capo aquests espais propis de zones E1 

 Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, amb les condicions que consten 
a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel que fa a la tipologia de les làmpades i al 
percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de l’horari 
d’ús i la zona de protecció. 

 El planejament derivat definirà mesures específiques quant a la contaminació lluminosa, que com a 
mínim serà: 

 Evitar la il·luminació de les naus industrials per sobre de 7 m. d’alçada, que es defineix com a 
línia d’il·luminació. 

 Evitar rètols lluminosos corporatius en els careners dels edificis, per sobre la línia d’il·luminació. 

 Il·luminar els patis industrials des del límit de la parcel·la cap a l’interior, i mai a l’inrevés. 

 Evitar l’intrussió lluminosa cap a l’Oest, coincidint amb el connector del riu Fluvià, i el connector 
interior del sector, que té un caràcter estrictament naturalitzat. 

VEGETACIO I FAUNA 

Es destaca com a àmbit amb major valor la llera i els marges del riu Fluvià, i les franges cobertes per 
HICs (alzinars i carrascars i vernedes) que en cap cas s’afecten. 

 No hi ha efectes sobre la vegetació de ribera del riu Fluvià. 

 Tampoc s’afecta a la fauna, que utilitza com a connector fluvial aquest riu i els seus marges. 

 No s’afecta a la connectivitat i no s’afecten els principals connectors, el riu Fluvià a l’extrem sud de 
l’àmbit, ni a connectors més allunyats com el torrent Castellar i el connector associat al riu Llierca. 

 No s’afecten espais naturals 

 El planejament proposa la naturalització de l’àmbit, mitjançant la integració paisatgística dels espais 
lliures. Concretament es preveu la naturalització de: 

 La façana de l’àmbit industrial orientada a la carretera A-26 i carretera de servei N-260z. A 
l’extrem nord s’estableix una franja de separació amb la carretera A-26 i la carretera de serveis 

 Espai interior orientat de nord a sud que separa les parcel·les industrials, del polígon Politger. 

 El límit sud-est del sector es localitza un HIC (no prioritari), codi: 9340 (alzinars i carrascars). Es 
preveu no alterar aquesta comunitat mitjançant l’abalisament de tota l’àrea. El planejament preveu 
que aquesta zona que limita amb els marges de la llera del riu Fluvià es zonifiqui com a Zona de 
Protecció (clau P). 
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En cas d’afecció d’aquesta franja es realitzaran les següents actuacions: 

 Decapatge de terra vegetal 

 Aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal 

 Hidrosembra 

 Plantació d’espècies pròpies de la comunitat d’alzinars i carrascars (Quercus ilex, Viburnum 
tions, Quercus robur,...). 

Vegetació. Revegetació d’espais degradats 

1. Es preveurà la revegetació de tots els talussos susceptibles a allotjar vegetació: 

 Talussos i zones planes de les zones verdes (clau ZV) 

 Talussos i marges de les zones de protecció de la llera (clau P) 

2. La morfologia dels talussos ha de permetre l’estabilitat de la capa de terra vegetal aportada 
garantint la seva revegetació. En aquest sentit es preveuran talussos amb pendents 3H:1V, 2H:1V i 
3H:2V. 

3. Quant a tipologia de vegetació per restaurar els talussos, s’escolliran espècies autòctones, quedant 
expressament excloses, espècies foranes i invasores. 

Connectivitat 

L’àmbit del Pla es situa fora dels principals eixos de connectivitat d’aquest àmbit de la Garrotxa (llera 
del riu Fluvià, torrent de Castellar i riu Llierca) que connecten l’Alta Garrotxa amb la zona volcànica 
situada al sud. 

 La situació del Pla, al sud de la carretera A-26 i carretera de servei N-260z, limita de forma 
significativa la connectivitat entre els plans situats al nord del Pla Poliger i el riu Fluvià, donat que 
no hi ha estructures ni passos que garanteixin aquesta connectivitat.  

Malgrat tot, el Pla reserva una part significativa del sector a espais lliures que han de naturalitzar 
l’àmbit del planejament. Concretament se’n preveuen els següents: 

 La façana de l’àmbit industrial orientada a la carretera A-26 i carretera de servei N-260z. A 
l’extrem nord s’estableix una franja de separació amb la carretera A-26 i la carretera de serveis. 

 Espai interior orientat de nord a sud que separa les parcel·les industrials, del polígon Politger. 

 Les mesures constructives necessàries de sembres i plantacions dels espais lliures per donar 
continuïtat dels sistemes de connexió generals són: 

 A curt termini, disminuir l’erosió de talussos, millorant la futura estabilitat. 

 Afavorir la restauració de la coberta vegetal. 

 Restablir hàbitats per la fauna. 

 Executar la revegetació per fases seguint el curs de les obres, per disminuir el temps 
d’oportunitat dels fenòmens erosius. 

Els objectius específics marcats en aquest document, es concreten amb les següents mesures 
correctores específiques: 

 Condicionament del sòl 

 Sembres i plantacions 

 El vial situat a la franja oest del sector es preveu la plantació d’espècies arbòries i arbustives presents 
en el bosc de ribera del riu Fluvià (verns, salzes i freixes), amb l’objectiu d’”estovar” la urbanització, 
i afavorir la connectivitat de l’àmbit.  

Aquestes actuacions seran especialment significatives al creuament amb el vial que connecta amb 
l’àmbit industrial existent a la part oest del sector (Polígon industrial Politger Sud Sector II). 
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Proposta de secció tipus en el vial i franja de connexió de més de 50 m d’amplada situada a l’oest del sector 

 

Complementarietat connectors dels espais lliures 

Les zones enjardinades interiors, en la mesura que sigui possible tindran funcionalitat com a connectors 
en la parcel·la confrontant amb l’espai lliure públic que va des del frontal del sòl industrial fins a la riba 
del riu Fluvià. 

Es podrà admetre una doble tanca formada per: 

 Primera tanca: permeable per delimitar la propietat, entre les zones enjardinades interiors i el 
connector,  

 i una segona tanca,  impermeable si s’escau, que delimiti l’espai connector funcional amb el 
d’activitat industrial. 

D’aquesta manera tant l’espai lliure públic com l’espai enjardinat interior de la zona d’ús industrial 
ampliaran la funció connectora. 

Complementàriament aquests espais interiors rebran un tractament orientat a restaurar i preservar les 
seves funcions ambientals, especialment les relacionades amb la conservació i millora de la biodiversitat 
i la funció de connector ecològic. 

Tots els espais lliures situats entre el marge del Fluvià i el vial perimetral del sector d’activitat i la 
reposició del camí de Can Sorribes, amb una amplada mínima de 20 m, romandran lliures d’instal·lacions, 
infraestructures i connexions viàries que comprometin la seva funcionalitat connectora i han de rebre un 
tractament orientat a restaurar i preservar les seves funcions ambientals, especialment les relacionades 
amb la conservació i millora de la biodiversitat i la funció de connector ecològic. 
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Protecció de la fauna 

Planificar l’execució dels treballs del vial en el sector sud-oest fora del període comprès entre el 15 de 
març i el 31 de juliol, que és l’època més habitual de nidificació de les espècies presents a la zona. 

Protecció del paisatge 

Es portaran a terme mesures que garanteixin la restauració dels espais alterats: 

 Criteris de definició geomètrica de talussos 

 Estratègia de reposició de la capa superficial de terra vegetal 

 Directrius de revegetació 

Naturalització de la bassa de laminació. 

La bassa de laminació te la funció de recollir les aigües d’escolament superficial i retornar-les la llera 
amb el mateix caudal previ a la implantació. Per tant, són basses que només actuen en episodis de pluja, 
restant sempre buides. En aquest context la bassa de laminació a més d’assegurar la seva funcionalitat 
hidrològica podrà donar millorar les condicions ecològiques del connector del Fluvià i actuar 
d’infraestrucura verda, comportant les següents actuacions en la seva execució: 

 No s’impermeabilitzarà. 

 Es podrà, en la seva zona més baixa mantenir un punt d’aigua. En aquest context es farà una 
aportació d’aigua de la teulada de les naus per a garantir una aportació periòdica i net d’aigua. Per 
afavorir la retenció d’aigua es podrà impermeabilitzar la bassa amb argila compactada, evitant 
impermeabilitzants pàstics. 

 No es tancarà el perímetre de la bassa. En el cas extrem es col·locarà un tancament permeable 
delimitant l’àmbit inundat per avinguda de retorn 2 anys. 

 Coberta de vegetació en funció del període de retorn de laminació: 

 Fins a període de retorn 10 anys es mantindrà una coberta exclusivament herbàcia, mantenint la 
superfície de la bassa com un prat de dall. 
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 De 10 anys a 500 anys, i per tant fins a coronació es permetrà una coberta herbàcia i arbòria, 
mantenint si és possible petites zones de vegetació arbustiva que hauran d’actuar de refugi o 
amagatall per la fauna, potenciant el seu ús com a punt d’aigua. 

La densitat màxima de peus arboris serà de 150 peus/ha. 

La coberta arbòria té utilitat per controlar el creixement del sotabosc. 

 Els dics de tancament de la bassa, tant per la seva cara interior com exterior, tindran un pendent 
màxim del 25% (4H/1V) per afavorir el seu manteniment. 

 En el punt de descàrrega, tant interior com exterior de la bassa es situarà un dissipador d’energia, 
amb un baixant acabat amb pedra, per evitar l’erosió del sòl. 

 

 

MATERIALS I RESIDUS 

La construcció i explotació del sector comporta un important flux de materials i residus. La seva gestió 
té ujna gran importància en la sostenibilitat del sector, tant pel que fa a la correcta gestió, com a la 
reducció de les emissions de GEH. 

La gestió de residus, diferenciant les obres de construcció i l’explotació del sector d’activitat 
contemplaran: 

 Durant les obres 

 Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de 
conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus. 

 En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió 
de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus 
de Catalunya. 

 En cas que els terrenys objecte de la present modificació puntual esdevinguin deficitaris o 
excedents en terres, caldrà donar compliment a l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre 
normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en 
operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar. 

 Durant l’explotació 

 Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat d'instal·lacions 
adequades per al seu tractament, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de 
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conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus. 

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 

Despesa energètica i emissions de GEH 

La construcció i explotació del sector comportarà emissions de GEH. 

 Es mantindran, evitant la seva afecció, aquelles formacions vegetals que comporten un major estoc 
i una major capacitat embornal de C. En aquest context s’evitarà qualsevol afecció o reducció de la 
vegetació arbòria en els marges del riu Fluvià. 

 Es potenciaran, sempre que sigui compatible amb la prevenció d’incendis, i amb estratègies de 
biodiversitat específiques,  les comunitats forestals arbòries per a la restauració dels espais lliures. 

 Tenir en consideració les fonts d’energies locals i renovables, especialment solar, per a l’enllumenat. 
Cobrir la demanda energètica prevista en enllumenat públic utilitzant els elements de mobiliari urbà 
com a suport d’instal·lacions d’energia tèrmica i elèctrica. 

 Donades les característiques del sector, amb industria de gran superfície i amb pocs gestors, 
potenciar la generació d’energia solar fotovoltaica que cobreixi al màxim el consum de la pròpia 
industria, i fins i tot pugui compensar, durant la seva vida útil, les emissions de la construcció.  

En tot cas, anar més enllà de la generació mínima prevista en el CTE: 

Per edificis de nova construcció amb sostre superior a 3.000 m2, potencia superior (kW) al 1% 
de la superfície de l’edifici. 

 Utilitzar cobertes industrials amb albedo superior al 60% per limitar els efectes de la radiació, i 
limitar així les demandes tèrmiques. 

 Potenciar l’ús del vehicle elèctric oferint la estacions de càrrega suficients, abastides, si s’escau amb 
energia fotovoltaica, en els aparcaments interiors. 

 Potenciar modes de transport basats en el transport públic. 

Riscos derivats del canvi climàtic 

La situació del sector no la fa vulnerable a l’increment de riscos derivats del canvi climàtic: 

 Es situa allunyada de zones amb risc d’incendi forestal on, malgrat l’increment de risc degut a 
l’escalfament global i la disminució de precipitació en èpoques de risc, no podrà afectar el nou 
desenvolupament. 

 Quant al risc d’inundació, el desnivell amb la llera del Fluvià, malgrat la seva proximitat és superior 
a 60 metres. No és possible la inundació del sector, fins i tot en escenaris de canvi climàtica 

MEDI CULTURAL 

El desenvolupament del Pla, garanteix la conservació dels jaciments arqueològics situats al nord del 
sector: 

 Pla de Politger (desconegut) 

 Pla de Politger II (Des de Paleolític fins a Paleolític ( -3000000 / -9000) 

 Polígon industrial Pla del Politger (Des de Modern ( 1453 / 1789 )) 

El patrimoni arquitectònic es situa en el nucli de sant Jaume de Llierca molt allunyat de l’àmbit del 
planejament. Prèviament a l’inici de les obres s’haurà de realitzar una prospecció superficial, sota la 
direcció d’un arqueòleg acreditat, seguint  el procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març 
de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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4.2.4.2 Oportunitats ambientals 

La implantació del nou planejament possibilita una sèrie d’oportunitats quant a generació d’energies 
renovables i estalvi d’aigua. 

GENERACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

Implantació d’una planta fotovoltaica a la coberta 

Aquesta actuació possibilitaria la producció d’energia per a la pròpia indústria, o bé d’indústries veïnes. 
Altres aplicacions de l’energia solar fotovoltaica són: 

 Venta d’electricitat a la companyia elèctrica 

Les instal·lacions connectades a la xarxa són una inversió òptima a mig i llarg termini, donades les 
subvencions i crèdits a baix interès atorgades per diferents institucions. 

 Electrificació d’habitatges aïllades de la xarxa 

En moltes ocasions, habitatges i explotacions agrícoles situades en zones rurals no disposen 
d’electricitat a causa de d’inexistència de transformadors propers. 

Aigua calenta sanitària (ACS) 

Amb l’objectiu d’aconseguir aigua calenta sanitària per a ús per a la indústria. Amb una simple 
instal·lació es pot produir el 100% del consum de l’aigua calenta de la indústria, amb el consegüent 
estalvi energètic i econòmic que això comporta. 

BALANÇ DE GEH 

Amb les mesures proposades es redueixen un total del 108% respecte els consums energètics: 

 

 

 

Per tant, amb cobertes productives, i usos industrials de baix consum energètic, instal·lant un 20% de la 
coberta amb panells fotovoltaics, resulta un balanç positiu d’emissions, respecte als consums energètics. 

REAPROFITAMENT D’AIGÜES DE PLUJA 

La gran superfície de teulades sota un mateix gestor, en el cas de la industria gran, facilitat la 
implantació de sistemes de recollida d’aigües de pluja, ja sigui per la neteja, o reg d’espais enjardinats, 
o fins i tot, en el cas que sigui necessari per als propis processos industrials. 

S’ha fet una anàlisi de sensibilitat per tal de dimensionar la superfície d’espais lliures, en relació a la 
superfície de teulada, i la dimensió de aljubs, o dipòsits, resultant que amb una relació de teulada 

BALANÇ EMISSIONS
Concepte tCO2/any
Pèrdua de capacitat de segrest -1,82

Fotovoltaica 199,24

ACS 27,47

Total 224,89

% Respecte els consums energètics 108%
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superfície de reg de 3 a 1, i un aljub de dimensions de 50 l/m2 de teulada, arribaríem a una capacitat 
d’emmagatzematge per abastir d’aigua de reg amb una eficiència del 98%. 

Alhora, part de l’aigua recollida de les teulades permetria mantenir un punt permanent d’aigua en la 
bassa de la laminació, permetent donar-li el caràcter d’infraestructura verda: 

 

 

 

COMPLEMENTARIETAT CONNECTORS DELS ESPAIS LLIURES 

Tal com s’ha exposat les zones enjardinades interiors, en la mesura que sigui possible tindran 
funcionalitat com a connectors en la parcel·la confrontant amb l’espai lliure públic que va des del frontal 
del sòl industrial fins a la riba del riu Fluvià. 

Es podrà admetre una doble tanca formada per: 

 Primera tanca: permeable per delimitar la propietat, entre les zones enjardinades interiors i el 
connector,  

 i una segona tanca,  impermeable si s’escau, que delimiti l’espai connector funcional amb el 
d’activitat industrial. 
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5.  PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A.), té com objectius que el planejament es realitzi segons les 
condicions en que s’hagi autoritzat, determinar l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental 
contingudes en l’estudi, i verificar l’exactitud i correcció de l’avaluació ambiental. 

El P.V.A. actuarà a dos nivells: control de què les successives fases del planejament es realitzin segons 
el document avaluat, portant a terme les mesures dictades, i verificació de l’exactitud i eficàcia de les 
mesures correctores aplicades. 

Un cop aprovada definitivament la Modificació puntual, s’ha de comprovar que el Pla Parcial i el projecte 
d’activitats posteriors incorporin les mesures correctores que es determinen en l’actual Pla. 

El Pla Parcial haurà d’implementar un programa de seguiment ambiental per al desenvolupament del 
mateix. L’objectiu principal del monitoratge és documentar, al llarg del temps, les repercussions que té 
el progressiu desplegament de les propostes del planejament.  

El seguiment ambiental de la Modificació puntual ha de centrar-se en verificar l’aplicació de les 
determinacions ambientals del pla en els plans específics posteriors. 

INDICADORS DE REFERÈNCIA 
 Conservació del bosc de ribera del riu Fluvià 

 Naturalització de les franges d’espais lliures i els espais verds de protecció (clau p) situades a la 
façana de la zona industrial i en el flanc oest del sector. 

 Conservació del patrimoni arqueològic situat al nord de l’àmbit 

 Implantació de sistemes de descàrrega de l’aigua de pluvials al riu 

 Suficiència de connexió d’aigua, per a noves instal·lacions 

 Suficiència de connexió a la xarxa d’abastament i sanejament 

PERIODICITAT DELS INFORMES 

No s’estableix periodicitat temporal d’informes, donat que el seguiment del pla té dos actes únics, que 
són la comprovació d’inclusió de les mesures en els plans de desenvolupament de la modificació. 

Per tant, es portarà a terme: 

 Informe inclòs en el Pla Parcial de la inclusió i desenvolupament de les mesures proposades. 

 Informe de concreció constructiva i de gestió de les mesures proposades en els projectes 
d’urbanització 

El seguiment tant del PP com del projecte d’urbanització reportaran a la Modificació. 

 

 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

Sant Jaume de Llierca, Abril de 2021 
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