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1.INTRODUCCIÓ
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1.INTRODUCCIÓ
1.1.JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL DOCUMENT
El present document conté l’informe mediambiental d’anàlisi i avaluació dels aspectes
ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de la nova proposta de zonificació i
regulació d’usos del conjunt de l’àmbit de sòl no urbanitzable del municipi de Colomers.
L’Ajuntament de Colomers està impulsant una modificació urbanística de les normes
subsidiàries vigents per canviar l’ordenació de la integritat del sòl no urbanitzable del
terme.
La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics té uns requeriments de
documentació ambiental que l’acompanyi. D’acord amb la disposició transitòria sisena de
la Llei d’urbanisme 1/2005 de Catalunya, es requereix un procés d’avaluació ambiental en
“les modificacions del planejament urbanístic general que alteri la classificació o
qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística
resultant comporta un canvi en els usos d’aquest sòl”. La proposta de modificació de
planejament no implica cap canvi en la classificació del sòl, però sí se’n modifica la seva
qualificació urbanística mitjançant la delimitació i definició de noves zones que, en tot cas,
no desvirtuen la naturalesa del sòl ni suposen una variació molt rellevant respecte la
zonificació vigent, aportant una millora substancial en la valorització i el tractament del
SNU, o sigui, una repercussió ambiental positiva. Per això, d’acord amb el supòsit que
estableix l’article 118.4 del reglament 305/2006, havent “d’incorporar l’informe ambiental
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental
o aquelles que tinguin alguna repercussió ambiental”, aquest informe avalua els
efectes ambientals que pot tenir la nova proposta de planejament del SNU pel terme
municipal de Colomers.
Cal ressaltar que aquest document es refereix directament a la proposta de regulació
d’usos del sòl no urbanitzable que s’ha preparat en el marc del projecte de l’Agenda 21 del
Baix Ter, en el qual s’ha primat una visió de conjunt i de sentit i coherència territorial a
l’hora de regular la planificació estratègica del sòl no urbanitzable, atenent a objectius i
criteris d’homogeneïtzació en el tractament del sòl no urbanitzable, donades unes
característiques, oportunitats, reptes, problemàtiques, amenaces i riscos comuns dins la
unitat territorial del Baix Ter.
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1.2.ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
Després d’una conversa amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, de Girona, amb relació a l’abast i la finalitat de la modificació urbanística
plantejada, s’acorda que el contingut de l’informe mediambiental segueixi l’estructura
aproximada que estableix l’article 100 del Reglament 305/2006 que desenvolupa la Llei
d’Urbanisme.
En aquest sentit, l’estructura del següent document segueix, en els casos que
correspongui al sòl no urbanitzable, el contingut dels apartats a i b de l’article 100.
• el capítol 2 del document respon a l’apartat a del reglament urbanístic sobre la
determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del SNU, concretat en
una definició de les línies estratègiques ambientals a seguir per la proposta de
planejament, la consideració de les obligacions de protecció ambiental procedent de
figures de rang superior que afecti el SNU del terme, i la identificació de les sensibilitats
ambientals que presenta el municipi en sòl no urbanitzable, que han de servir per establir
objectius més específics de planejament en aquest SNU.
• el capítol 3 del document s’ajusta al requeriment b de la normativa, i es tradueix en una
descripció i avaluació ambiental de les alternatives de zonificació del SNU, i també en una
justificació ambiental de l’opció escollida de zonificació del sòl no urbanitzable del terme
municipal.
• el capítol 4 del document desenvolupa el contingut que estableix l’apartat c de la norma,
que preveu la identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació
proposada sobre diferents aspectes ambientals.
• el capítol 5, d’acord amb el que requereix l’apartat d de la normativa, realitza una
avaluació global de la proposta de modificació, verificant la seva congruència amb els
objectius ambientals establerts, i també s’afegeix una breu definició d’un programa de
mesures de supervisió i seguiment temporal del bon desenvolupament i eficàcia de la
proposta d’ordenació (apartat e).

1.3.CONTEXT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES DEL TERME MUNICIPAL
El terme municipal de Colomers pertany administrativament a la comarca del Baix
Empordà, al marge esquerre del riu Ter, dins la zona de transició entre les unitats
paisatgístiques de l’Empordanet - Baix Ter i els terraprims de l’Empordà, als peus dels
primers contraforts del sistema de la serra de Valldevià.
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Figura 1. Situació geogràfica del terme municipal
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El municipi de Colomers, als efectes urbanístics, actualment es regeix per les normes
subsidiàries de planejament urbanístic aprovades el 2000. El sòl no urbanitzable
representa el 93,82% de la superfície total del terme, on hi predomina un paisatge molt
heterogeni de caràcter principalment agroforestal, amb el riu Ter com a gran eix natural de
vertebració del terme i del conjunt del territori del Baix Ter.
El capítol 2, en el seu apartat 2.2, recull una diagnosi estratègica del terme on es detallen
les característiques, particularitats i possibilitats de Colomers des de diferents perspectives
especialment ambientals i socials (medi físic, medi biòtic i medi antròpic). Aquest
diagnòstic fonamenta la proposta de zonificació i regulació del sòl no urbanitzable que és
objecte d’avaluació ambiental en aquest informe al llarg dels capítols 3, 4 i 5.
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2.DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL SNU
2.1.ESTRATÈGIES I OBJECTIUS
PLANIFICACIÓ DEL SNU

AMBIENTALS

A

ADOPTAR
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Els següents apartats defineixen el marc de referència dels criteris, directrius, mesures i
normes que són aplicables al planejament urbanístic de Colomers i que, per tant, han de
ser incorporats a la proposta de modificació de l’àmbit del sòl no urbanitzable del terme.

2.1.1.Objectius, mesures i obligacions de protecció ambiental de plans territorials i
urbanístics de rang superior
D’acord amb la jerarquia del planejament urbanístic i territorial que incideix sobre el terme
de Colomers, a continuació se cita el conjunt d’instruments de planificació dels quals se
n’han de considerar les seves directrius i determinacions ambientals per incorporar-les i
adaptar-les al planejament urbanístic municipal. Per això, les noves previsions
urbanístiques s’han d’adequar als objectius ambientals i a les obligacions normatives que
estableixen les figures de planejament de rang superior, els plans sectorials d’encaix a la
planificació territorial, i també caldrà considerar referències i objectius establerts en els
Plans Estratègics i programàtics de les Agendes 21 locals i similars.

Figura 2. Jerarquia del planejament territorial, urbanístic i estratègic que determina les possibilitats i
condicions d’intervenció urbanística en el municipi de Colomers
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Tot seguit es descriuen els extrems de les directrius, objectius i criteris de protecció
ambiental que són aplicables a la proposta de planejament, derivades d’aquestes de les
figures de planejament de rang superior, i també de programes o instruments estratègics
de planejament sense vinculació normativa directa (Agendes 21 i Catàleg del Paisatge).
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) estableix unes directrius bàsiques
d’estructuració i ordenació equilibrada dels creixements urbanístics, i desenvolupa
perspectives de plans sectorials com el de carreteres per crear les condicions favorables
pel desenvolupament de l’activitat econòmica. No obstant, els aspectes ambientals
queden poc recollits, i en general té poc nivell de concreció, cosa que impedeix una anàlisi
dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal.
Tot i així, amb relació a la xarxa d’espais amb valor natural i connectors, el Pla proposa el
següent a l’apartat de la memòria:
- Definir els espais que poden ser objecte de protecció i dels motius pels quals ho són.
- Definir la manera com s’ha de fer la delimitació d’aquests espais.
- Elaborar directrius específiques segons els tipus diferents d’espais objecte de protecció.
- Crear mesures bàsiques de protecció.

El Pla territorial parcial de les comarques gironines, actualment en elaboració, ha de
desplegar les determinacions del Pla territorial general i han de fer-ho amb el major detall
que permet la menor extensió del seu àmbit. D’acord amb el seu caràcter pròpiament
territorial, la Llei estableix que genèricament els objectius pels plans territorials parcials, en
sòl no urbanitzable, s’expressin en els següents termes:
a) La identificació dels espais d’interès natural i la seva preservació.
b) El respecte a les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur
extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat.
c) Les valoracions de l’emplaçament d’infraestructures.
d) Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès historicoartístic.
f) Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.
g) Les determinacions per a la planificació urbanística.
c) El foment per l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics.
e) La minimització de l’impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial.
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De moment, el treball d’elaboració del pla territorial parcial de les comarques gironines
s’ha centrat a l’Empordà (amb contingut assimilable) mitjançant el Pla Director Territorial
de l’Empordà (PDTE). Els objectius específics que adopta aquest Pla per assolir un
nivells adequats d’utilització racional del territori i del medi, de cohesió social i de
desenvolupament urbanístic sostenible, s’apliquen amb mesures que integren estratègies
d’equilibri i de desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics territorials -espais
oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat-. Els objectius generals que es
preveuen són:
a) Reforçament de la vertebració urbana de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà.
b) Protecció del paisatge en tant que factor identitari de l’Empordà i actiu econòmic.
c) Limitació de la segona residència de nova planta.
d) Foment de la diversificació econòmica del territori.
e) Racionalització de la xarxa viària respectuosa amb el medi.

Més concretament, aquest pla director territorial reconeix com a integrant del sistema
d’espais oberts el sòl sotmès, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, al règim de sòl
no urbanitzable.
Els criteris de planejament plantejats per a aquest sistema són els següents:
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum de sòl.

Alhora, per elevar el significat dels espais oberts dins l’estructura orgànica del territori de
l’Empordà, el PDTE identifica una xarxa que acoti aquelles àrees que pel seu valor natural,
agrícola, paisatgístic, identitari o de connexió ecològica cal preservar atentament per
evitar-ne la seva degradació o simplificació.
Per assegurar el desenvolupament d’aquests objectius, s’estableixen, al conjunt de
l’Empordà i, per tant, també al terme de Colomers, unes zones amb tres tipus bàsics de
sòl segons el grau de protecció que els atorga enfront a les seves transformacions:
•

Protecció especial: sòls amb valors intrínsecs que aconsellen el seu manteniment indefinit
com a no urbanitzable i l’establiment de certes limitacions a les edificacions i els usos que
la legislació urbanística admet en aquest règim de sòl.
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•

Protecció territorial: sòls amb valors, però de menys quantia i en els quals la localització o
topografia aconsella a més a més, a restringir les actuacions d’implantació d’activitats o
usos intensius només en casos excepcionals de comprovat valor estratègic, prèvia la
tramitació dels instruments urbanístics adequats.

•

Protecció preventiva: la resta de sòls actualment no urbanitzables sotmesos a les
limitacions pròpies d’aquest règim, dins dels quals el planejament urbanístic general podrà,
en el seu moment, classificar aquelles àrees que hagin o es puguin urbanitzar en el
desenvolupament dels plans municipals.

Figura 3. Categorització del sòl no urbanitzable segons el grau de protecció

Colomers
Font: Pla Director Territorial de l’Empordà, 2006.

El planejament urbanístic municipal ha de precisar i modular de forma específica les
possibilitats que la LLU estableix de forma general pel SNU al seu article 47. Això comporta
utilitzar una zonificació més desagregada per a l’establiment de paràmetres específics a
cada sector que convé diferenciar. Tanmateix, aquestes zones es diferenciaran en un primer
nivell segons els graus de protecció fetes pel PDTE de l’Empordà. Després intervenen altres
factors que donen resposta a objectius i criteris específics (vegeu capítol 2.3.2.).

D’altra banda, l’Agenda 21 del Baix Ter, que inclou el terme de Colomers, esdevé un
instrument de planificació estratègica del municipi i del conjunt del territori. Aporta
elements de discussió per a la definició del planejament urbanístic i proposa programes
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d’actuació que en alguns casos es podrien incorporar com a directrius o normes a la
proposta de modificació de planejament.
Més concretament, amb relació al sòl no urbanitzable, i pel cas concret de Colomers,
s’estableixen les següents línies estratègiques, que es concreten amb la definició de
programes:
1. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori
> Desenvolupament d’un model territorial racional i eficient en l’ús del sòl
> Millora de la mobilitat i l’accessibilitat
2. Preservació de l’entorn natural i gestió dels riscos ambientals
> Millora de la connectivitat ecològica i preservació del paisatge del Baix Ter
> Protecció dels espais agrícoles i millora de la seva gestió
> Regulació de l'ús social en el medi natural
> Prevenció i control dels riscos naturals
3. Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic
> Modernització i adaptació de l’activitat agrària
> Diversificació de l’economia i foment d’activitats emergents

Tanmateix, el Catàleg del Paisatge de les comarques gironines, que actualment està
en fase de redacció, hauria de ser vinculant en clau paisatgística dins el planejament
urbanístic un cop s’aprovi definitivament. La integració de les seves directrius i
recomanacions serà molt útil per orientar els objectius de qualitat paisatgística del
planejament, i d’aquesta manera es controlarà el desenvolupament de determinats
projectes en sòl no urbanitzable amb possible afecció sobre el paisatge.
També cal fer esment de l’activitat del Consorci Alba-Ter en els àmbits de la recerca, la
planificació i la gestió de l’àmbit fluvial del riu Ter en els territoris riberencs. És important
considerar les possibilitats d’incorporar als planejaments urbanístics –i en les
corresponents fórmules pel seu desenvolupament–, les accions i iniciatives de cohesió,
preservació, sostenibilitat i dinamització ambiental, social, econòmica i cultural plantejades
pels territoris de la conca hidrogràfica. L’Ajuntament de Colomers i el Consorci pretenen
recuperar les cases de la presa per destinar-les a un centre d’estudi del riu Ter.
D’acord amb això, aquesta previsió queda recollida a la proposta de regulació de la
modificació del planejament urbanístic que tracta aquest informe, i més concretament en
forma d’una definició de la compatibilitat d’usos en les construccions preexistents. Aquest
projecte és complementari a les perspectives que té el Consistori de crear un parc fluvial
relacionat amb el riu Ter.
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2.1.2.Línies d’estratègia socioambiental a desenvolupar en SNU
La Llei d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa reclamen una ordenació integrada
de la globalitat del sòl no urbanitzable, per mantenir-ne o recuperar-ne l’estructuració
orgànica, així com insta a preservar els espais i els elements de valor rellevant del territori,
més concretament a conservar la biodiversitat i xarxes d’espais d’interès natural, a
preservar i millorar la connectivitat biològica, a ordenar i gestionar amb especial cura els
sòls ocupats per ecosistemes i hàbitats fràgils o escassos, a protegir béns d’interès
cultural, a conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori, a gestionar
el paisatge per garantir-ne el manteniment regular, i a encaminar els canvis derivats dels
processos socials, econòmics i ambientals, així com a protegir, millorar i recuperar els
elements, ambients i conjunts paisatgístics d’interès.
D’acord amb el que estableix l’article 46.3 del Reglament 305/2006, les autoritzacions de
les actuacions en el sòl no urbanitzable requereixen en tots els casos:
a) Que l’àmbit d’actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin
incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic.
b) Que les actuacions no disminueixin de manera significativa la permeabilitat o l’estabilitat del sòl ni
afectin de manera negativa la connectivitat territorial dels sistemes naturals o dels sistemes urbans.
c) Que no es tracti d’actuacions que, atenent els valors que el pla d’ordenació urbanística municipal
protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o bé
lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l’assoliment de les dites finalitats.
d) Que es garanteixi la preservació del sòl no urbanitzable respecte al procés de desenvolupament
urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.

Amb relació a aquest marc de referència d’objectius i requeriments, pel sistema d’espais
oberts –com a component bàsic per a l’estructuració general del territori de Colomers–, és
convenient la implantació d’un model de territori que sigui:
> estructurat i organitzat,
> socialment integrador,
> econòmicament fort, diversificat i viable,
> culturalment actiu,
> ambientalment protegit i recuperat, i
> paisatgísticament integrat i identitari,
amb la finalitat que aquest territori pugui viure dels recursos i les riqueses del sòl no
urbanitzable, i es comprometi a la preservació i durabilitat dels valors que hi coexisteixen,
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així com a la protecció i potenciació del sistemes funcionals fonamentals per a la
vertebració i desenvolupament del territori.
La ordenació del sòl no urbanitzable ha de pretendre projectar un territori rural viu, que
protegeixi activament el sector primari a través de mantenir i reforçar les estructures
socioeconòmiques del medi agrari, augmentar les expectatives de l’agricultura familiar i
multifuncional, preservar els costums, la cultura i les pràctiques tradicionals del món rural, i
comprometre’s amb la integració i la conservació de l’entorn paisatgístic.
Més concretament, amb la finalitat bàsica de (A) conservar, recuperar i potenciar els
elements, les condicions, els sistemes i les funcions socioambientals del territori, (B)
compatibilitzar el desenvolupament de les activitats econòmiques tradicionals i els canvis
en el paisatge amb la conservació de l’entorn i els seus valors identitaris, i (C) garantir el
benestar i la qualitat de vida de les generacions presents i futures, els objectius generals
vinculats al model territorial de Colomers es tradueixen en:
El manteniment de la vocació tradicional agrícola dels
municipis a partir de mantenir la capacitat productiva i protegir i impulsar els
espais agraris.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1.

La diversificació de l’economia local creant més activitat a
partir de l’explotació del patrimoni existent.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2.

La conservació dels hàbitats i dels sistemes naturals pel
manteniment de la biodiversitat.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3.

La conservació i potenciació dels espais d’interès per a
l’estratègia de la connectivitat ecològica.

LÍNIA ESTRATÈGICA 4.

La racionalització de la transformació del paisatge rural
sense perdre la seva identitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6.

La millora de la qualitat ambiental del medi rural.

LÍNIA ESTRATÈGICA 7.

La planificació i protecció del cicle de l’aigua.

LÍNIA ESTRATÈGICA 8.

L’aprofitament racional dels valors, recursos i preexistències

de l’espai rural.
LÍNIA ESTRATÈGICA 9.

La potenciació de la connectivitat social.

LÍNIA ESTRATÈGICA 10.

La resolució de la permeabilitat del territori.
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2.2.DIAGNOSI AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE L’ÀMBIT DEL SNU
Aquest capítol pretén identificar les sensibilitats socioambientals més rellevants del sòl no
urbanitzable per justificar una zonificació del sistema d’espais oberts de Colomers que
permeti prendre bones decisions per a l’ordenació i la gestió dels usos.
Aquest estudi de la sensibilitat ambiental mesurarà la capacitat que té l’àmbit del sòl no
urbanitzable per acollir possibles canvis i certes tipologies d’usos del sòl, d’acord amb:
> la susceptibilitat de perjudicar valors intrínsecs i estratègics del medi,
> la transformació irreversible de les condicions naturals del territori,
> la presència de vulnerabilitats i riscos socioambientals, i
> l’existència d’elements i oportunitats ambientals i socials que poden aportar
millores al desenvolupament sostenible del territori.
Tot seguit s’enumeren els elements i els factors que s’han utilitzat per fer el diagnòstic del
sòl no urbanitzable de Colomers, i que serveix per establir-ne els objectius específics, així
com els criteris a utilitzar en el treball de zonificació per donar-los compliment. Aquesta
valoració ambiental, i també social, econòmica i cultural del SNU, s’acota per a cadascun
dels principals medis receptors del territori (medi físic, medi natural i medi antròpic), alhora
que també s’identifiquen els riscos naturals existents.
Taula 1. Diagnosi estratègica del sòl no urbanitzable de Colomers

Medi

Aspecte

Edafologia

Elements de diagnosi
Presència de sòls propis de les zones al·luvials amb un nivell
mig de drenatge
Existència de sòls d’elevada capacitat agrològica

Geologia
Medi físic

Es prenen els caràcters de la plana al·luvial del Baix Ter,
constituïda per sediments d’edat quaternària relacionats amb la
dinàmica hidrològica del riu Ter, i dels relleus paleògens de la
serra de Valldevià
La riera de les Arces, la riera de Vilopriu, el rec del Molí i el riu
Ter drenen el terme de Colomers, esdevenint elements
rellevants de la matriu biofísica que vertebren el territori

Hidrologia
La riera de Vilopriu, procedent de la serra de Valldevià, alimenta
el riu Ter dins el terme de Colomers; i la riera de les Arces, que
neix al Puig de Montalegre (Vilopriu), ho fa amb el rec del Molí
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Medi

Medi físic

Aspecte

Elements de diagnosi

Hidrogeologia

Vulnerabilitat moderada-alta del medi hidrogeològic envers
possibles contaminacions d’origen antròpic degut a les
característiques intrínseques de la massa fluviodeltaica del Baix
Ter
Protecció administrativa de l’aqüífer del Baix Ter per risc de
sobreexplotació i pèrdua de qualitat
Els sectors forestals de la meitat nord (pi Bessó, bosc del
Castellet, bosc d’en Quintanes, bosc Cremat) pertanyen a la
subunitat de la serra de Valldevià, un espai agroforestal d’interès
natural travessat per diferents cursos d’aigua amb presència de
vegetació caducifòlia

Espais naturals

El riu Ter esdevé un espai amb els elements característicament
fluvials, amb abundància del bosc de ribera, illes fluvials
dominades per salzes, zones de sedimentació, àrees de
vegetació dominades per la boga i el canyís, riquesa de fauna
aquàtica, etc
Existència d’hàbitats d’interès comunitari als espais de ribera del
Ter (alberedes, salzedes i altres), i a l’entorn agroforestal del
nord (pinedes mediterrànies, i boscos mixtes d’alzines i
carrascars)

Medi
natural

La resclosa vella de Colomers està catalogada a l’Inventari de
Zones Humides de Catalunya, i les riberes del riu Ter s’han
inclòs a la xarxa Natura 2000
El riu Ter és la principal via natural per a la permeabilitat
ecològica i paisatgística del territori del Baix Ter, i esdevé
fonamental per comunicar els espais naturals de l’interior amb
els del litoral
Connectivitat i
permeabilitat
ecològica

L’àmbit fluvial del Ter participa de la connectivitat ecològica entre
les unitats de les Gavarres i de la serra de Valldevià,
concretament al sector de continuïtat forestal entre el marge dret
del riu, a Foixà, i el seu marge esquerre, a Colomers
Colomers esdevé una peça bàsica per a la permeabilitat
ecològica i la continuïtat de la diversitat paisatgística entre l’eix
fluvial del Ter i l’eix forestal Valldevià – Gavarres
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Medi

Aspecte

Elements de diagnosi
Enorme potencialitat de l’heterogeneïtat paisatgística del terme
com una força activa per a la conservació i l’impuls social,
econòmic i ambiental del territori de Colomers i municipis veïns
Localització dins un mosaic paisatgístic agroforestal, esdevenint
una mostra representativa del paisatge rural identitari del Baix
Ter

Paisatge
Conservació dels espais agraris com a peces estructuradores
del sistema d’espais oberts del municipi, assegurant la
continuïtat de la diversitat paisatgística del Baix Ter
La conservació i l’aprofitament del paisatge fluvial esdevenen un
fort actiu ambiental, social, econòmic i cultural de Colomers pel
seu desenvolupament sostenible

Medi
antròpic
Xarxa local de
camins

Patrimoni
arquitectònic

Existència d’una xarxa articulada de camins rurals d’interès per
la seva continuïtat supramunicipal i valor social
Existència de camins veïnals que pertanyen a la xarxa de
cicloturisme que s’estén per tot el Baix Empordà
Existència d’un bon nombre de cases rurals i masies d’interès
pendents de catalogar, i integrades al paisatge i a l’activitat rural
Colomers disposa d’un catàleg històric i arquitectònic d’elements
d’interès
Principal base econòmica del municipi dedicada a l’agricultura

Activitat econòmica
Presència de terres agrícoles d’elevada productivitat

Riscos
naturals i
impactes

Inundabilitat

Presència d’àmbits inundables, equivalents a períodes de retorn
de 10, 100 i 500 anys, vinculats a les avingudes del riu Ter

Incendis forestals

Segons el Decret 64/1995 Colomers està considerat de baix risc
d’incendi forestal

Contaminació de
sòls

No hi ha cap emplaçament en el municipi que es trobi inclòs en
l’inventari Permanent de Sòls Contaminats de Catalunya

Riscos geològics i
d’erosió del sòl

La caracterització geològica, morfològica i climàtica de Colomers
no propicia la formació de processos gravitacionals (colades,
despreniments, etc.) ni d’erosió de sòls
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Medi

Aspecte

Elements de diagnosi

Accidentalitat en
transport de
matèries perilloses

Segons el Programa de Transport de Mercaderies Perilloses
(TRANSCAT) Colomers està considerat de baix risc
Permeabilitat ecològica baixa de la carretera GI-634
Excessiva proximitat del riu Ter a la carretera que travessa el
nucli de Colomers
Pressió de les activitats agràries, i sobretot de les plantacions
d’arbredes, sobre les zones inundables que existeixen
actualment, deixant poc espai al desenvolupament de vegetació
ripària corresponent, amb efectes sobre la fauna

Riscos
naturals i
impactes
Impactes

Alteració de la vegetació de ribera de la zona fluvial del riu Ter al
meandre que drena el terme, a excepció de la zona de la resclosa, on la
qualitat ecològica de l’hàbitat és bona

Existència d’activitats extractives dins el terme municipal que
alteren la morfologia i l’estructura de la zona fluvial
La resclosa de Colomers esdevé un element de trencament de la
continuïtat longitudinal del riu Ter, i suposa una fragmentació de
la connexió ecològica del riu Ter

2.3.OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN L’ORDENACIÓ DEL SNU
2.3.1.Objectius específics en sòl no urbanitzable
D’acord amb aquests elements de diagnosi i el mateix marc de referència de les línies
generals d’estratègia ambiental que s’han avançat anteriorment, tot seguit es concreten
els objectius socioambientals específics que les desenvolupen, i als que cal donar
compliment en el sòl no urbanitzable de Colomers per assegurar la continuïtat,
recuperació i coexistència dels seus valors, l’atenció als riscos existents, i la resolució dels
impactes, amb l’objectiu de convertir el SNU en un actiu social, econòmic i ambiental pel
progrés del poble.
Per aconseguir-ho cal compatibilitzar la qualitat ambiental de l’entorn amb el
desenvolupament de l’activitat econòmica tradicional i la continuïtat dels valors identitaris
del municipi. Això significa conservar els sistemes naturals, l’estructuració i les funcions
ecològiques i socials del territori, diversificar, protegir i impulsar l’economia local, protegir
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el paisatge, valoritzar el patrimoni cultural existent, etc. Amb tot això, es garantirà una
millora de la qualitat de vida de les persones que viuen a i del territori.
Els objectius específics per desenvolupar aquests principis de sostenibilitat ambiental,
econòmica, social i territorial són els següents, d’acord amb cada línia estratègica
socioambiental:
LÍNIA ESTRATÈGICA 1.

Manteniment de la vocació tradicional agrícola del municipi a partir de

mantenir la capacitat productiva i protegir i impulsar els espais agraris:
Objectiu 1.1. Protecció del valor edàfic del sòl agrícola del municipi.
Objectiu 1.2. Protecció del valor productiu i paisatgístic dels plans del Ter.
Objectiu 1.3. Manteniment, recuperació i impuls de l’activitat agrícola tradicional, i

suport a les explotacions agràries per millorar la seva viabilitat econòmica i conciliar la
seva relació amb el medi.
Objectiu 1.4. Regulació de la implantació de les explotacions ramaderes i el seu
desenvolupament per garantir la compatibilitat amb les sensibilitats de l’entorn.
LÍNIA ESTRATÈGICA 2.

Diversificació de l’economia local creant més activitat a partir de

l’explotació del patrimoni existent:
Objectiu 2.1. Recerca i potenciació d’altres alternatives de desenvolupament econòmic,

com el turisme relacionat amb l’entorn natural i el patrimoni cultural.
Objectiu 2.2. Recuperació de la façana fluvial del Ter per integrar-la a les dinàmiques

socials, econòmiques i urbanístiques del terme.
Objectiu 2.3. Control i regulació de l’activitat productiva basada en les plantacions
intensives de cultiu.
Objectiu 2.4. Aprofitament de les construccions existents en desús (coberts agrícoles,
masies, etc.) per impulsar el sector serveis i dinamitzar l’economia local.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3.

Conservació dels hàbitats i dels sistemes naturals pel manteniment

de la biodiversitat:
Objectiu 3.1. Preservació de la salut i la vitalitat dels espais forestals pel seu valor

ecològic, ambiental i paisatgístic.
Objectiu 3.2. Protecció dels sistemes fluvials per mantenir i recuperar els hàbitats

naturals vinculats i el desenvolupament de les relacions ecològiques.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4.

Conservació i potenciació dels espais d’interès per a l’estratègia de la

connectivitat ecològica:
Objectiu 4.1. Protecció especial, recuperació i potenciació de les funcions ecològiques

del sistema Ter.
Objectiu 4.2. Garantia de la connectivitat ecològica i la continuïtat paisatgística dins la

matriu agroforestal que identifica la zona del Baix Ter.
Objectiu 4.3. Protecció i recuperació d’altres eixos longitudinals locals de valor

connectiu com els marges vegetats dels torrents, dels camins i dels camps.
LÍNIA ESTRATÈGICA 5.

Racionalització de la transformació del paisatge rural sense perdre la

seva identitat:
Objectiu 5.1. Protecció de les visuals panoràmiques que conformen les escenes

paisatgístiques dels espais oberts del municipi i el seu entorn.
Objectiu 5.2. Preservació de la qualitat i les particularitats d’heterogeneïtat dels espais

de trànsit entre les unitats paisatgístiques de l’Empordanet - Baix Ter i els terraprims
de l’Empordà.
Objectiu 5.3. Inserció de les noves edificacions a les singularitats de l’entorn rural per

evitar alteracions del paisatge i conflictes visuals.
Objectiu 5.4. Tractament especial de tots els elements bàsics del sòl no urbanitzable
que configuren el paisatge identitari del municipi.
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. Millora

de la qualitat ambiental del medi rural:

Objectiu 6.1. Integració de les activitats a l’entorn a través de bones pràctiques agràries

per preservar i millorar la seva qualitat ambiental.
Objectiu 6.2. Control de l’accés motoritzat al medi rural.
Objectiu 6.3. Utilització racional dels recursos naturals del territori.
LÍNIA ESTRATÈGICA 7. Planificació

i protecció del cicle de l’aigua:

Objectiu 7.1. Protecció del medi hidrogeològic per evitar impactes sobre la qualitat i la

quantitat de les aigües subterrànies.
Objectiu 7.2. Protecció de l’espai fluvial i les seves funcions hidromorfològiques, i
preservació davant el risc d’inundació.
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Objectiu 7.3. Valorització de la potència paisatgística i social dels espais fluvials.
Objectiu 7.4. Conservació i recuperació ambiental de l’espai fluvial del Ter per millorar

la qualitat de l’aigua superficial i la salut dels ecosistemes vinculats a la xarxa hídrica.
LÍNIA ESTRATÈGICA 8. Aprofitament

racional dels valors, recursos i preexistències de l’espai

rural:
Objectiu 8.1. Reutilització de les cases velles de la presa de Colomers per revitalitzar

l’entorn fluvial del Ter, i convertir-lo en un recurs actiu del territori local
Objectiu 8.2. Aprofitament de les potencialitats del territori en el conjunt dels àmbits
ambientals, socials, econòmics, paisatgístics, culturals i territorials.
Objectiu 8.3. Promoció i utilització del paisatge com a força turística.
LÍNIA ESTRATÈGICA 9.

Potenciació de la connectivitat social:

Objectiu 9.1. Protecció i recuperació de camins locals d’interès per fomentar

l’acostament de la població al medi rural (passeig, lleure, excursionisme, etc.).
Objectiu 9.2. Afavoriment de la comunicació social entre municipis veïns a partir de la

xarxa local de camins.
LÍNIA ESTRATÈGICA 10.

Resolució de la permeabilitat del territori:

Objectiu 10.1. Assoliment de les millors condicions per a la permeabilitat ecològica,

social i paisatgística del municipi, evitant la implantació d’elements que fragmentin el
territori i dificultin la viabilitat dels seus sistemes funcionals.
Objectiu 10.2. Aplicació de mesures efectives d’integració paisatgística, ecològica i

ambiental de les futures infraestructures lineals d’abast territorial, i definir estratègies
per a l’aprofitament de les sinèrgies que derivin de la seva construcció.

2.3.2.Criteris de zonificació del sòl no urbanitzable
La zonificació del SNU ha de 1) considerar i incorporar la significació dels aspectes
rellevants del perfil ambiental actual de Colomers, i ha de 2) preparar les millors
condicions per suportar les perspectives de transformació del territori, d’acord amb les
seves capacitats naturals d’acollida.
La figura 4 reprodueix la seqüència de treball que s’ha seguit per assolir una base de
discussió suficient i fonamentada per ser utilitzada en la definició de la proposta de
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zonificació i regulació d’usos en SNU que conforma la modificació de les normes
subsidiàries. En primer terme, d’acord amb el que s’ha explicat fins ara, es consideren:
> els requeriments de protecció ambiental procedent de normes de figures de
planejament de rang superior,
> les determinacions de la legislació sectorial aplicable,
> les premisses bàsiques del desenvolupament urbanístic sostenible que
recull el marc legislatiu urbanístic vigent, i
> els aspectes que resulten del treball d’anàlisi i diagnosi de les sensibilitats
ambientals del municipi –procés de valorització del SNU– i que han justificat la
definició d’uns objectius específics.

Figura 4. Fases del treball per definir la zonificació urbanística del SNU
Línies bàsiques d'estratègia ambiental
Requeriments de protecció
ambiental de figures de
planejament de rang superior
Objectius generals de sostenibilitat
urbanística
- LLU 1/2005 i Reglament 305/2006 -

Sensibilitat ambiental del SNU

DIAGNOSI

+

Valors
Fragilitats
Oportunitats
Amenaces

Objectius ambientals
específics

PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ DEL SNU

Més àmpliament, la figura 5 concreta aquest procés, en el marc dels treballs de regulació
dels usos en sòl no urbanitzable que han format part del projecte d’Agenda 21 del Baix
Ter.
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Figura 5. Procediment per definir la proposta de mapa de zonificació del SNU
ANÀLISI
DIAGNOSI ESTRATÈGICA

elements de caracterització
i diagnòstic del territori
matriu biofísica
base econòmica i social
sistemes i funcions territorials
fragilitats/amenaces
potencialitats

Objectius generals i estratègies
del SNU per a un model
sostenible de planejament
local i supramunicipal

justifiquen

Problemàtiques a resoldre, riscos
a preveure, minimitzar o eliminar,
valors a conservar i potenciar, i
oportunitats a aprofitar

criteris (o objectius específics) de zonificació del SNU

> protecció i recuperació de valors naturals preexistents
> atenció a l'estratègia connectiva dels espais oberts
> conservació i potenciació de la diversitat paisatgística i del patrimoni rural
> protecció i impuls dels espais rurals productius i les activitats tradicionals
> previsió i gestió de la seguretat davant els riscos socioambientals
[Representen diferents capes d'informació geogràfica que s'han utilitzat per
elaborar el mapa de zonificació]

ZONIFICACIÓ
Base per a la planificació, ordenació i gestió del sòl no urbanitzable
del municipi i pel desenvolupament sostenible del territori

Per donar significat als objectius específics dins el planejament urbanístic municipal, es
defineixen una sèrie de criteris per establir una divisió del sòl no urbanitzable en diferents
zones, amb la finalitat de delimitar adequadament la ordenació i la regulació dels usos i
activitats en el territori.
Per obtenir aquesta zonificació, i així donar compliment als objectius específics pel SNU
de Colomers, s’han identificat i relacionat un conjunt d’elements i factors rellevants del
medi físic, natural i antròpic del terme de Colomers.

1.
Objectius generals

Línies estratègiques
1i2

Criteri de zonificació
Conservació del sòl i l’activitat agrícola del terme
pel seu valor productiu, paisatgístic, d’estratègia
per a la contenció urbanística –com a coixins
periurbans endreçats–, i peça bàsica de
l’estructura del territori de Colomers.

Zona proposada

Zona rural agrícola

Se seleccionen tots els espais agrícoles que no estan
especialment protegits
Vegeu figura 8, pàgina 34
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2.
Objectius generals

Línies estratègiques
1i2

Criteri de zonificació

Zona proposada

Conservació del sòl d’alt valor edàfic per la
seva fertilitat, i de les terres agrícoles amb
elevada productivitat agrícola.

Zona rural de protecció
agrícola
3)
Subzona
1)
2)
d’especial
Subzona
Subzona de
de
protecció
protecció
per
protecció
per activitat
interès
per valor
diferenciada
edàfic
edàfic i
productiu

Se seleccionen 1) els sòls classificats com a
farmlands per part del mapa de sòls del DAR, 2) els
sòls d’alt valor agrícola delimitats pel PDTE, i 3) els
àmbits d’aquests sòls d’activitat diferenciada que,
alhora, són d’elevat valor edàfic

Vegeu figura 8

3.
Objectius generals

Línies estratègiques
3i4

Criteri de zonificació
Conservació d’espais agraris estratègics –per
posició, dimensió i estructura– amb funcions
per a la connectivitat ecològica d’interès local
i regional, i també determinants per a la
continuïtat de la diversitat paisatgística del
conjunt del Baix Ter.
Se selecciona 1) el paisatge agrari que es considera
de valor per a l’estratègia connectiva i sobretot la
continuïtat paisatgística (manteniment de la diversitat
d’ambients paisatgístics del terme, i conservació de
la connectivitat ecològica serra de Valldevià – massís
de les Gavarres, i 2) les peces del territori que tenen
un elevat interès agrícola i, alhora, un valor per a la
connectivitat ecològica del mosaic agroforestal dels
primers contraforts de la serra de Valldevià

Zona proposada
Zona rural de valor
ecològic i paisatgístic

1)
Subzona de
valor per a la
connectivitat
ecològica i la
continuïtat
paisatgística

2)
Subzona
d’interès pel
valor agrícola i
connectiu

Vegeu figura 8

4.
Objectius generals

Criteri de zonificació

Zona proposada
Zona forestal de valoració
ambiental i paisatgística

Línies estratègiques
3, 4, 5 i 6

Conservació dels espais forestals per
mantenir i millorar les seves funcions
productives, ambientals, paisatgístiques i
socials.
Se seleccionen 1) els boscos densos, 2) les
plantacions existents, i 3) les zones de matollar

1)
Subzona
de boscos
majoritàriament
densos

2)
Subzona
de
matollars
o prats

3) Subzona
d’arbreda de
plantació
intensiva

Vegeu figura 8
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5.
Objectius generals

Línies estratègiques
3, 4 i 7

Criteri de zonificació
Recuperació i conservació dels hàbitats riberencs
associats al riu Ter, i potenciació de l’ecologia
fluvial
Se selecciona la zona fluvial del riu Ter (equival a l’espai
inundable corresponent al període de retorn de 10 anys), i
inclou els espais naturals de ribera inclosos a la xarxa
Natura 2000

Zona proposada

Zona fluvial d’especial
protecció

Vegeu figura 8

6.
Objectius generals

Línies estratègiques
5i8

Criteri de zonificació
Conservació de la resclosa de Colomers,
catalogada especialment pel seu interès ecològic
i paisatgístic.
Se seleccionen els espais catalogats a l’Inventari de
Zones Humides de Catalunya

Zona proposada
Zona humida
d’interès natural i
paisatgístic

Vegeu figura 8

7.
Objectius generals

Línies estratègiques
5i8

Criteri de zonificació
Conservació de les agrupacions de segments
d’horts periurbans o de façana fluvial pel seu
valor agrícola, ecològic, cultural, paisatgístic,
educatiu, social i identitari.

Zona proposada

Zona de conservació
d’horts periurbans o
de façana fluvial

Es delimiten les zones d’horts actualment existents al
terme i que l’Ajuntament ha assenyalat específicament
Vegeu figura 8

En superposició a aquesta zonificació, s’inclouen els àmbits de dos projectes territorials
complementaris que la proposta de planejament permetrà desenvolupar a través de la
tramitació de plans especials urbanístics: l’àmbit del Parc del Ter, i l’àmbit de les Cases de
la presa. Centre d’estudis i d’interpretació dels rius mediterranis, amb l’objectiu d’integrar
la façana fluvial del Ter al poble, i apropar el riu a la gent.
D’altra banda, en aquesta zonificació s’ha de sobreposar la delimitació dels àmbits
inundables al terme de Colomers, d’acord amb els episodis d’inundació fluvial del Ter,
corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.
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Objectius generals

Línies estratègiques
3, 4 i 7

Criteri de zonificació
Consideració dels àmbits inundables per
preveure determinacions urbanístiques de
preservació davant el risc d’inundació. El
Reglament de la LLU limita els possibles usos
atenent a les condicions d’inundació per a cada
zona de l’espai fluvial (zona fluvial, sistema hídric
i zona inundable).

Zona proposada

Àmbit inundable del
riu Ter

Límits dels àmbits inundables procedents de la
Planificació dels Espais Fluvials (PEF) del Baix Ter
Vegeu figura 6

Figura 6. Àmbit inundable de la conca del riu Ter al terme de Colomers

Font: Planificació dels Espais Inundables del Baix Ter, 2004.

Per a la formulació del nou planejament urbanístic, la zonificació del SNU és essencial
per 1) valoritzar l’entorn i les seves possibilitats d’ús i desenvolupament i 2) delimitar
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l’abast de les futures actuacions. És amb la zonificació del SNU
compatible i incompatible d’usos, les característiques dels
condicions i procediments d’implantació de les activitats, la
Aquestes determinacions amb caràcter vinculant ajudaran a
objectius establerts a l’apartat anterior.

com es decideix el règim
projectes admesos, les
gestió dels espais, etc.
complir la totalitat dels
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3.JUSTIFICACIÓ
SELECCIONADA

AMBIENTAL

DE

L’ALTERNATIVA
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3.JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
Aquest capítol realitza una presentació i avaluació d’alternatives sobre el tractament del
sòl no urbanitzable, especialment a nivell de zonificació, malgrat que també amb relació a
aspectes de regulació dels usos i gestió de les activitats.

3.1.PRESENTACIÓ
CONSIDERADES

DE

LES

CARACTERÍSTIQUES

DE

LES

ALTERNATIVES

La discussió d’alternatives es restringeix únicament a les opcions A0 i A1, que es
corresponen respectivament amb la zonificació del planejament urbanístic en vigor
(A0), i la proposta de zonificació que s’ha elaborat en el marc dels treballs de
l’Agenda 21 del Baix Ter (A1).
Alternativa A0
El planejament urbanístic actual de Colomers es regeix per les normes subsidiàries de
planejament urbanístic aprovades el 2000, on s’estableix que el sòl no urbanitzable
“comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de mantenir les condicions
naturals i el caràcter pròpiament rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos
d’urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l’aprofitament natural del
territori”. A aquests efectes, amb la finalitat de qualificar el sòl segons les seves
característiques, es divideix el SNU en les següents categories (vegeu figura 7):
►

zona de conreu de regadiu (R)

►

zona de conreu de secà (S)

►

zona d’interès forestal (B)

►

zona de protecció fluvial (P)

Es considera la zona de conreu de regadiu,
“aquell sòl que per l’excepcional valor i peculiars característiques pel favorable
desenvolupament de l’activitat agrícola de regadiu, convé identificar-lo i protegir-lo
per evitar la seva degradació o incorporació al procés urbanitzador, i facilitar el
manteniment de les seves aptituds”.
Es considera la zona de conreu de secà,
“aquell sòl que pel seu destí agrícola i valor de les terres, convé identificar-lo per
evitar la seva degradació o incorporació al procés urbanitzador, mentre hi hagin
altres terrenys menys aptes per aquell ús, i més idònies a la urbanització”.
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Es considera la zona d’interès forestal,
“aquell sòl amb vegetació arbòria, d’acord amb el que disposa la Llei 6/1988,
forestal de Catalunya”.
Es considera la zona de protecció fluvial,
“aquella que comprèn les franges, terrasses i espais de vora de les sèquies i les
rieres, així com la vegetació i plantades d’arbres en règim d’explotació”.
S’identifiquen i es vinculen amb normes urbanístiques els valors genèrics del SNU que
mereixen un tractament especial per a la seva conservació, recuperació o potenciació.
Figura 7. Mapa de zonificació del planejament vigent

Font: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic municipal, 2000.

-32GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Alternativa A1
La proposta de modificació urbanística de l’àmbit del sòl no urbanitzable de Colomers
estableix que la definició del SNU “s’ha fet d’acord amb allò que estableix l’article 32 del
Text Refós de la Llei 1/2005 d’urbanisme de Catalunya, amb l’objectiu d’adequar la
planificació integral i orgànica del territori a nous criteris socioambientals i de sostenibilitat
urbanística”. En aquest sentit, la proposta d’ordenació afegeix que es requereixen
“estratègies d’ordenació i gestió rural sensibles amb els valors agrícoles i forestals,
ambientals, ecològics, paisatgístics, històrics, culturals i identitaris que coexisteixen, les
quals han de preveure i/ eliminar els riscos, i desenvolupar les oportunitats del territori,
limitant les possibilitats d’edificació i d’intervencions contràries a aquestes qualitats, amb
l’objectiu de mantenir les condicions naturals i el caràcter pròpiament rural del territori”.
La proposta de zonificació del sòl no urbanitzable reconeix una sèrie de zones que
mereixen un tractament específic i diferenciat. Tal com s’ha avançat en el capítol 3.3, la
proposta de divisió del SNU de Colomers és la següent:
►

zona rural agrícola (RA)

►

zona rural de protecció agrícola (PA)

►

►

►

o

subzona de protecció per valor edàfic (PA.ve)

o

subzona de protecció per activitat diferenciada (PA.ad)

o

subzona d’especial protecció per interès edàfic (PA.ep)

zona rural de valor ecològic i paisatgístic (PE)
o

subzona de valor per a la connectivitat ecològica i la continuïtat
paisatgística (PE.vep)

o

subzona d’interès per valor agrícola i connectiu (PE.ac)

zona forestal de valoració ambiental i paisatgística (FV)
o

subzona de boscos majoritàriament densos (FV.b)

o

subzona de matollars
submediterranis (FV.mp)

o

subzona d’arbredes de plantació intensiva (FV.p)

o

prats

i

herbassars

mediterranis

zona humida d’interès natural i paisatgístic (ZH)

► zona

de conservació d’horts periurbans o de façana fluvial (HF)
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o

També s’inclou els següents àmbits especials d’ordenació:
► Parc

del Ter

► Cases

de la presa. Centre d’estudis i d’interpretació dels rius mediterranis

Figura 8. Proposta de zonificació del SNU de Colomers
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3.2.ANÀLISI AMBIENTAL DE CADA ALTERNATIVA
Tot seguit es realitza una discussió d’alternatives a partir d’una primera avaluació
especialment ambiental i territorial de cadascuna de les opcions (A0 i A1) de planejament
del sòl no urbanitzable.
Aquest exercici es concreta mitjançant una valoració del grau de compliment, per part de
la zonificació i la normativa que l’acompanya, de cadascun dels objectius específics que
s’han establert pel SNU al capítol 3.2 d’aquest document.

Taula 2. Avaluació socioambiental de les alternatives proposades
SISTEMA D’AVALUACIÓ. Grau de compliment dels objectius establerts:
Sí (▲); Parcialment (▲); No (▲)

A0: Alternativa 1, i A1: Alternativa 2
Objectiu ambiental

A0

A1

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. Manteniment de la vocació tradicional agrícola del municipi a partir de mantenir la
capacitat productiva i protegir i impulsar els espais agraris
Objectiu 1.1. Protecció del valor edàfic del sòl agrícola del municipi

▲

▲

Objectiu 1.2. Protecció del valor productiu i paisatgístic dels plans del Ter

▲

▲

Objectiu 1.3. Manteniment, recuperació i impuls de l’activitat agrícola tradicional, i suport a les
explotacions agràries per millorar la seva viabilitat econòmica i conciliar la seva relació amb el
medi

▲

▲

Objectiu 1.4. Regulació de la implantació de les explotacions ramaderes i el seu
desenvolupament per garantir la compatibilitat amb les sensibilitats de l’entorn

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. Diversificació de l’economia local creant més activitat a partir de l’explotació del patrimoni
existent
Objectiu 2.1. Recerca i potenciació d’altres alternatives de desenvolupament econòmic, com el
turisme relacionat amb l’entorn natural i el patrimoni cultural

▲

▲

Objectiu 2.2. Recuperació de la façana fluvial del Ter per integrar-la a les dinàmiques socials,
econòmiques i urbanístiques del terme

▲

▲

Objectiu 2.3. Control i regulació de l’activitat productiva basada en les plantacions intensives
de cultiu

▲

▲

Objectiu 2.4. Aprofitament de les construccions existents en desús (coberts agrícoles, masies,
etc.) per impulsar el sector serveis i dinamitzar l’economia local

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Conservació dels hàbitats i dels sistemes naturals pel manteniment de la biodiversitat
Objectiu 3.1. Preservació de la salut i la vitalitat dels espais forestals pel seu valor ecològic,
ambiental i paisatgístic

▲

▲

Objectiu 3.2. Protecció dels sistemes fluvials per mantenir i recuperar els hàbitats naturals
vinculats i el desenvolupament de les relacions ecològiques

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. Conservació i potenciació dels espais d’interès per a l’estratègia de la connectivitat
ecològica
Objectiu 4.1. Protecció especial i potenciació de les funcions ecològiques del sistema Ter

▲

▲
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Objectiu ambiental

A0

A1

Objectiu 4.2. Garantia de la connectivitat ecològica i la continuïtat paisatgística dins la matriu
agroforestal que identifica la zona del Baix Ter

▲

▲

Objectiu 4.3. Protecció i recuperació d’altres eixos longitudinals locals de valor connectiu com
els marges vegetats dels torrents, dels camins i dels camps

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. Racionalització de la transformació del paisatge rural sense perdre la seva identitat
Objectiu 5.1. Protecció de les visuals panoràmiques que conformen les escenes
paisatgístiques dels espais oberts del municipi i el seu entorn

▲

▲

Objectiu 5.2. Preservació de la qualitat i les particularitats d’heterogeneïtat dels espais de
trànsit entre les unitats paisatgístiques de l’Empordanet - Baix Ter i els terraprims de l’Empordà

▲

▲

Objectiu 5.3. Inserció de les noves edificacions a les singularitats de l’entorn rural per evitar
alteracions del paisatge i conflictes visuals

▲

▲

Objectiu 5.4. Tractament especial de tots els elements bàsics del sòl no urbanitzable que
configuren el paisatge identitari del municipi

▲

▲

Objectiu 6.1. Integració de les activitats a l’entorn a través de bones pràctiques agràries per
preservar i millorar la seva qualitat ambiental

▲

▲

Objectiu 6.2. Control de l’accés motoritzat al medi rural

▲

▲

Objectiu 6.3. Utilització racional dels recursos naturals del territori

▲

▲

Objectiu 7.1. Protecció del medi hidrogeològic per evitar impactes sobre la qualitat i la quantitat
de les aigües subterrànies

▲

▲

Objectiu 7.2. Protecció de l’espai fluvial i les seves funcions hidromorfològiques, i preservació
davant el risc d’inundació

▲

▲

Objectiu 7.3. Valorització de la potència paisatgística i social dels espais fluvials

▲

▲

Objectiu 7.4. Conservació i recuperació ambiental de l’espai fluvial del Ter per millorar la
qualitat de l’aigua superficial i la salut dels ecosistemes vinculats a la xarxa hídrica

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 6. Millora de la qualitat ambiental del medi rural

LÍNIA ESTRATÈGICA 7. Planificació i protecció del cicle de l’aigua

LÍNIA ESTRATÈGICA 8. Aprofitament racional dels valors, recursos i preexistències de l’espai rural
Objectiu 8.1. Reutilització de les cases velles de la presa de Colomers per revitalitzar l’entorn
fluvial del Ter, i convertir-lo en un recurs actiu del territori local

▲

▲

Objectiu 8.2. Aprofitament de les potencialitats del territori en el conjunt dels àmbits
ambientals, socials, econòmics, paisatgístics, culturals i territorials

▲

▲

Objectiu 8.3. Promoció i utilització del paisatge com a força turística

▲

▲

Objectiu 9.1. Protecció i recuperació de camins locals d’interès per fomentar l’acostament de la
població al medi rural (passeig, lleure, excursionisme, etc.)

▲

▲

Objectiu 9.2. Afavoriment de la comunicació social entre municipis veïns a partir de la xarxa
local de camins

▲

▲

Objectiu 10.1. Assoliment de les millors condicions per a la permeabilitat ecològica, social i
paisatgística del municipi, evitant la implantació d’elements que fragmentin el territori i dificultin
la viabilitat dels seus sistemes funcionals

▲

▲

Objectiu 10.2. Aplicació de mesures efectives d’integració paisatgística, ecològica i ambiental
de les futures infraestructures lineals d’abast territorial, i definir estratègies per a l’aprofitament
de les sinèrgies que derivin de la seva construcció

▲

▲

LÍNIA ESTRATÈGICA 9. Potenciació de la connectivitat social

LÍNIA ESTRATÈGICA 10. Resolució de la permeabilitat del territori
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Al capítol 4 s’identifiquen i es defineixen més concretament les diferents possibles
repercussions socioambientals relacionades amb el plantejament i l’aplicació de la
proposta de modificació urbanística de l’àmbit del sòl no urbanitzable del terme de
Colomers.

3.3.JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
L’alternativa A1 proposa una zonificació i una regulació normativa territorialitzada dels
usos. Per tant, s’incorpora una major visió de conjunt del municipi en termes de
planificació ambiental, social i econòmica, i s’aprofundeix en aspectes i requeriments de
protecció ambiental i de conservació o potenciació de sistemes i funcions en el territori.
Més concretament, la proposta de modificació de planejament suposa una millora
significativa de la planificació del SNU respecte al pla urbanístic actual per les següents
raons bàsiques:
> adaptació a les premisses del marc legislatiu vigent en matèria d’urbanisme i
posada en pràctica del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible,
> adaptació a les directrius i normes urbanístiques i territorials aplicables de
figures de planejament de rang superior,
> concreció en la definició del model territorial de Colomers i acotament de les
perspectives d’aprofitament del territori, proporcionades a la seva capacitat
d’acollida,
> complement i millora del nivell de valorització del SNU amb relació a les
normes subsidiàries, sensible a la protecció del territori, als seus atributs i
aptituds, especialment dels espais agraris i fluvials,
> concreció de projectes arrelats al territori i més específicament a l’entorn
fluvial, i definició dels mecanismes i condicions pel seu desenvolupament,
> utilització de criteris de continuïtat i coherència territorial dels usos del sòl pel
conjunt del Baix Ter, amb l’objectiu d’homogeneïtzar el tractament del SNU dins
una unitat territorial amb característiques, amenaces i reptes comuns,
> consideració de nous aspectes, criteris i objectius de connectivitat ecològica i
permeabilitat territorial,
> major detall en la definició del règim compatible d’usos per a cadascuna de
les zones definides amb la finalitat d’evitar i preveure lesions dels valors del
territori que mereixen una atenció especial,
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> detall de les condicions d’implantació de les activitats i les construccions
admeses (paràmetres edificatoris, solucions d’integració paisatgística,
distàncies de seguretat, bones pràctiques, formes d’ocupació del sòl, etc.), i
> precisió en els procediments d’aprovació de les actuacions en sòl no
urbanitzable.
Amb relació al planejament vigent, la proposta de modificació urbanística amplia les zones
que delimiten el SNU, i sense desvirtuar-ne la seva definició, es precisen les finalitats de
protecció, recuperació i/o potenciació dels recursos existents del territori de Colomers, per
convertir-los en revulsius pel seu desenvolupament local i regional.
La taula 3, al capítol 4, precisa amb detall els efectes més territorials de la nova proposta
de zonificació i regulació del sòl no urbanitzable, els quals esdevenen positius en la seva
totalitat, és a dir, suposen una millora amb relació a l’alternativa del planejament vigent, ja
que assimila les seves previsions, i les millora en la mesura del possible.
És important posar èmfasi al fet que la normativa que acompanya la nova proposta de
zonificació del SNU, recull els requeriments de les normes sectorials aplicables, i concreta
altres aspectes de regulació general i específica que pot decidir el mateix Ajuntament sota
el seu propi criteri (compatibilitat d’usos, condicions per a la implantació de les actuacions,
procediments d’aprovació, criteris de gestió d’usos del sòl, etc.), a part que es detallen
elements de gestió per posar en pràctica determinacions generals de protecció del medi i
de les activitats tradicionals. És notori que en els planejaments antics, no adaptats a la llei
d’urbanisme, existeix una certa indefinició en el règim d’usos del sòl, i en alguns casos es
pot descuidar la compatibilitat d’alguns possibles usos i activitats amb els valors del
territori.
Aquesta proposta de zonificació i de regulació procura planificar i obtenir un municipi
ordenat, sistèmic, funcional i de bona qualitat ambiental.
En definitiva, la proposta seleccionada pretén suposar una millora del perfil ambiental
actual del terme i posa les bases per garantir la protecció indefinida d’uns valors identitaris
del municipi a nivell econòmic, social, ecològic, paisatgístic, cultural i identitari que cal
conservar perquè puguin seguir coexistint en equilibri.
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4.IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
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4.IDENTIFICACIÓ
I
AVALUACIÓ
DELS
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA

PROBABLES

EFECTES

Aquest capítol pretén identificar i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi
natural, social i econòmic, i el paisatge, que implicarà l’entrada en vigor de la proposta de
planejament per a l’àmbit del SNU del terme de Colomers, sobretot pel que fa a les
conseqüències que es deriven de la zonificació urbanística del sòl i la definició del
corresponent règim d’usos.
La taula 3 representa una matriu d’avaluació amb aquests possibles impactes que
comportarà la nova ordenació del SNU. Metodològicament, es defineix el tipus d’impacte
segons cadascuna de les zones, se’n fa una breu descripció, es caracteritza i, finalment,
s’avalua.
Val a dir que per a la caracterització de l’impacte s’ha fet una tria –atenent criteris de
claredat conceptual i significació– entre les diferents tipificacions que regula el Real
Decreto 1131/88, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Legislatiu 1302/86,
de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. Aquestes tipificacions són les de:
•

Positiu / negatiu.

•

Simple / acumulatiu / sinèrgic.

•

Permanent / temporal.

•

Reversible / irreversible.

•

Continu / discontinu.

Pel que fa a l’avaluació, s’han establert els conceptes més usats en aquesta mena
d’anàlisis, i que es concreten en:
•

Favorable: aquell efecte que té un caràcter positiu, i esdevé oportunitat de millora.

•

Compatible: aquell de recuperació immediata i que no precisa mesures
correctores.

•

Moderat: aquell en el que la recuperació del medi no precisa mesures correctores
intensives, però que a la vegada es requereix un cert temps per a la recuperació de
les condicions ambientals inicials.
Sever: aquell que la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix
l’adequació de mesures correctores i, tot i les mesures, cal encara un període de
temps considerable per retornar a l’estat inicial.

•
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•

Crític: aquell de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una pèrdua de
qualitat permanent, sense recuperació possible de les condicions ambientals
inicials ni, fins i tot , amb l’adopció de mesures correctores.

Cal tenir en compte que aquestes definicions sovint no s’adapten a l’avaluació precisa de
l’impacte, de tal manera que ben bé poden expressar diferents graus d’incidència o de
magnitud.
Taula 3. Avaluació dels probables efectes de la nova proposta d’ordenació del SNU

Proposta de zonificació del SNU
Zona

Zona rural
agrícola

Zona rural de
protecció
agrícola

Impacte

Conservació dels
espais agraris i la
seva activitat
productiva

Conservació de
les bones terres
agrícoles per
elevada qualitat
edàfica i bon
nivell productiu

Descripció

Caracterització

Avaluació

Manteniment de l’activitat
agrícola existent i impuls per
a la recuperació del treball
agrícola de noves terres

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Conservació de l’estructura
del paisatge agrari

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Manteniment d’una peça
bàsica pel desenvolupament
funcional del mosaic
agroforestal de l’eix
Gavarres – serra de
Valldevià

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció de l’àmbit periurbà
en sòl no urbanitzable

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció de terres fèrtils de
molt alta capacitat agrològica
als àmbits inundables del Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció de les terres amb
nivells productius elevats i
diferenciats als plans del rec
del Molí i del Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE
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Proposta de zonificació del SNU
Zona

Zona rural de
protecció
agrícola

Zona rural de
valor ecològic i
paisatgístic

Zona forestal
de valoració
ambiental i
paisatgística

Impacte

Conservació de
les bones terres
agrícoles per
elevada qualitat
edàfica i bon
nivell productiu

Conservació dels
espais agrícoles
amb un interès
afegit per a
l’estratègia
connectiva

Conservació dels
espais i els
ecosistemes
forestals

Descripció

Caracterització

Avaluació

Protecció dels espais agraris
que presenten una elevada
qualitat edàfica i, alhora,
desenvolupen activitats
agrícoles diferenciades, a
l’espai inundable del marge
esquerre del Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Possibilitat de recuperació
de l’activitat de terres que
avui estan sense treballar i
presenten bones aptituds
agrícoles, al marge esquerre
del Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció del sector agrícola
dels camps Calaines per la
seva posició de reserva
estratègica per garantir la
permeabilitat territorial entre
els dos costats de la
carretera GI-631

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Manteniment d’una peça
bàsica pel desenvolupament
funcional del mosaic
agroforestal dels primers
contraforts de la serra de
Valldevià

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Manteniment de les
condicions naturals, les
relacions ecològiques i la
qualitat paisatgística dels
espais forestals del terme

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Potenciació de les funcions
productives i socials dels
boscos

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Possibilitat d’aprofitament
dels terrenys forestals per a
la pastura

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE
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Proposta de zonificació del SNU
Zona

Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Zona forestal
de valoració
ambiental i
paisatgística

Conservació dels
espais i els
ecosistemes
forestals

Contribució al manteniment
del mosaic agroforestal del
sector nord del territori del
Baix Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Manteniment de la zona
humida de la presa de
Colomers, assegurant la
protecció de les seves
funcions ambientals,
ecològiques i paisatgístiques

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Plena integració a
l’ordenació del parc del Ter
que esdevindrà façana fluvial
de la zona urbana

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Manteniment de l’activitat
agrícola tradicional
relacionada a l’hort

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Conservació de reserves de
sòl en zones periurbanes per
contenir els àmbits del
creixement urbanístic del
nucli

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Conservació de l’agricultura
de reg associada a l’hort
com a element identitari del
paisatge fluvial del terme (riu
Ter, rec del Molí, i riera de
Vilopriu)

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció d’un element de
patrimoni local vinculat a
valors socials, ecològics,
estratègics, identitaris,
paisatgístics, culturals, etc.

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Zona humida
d’interès
natural i
paisatgístic

Zona de
conservació
d’horts
periurbans i de
façana fluvial

Conservació de
la integritat de les
zones humides

Conservació de
concentracions
de parcel·les
destinades a l’ús
hortícola
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Proposta de zonificació del SNU
Zona

Àmbits del
Parc del Ter i
de les Cases
de la Presa

Impacte

Apropament del
riu al poble i a la
gent

Descripció

Caracterització

Avaluació

Integració de la façana fluvial
del Ter a la trama urbana i
funcional de Colomers

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Impuls d’un projecte social,
lúdic i educatiu vinculat al riu
Ter i als usos de l’aigua

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Descripció

Caracterització

Avaluació

Protecció de la integritat dels
valors territorials de cada
zona delimitada per no
perjudicar la seva durabilitat i
coexistència

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Conservació del caràcter
rural del sòl rústic de
Colomers, sense excloure ni
perjudicar els usos
tradicionals existents

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Precisió de les possibilitats
legals i les potencialitats d’ús
del territori i del
reaprofitament de les
construccions preexistents

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Restricció dels llindars
d’ocupació del sòl establerts
per la LLU per a una nova
construcció aïllada a partir
dels quals es requereix un
estudi d’impacte i integració
paisatgística, a les zones de
major sensibilitat (agrícola de
protecció, i rural de valor
ecològic i paisatgístic)

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Proposta de regulació d’usos i activitats en SNU
Àmbit

Règim d’usos

Integració
paisatgística

Impacte

Definició clara de
la compatibilitat
d’usos a cada
zona del SNU

Garantia d’una
bona integració
de les
edificacions i les
activitats a
l’entorn rural
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Proposta de regulació d’usos i activitats en SNU
Àmbit

Descripció

Caracterització

Avaluació

Seguretat de l’efecte al
manteniment o la
implementació real i
convincent del nou ús, amb
garanties de continuïtat en el
temps

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Garanties d’anàlisi i
avaluació continuada de les
actuacions previstes durant
el seu tràmit d’aprovació

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Les condicions d’edificació
s’adapten a les possibilitats i
sensibilitats de cada zona,
evitant el perjudici de les
seves característiques
naturals i funcionalitats
d’interès

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Redefinició de distàncies en
l’ocupació del sòl
(granges/nucli urbà,
granja/granja, tanques de
propietats, separació a
camins, etc.)

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Paràmetres
urbanístics

Limitació i
precisió de les
condicions
d’implantació dels
usos i activitats

Ordenació d’aspectes
normalment poc regulats al
planejament general que
afecten el sòl no urbanitzable
(cartells publicitaris, nuclis
zoològics, etc.)

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Gestió
d’activitats

Garanties de la
bona pràctica de
les activitats
admeses

Regulació de condicions
limitants per activitats,
millora de pràctiques
agràries i forestals,
referències a normes
sectorials aplicables, etc.

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Procediment
d’aprovació
d’algunes
actuacions

Paràmetres
urbanístics

Impacte

Requeriment
d’aprovació de
figures de
planejament
derivat o
d’estudis de
detall

Limitació i
precisió de les
condicions
d’implantació dels
usos i activitats
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Efectes genèrics per àmbits concrets del medi
Aspecte

Paisatge

Espais naturals

Connectivitat
territorial

Riscos
ambientals

Impacte

Descripció

Caracterització

Avaluació

Conservació del
paisatge i la seva
identitat

Manteniment i potenciació de
l’estructura i la funcionalitat
del mosaic agroforestal
característic de la zona de
transició entre les unitats de
l’Empordanet-Baix Ter i els
terraprims de l’Empordà

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Contribució al manteniment
de l’heterogeneïtat i identitat
del paisatge del Baix Ter

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Conservació i
recuperació
ambiental de
l’àmbit fluvial

Conservació de la qualitat
ecològica de la presa de
Colomers, i recuperació i
protecció del conjunt del
medi fluvial (llera, ribera i
marges inundables)

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció dels
fluxos terrestres i
fluvials per a la
connectivitat
ecològica, social i
paisatgística

Garantia per una
permeabilitat territorial a
través de la continuïtat
funcional de les forests, i la
connectivitat ecològica dels
àmbits fluvials

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Protecció dels
fluxos terrestres i
fluvials per a la
connectivitat
ecològica, social i
paisatgística

Atenció especial a la xarxa
local de camins com a vies
de comunicació social i
patrimoni d’ús per la gent del
territori

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Minimització dels
factors de risc
d’inundació

Tractament especial dels
àmbits inundables del riu Ter
per a la preservació davant
el risc d’inundació

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE
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Efectes genèrics per àmbits concrets del medi
Aspecte

Medi
socioeconòmic

Impacte

Establiment de
les condicions pel
desenvolupament
actiu dels valors
socials i els
impulsos
econòmics del
territori

Descripció

Caracterització

Avaluació

Identificació i preparació de
les condicions per a
l’aprofitament racional del
territori d’acord amb els seus
limitants

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Consideració de les
possibilitats de diversificació
de l’economia local

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Ordenació i utilització del
paisatge com a un actiu i
revulsiu econòmic pel terme

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Consolidació, recuperació o
reforçament del sentit
identitari de pertinença social
al territori

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Aprofitament de les
possibilitats pedagògiques i
de conscienciació ambiental
ciutadana que ofereixen els
valors afegits del paisatge

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

Impuls de les activitats
tradicionals arrelades als
productes o formes de treball
del territori

Positiu, simple,
permanent,
reversible i
continu

IMPACTE
FAVORABLE

És important considerar que la conservació de les preexistències de la matriu territorial
suposa la protecció de recursos bàsics per a l’impuls i continuïtat de l’economia local i
regional del territori, per a la socialització de l’entorn, la valorització, protecció i identificació
social amb les qualitats del territori, el manteniment de la funcionalitat dels sistemes
territorials, i la conservació dels espais oberts i el paisatge singular i identitari de l’entorn.
El planejament urbanístic municipal, a través de la regulació normativa del sòl no
urbanitzable, pretén comprometre’s en aquesta direcció.
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En aquest sentit, la proposta de modificació puntual de planejament ha incidit
especialment en la possibilitat d’acceptar el desenvolupament urbanístic d’un Parc públic
del Ter, complementat amb un projecte de rehabilitació de les cases velles de la presa de
Colomers per instal·lar-hi un centre d’estudis d’interpretació dels rius mediterranis.
D’aquesta manera, d’acord amb l’article 57 de les normes urbanístiques de la modificació,
“s’admetrà la construcció d’un parc fluvial d’ús públic, de revalorització i integració urbana
de la façana fluvial del riu Ter, dotat de serveis de turisme verd, d’oci, esport i educació
ambiental en el lleure vinculat amb el riu, els usos de l’aigua i la conservació i potenciació
ecològica i paisatgística del medi fluvial”. Tal com afegeix l’article, “l’objectiu bàsic és
regular la compatibilització de l’ús social amb la conservació de l’espai fluvial”. D’altra
banda, relacionat amb l’obertura de l’espai del Ter al poble, la proposta urbanística
determina, en el seu article 27, la possibilitat de reconstrucció i rehabilitació de la colònia
de cases de la presa, les quals podran ser destinades a “un ús residencial turístic o
d’hostaleria rural, a activitats d’educació en el lleure, i relacionades amb projectes de
revalorització ambiental i d’impuls de l’ús social del riu”. Aquests dos projectes són
complementaris i requereixen d’una visió integral i integradora.
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5.AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA
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5.AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA
5.1.VERIFICACIÓ DE LA CONGRUÈNCIA DE LA PROPOSTA
La comprovació de l’adaptació, vinculació i congruència dels objectius ambientals
preestablerts en la proposta de modificació és un exercici continuat que s’ha anat
desenvolupant al llarg de tot aquest document:
> El capítol 2 ha establert el marc de referència per definir les línies estratègiques
i els objectius ambientals generals que han de ser aplicables al planejament
urbanístic, d’acord amb la legislació urbanística general vigent (LLU) i les
normatives de planejament de rang superior (PDTE), així com les determinacions
que deriven de programes i projectes ambientals i territorials diversos (Agenda 21
del Baix Ter, estudis i iniciatives del Consorci Alba-Ter).
Tanmateix, el capítol 2 ha definit una sèrie d’objectius específics per a l’ordenació
del SNU després de diagnosticar la seva realitat territorial, i conèixer-ne els punts
forts i febles.
EL CONJUNT DE TOTS AQUESTS OBJECTIUS HAN ENCAMINAT LA NORMATIVA PROPOSADA PER
DONAR-LI COMPLIMENT

> El capítol 3 ha justificat que l’alternativa proposada és una opció que millora la
versió de planejament actualment en vigor en aspectes de sostenibilitat
ambiental, social, econòmica i territorial.
LA NOVA PROPOSTA DE PLANEJAMENT ÉS MÉS SENSIBLE A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I LA
SOSTENIBILITAT URBANÍSTICA

> El capítol 4 ha demostrat que l’alternativa de planejament escollida i objecte
d’avaluació ambiental suposa una millora pel territori de Colomers en els seus
vessants ambiental, econòmic, social i paisatgístic, tan des de la mateixa
proposta de zonificació del SNU com des de la pròpia regulació normativa.
LA NOVA PROPOSTA DE PLANEJAMENT APORTA MOLTES MILLORES EN TERMES DE
SOSTENIBILITAT URBANÍSTICA, CONCRETANT LA IDENTIFICACIÓ, CONSERVACIÓ I APROFITAMENT
DELS VALORS COEXISTENTS DEL TERRITORI LOCAL I PROPER

> El següent apartat (5.2) defineix una sèrie d’indicadors de seguiment que poden
servir per supervisar el compliment dels objectius establerts durant el període que
el planejament pugui estar en vigor.
En definitiva, amb aquesta proposta es posen les bases i es defineixen unes condicions
urbanístiques adients per dur a terme un desenvolupament racional, equilibrat, integrador,
compromès, territorialitzat, preventiu, viable, aplicable i oportunista del sòl no urbanitzable
de Colomers.
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5.2.MARC PER A L’ESTABLIMENT DE MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ
AMBIENTAL DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA
Aquest subcapítol únicament pretén establir un marc general de referència per a la
supervisió ambiental de la modificació urbanística plantejada, d’acord amb les possibilitats
que permet la nova proposta.
Aquest seguiment s’establirà a diferents nivells:
1. Durant el desenvolupament d’intervencions en sòl no urbanitzable quan
el planejament sigui aplicable,
1.1. Es garantirà el bon desenvolupament de les intervencions acceptades en sòl
no urbanitzable. Cal assegurar el compliment de les determinacions en matèria
de:
• règim d’usos,
• procediments d’aprovació,
• condicions de les noves construccions,
• integració paisatgística,
• etc.
S’INSTA A L’AJUNTAMENT A REDACTAR UN PETIT INFORME ANUAL AMB LES
ACTUACIONS URBANÍSTIQUES EXECUTADES I PREVISTES EN SÒL NO URBANITZABLE,
AMB UNA BREU AVALUACIÓ DEL TRÀMIT SEGUIT I EL RESULTAT ASSOLIT

1.2. Es garantirà el compliment de la normativa sectorial aplicable per part de la
supervisió corresponent a les administracions responsables
CADA ADMINISTRACIÓ HA DE SEGUIR ELS SEUS PROTOCOLS DE SUPERVISIÓ A L’HORA
DE VETLLAR PEL BON DESENVOLUPAMENT DE LES INTERVENCIONS EN SNU

1.3. Se seguirà el grau de recuperació o conservació dels espais d’interès natural
(boscos, cursos fluvials, resclosa, etc.) i agrícola
S’INSTA A L’AJUNTAMENT A INCLOURE A L’INFORME ANTERIOR LES ACTUACIONS
D’IMPLICACIÓ AMBIENTAL FETES AL MUNICIPI
S’INSTA A L’AJUNTAMENT A ENCARREGAR, PERIÒDICAMENT –CADA TRES O QUATRE
ANYS–, ESTUDIS O INFORMES D’EVOLUCIÓ DE LA PRESÈNCIA D’ESPÈCIES CONCRETES
DE FAUNA, DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, D’EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA, DE
NIVELL DE RECUPERACIÓ DE TERRES ABANDONADES, DE LA POTENCIACIÓ DE LA
RAMADERIA EXTENSIVA I EL SEU IMPACTE, ETC. EN DEFINITIVA, D’INDICADORS QUE
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VERIFIQUIN EL COMPLIMENT D’ALGUNS OBJECTIUS SOCIOAMBIENTALS ESTABLERTS O
JUSTIFIUIN EL GRAU D’EFICIÈNCIA DE L’APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLANEJAMENT
PEL SNU.

1.4. S’avaluarà l’impacte a tots nivells de la implantació del Parc del Ter i de
l’aprofitament lúdico-educatiu de la colònia de cases de la presa de Colomers
quan estiguin en funcionament
S’INSTA A L’AJUNTAMENT A REDACTAR UN BREU INFORME DE VALORACIÓ DE
L’IMPACTE SOCIAL, ECONÒMIC I AMBIENTAL QUE ESTÀ TENINT LA IMPLEMENTACIÓ
DELS DOS PROJECTES D’APROPAMENT DEL RIU A LA GENT

1.5. Se seguirà l’evolució dels components de la matriu territorial i la optimització
de l’ús del territori
ES CALCULARAN ELS SEGÜENTS INDICADORS DE SEGUIMENT:
> Diversitat bioestructural (anual). Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la

presència d’espècies testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el document
“Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a
la Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat” determina quines són les espècies
bioindicadores a considerar, així com els diferents hàbitats naturals que conformen el
mosaic paisatgístic del territori.
Núm. d’espècies localitzades

-1-

Núm. d’hàbitats representats

-2-

+
Núm. d’espècies relacionades

-1-

Núm. total d’hàbitats

-3-

(1) Només en els hàbitats representats al municipi.
(2) Hàbitats representats al municipi.
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines.
Referència any 2006: 0,86 (tendència desitjada: a augmentar)

> Petjada ecològica (quinquennal). Aquest indicador de contaminació atmosfèrica mesura el

nivell de pol·lució del municipi a partir del nombre de vegades de superfície agrària i
forestal –existent en el terme municipal– que es necessita per absorbir les emissions de
diòxid de carboni (CO2).
Per tant, en el càlcul es considera l’absorció potencial de diòxid de carboni per part de les
hectàrees forestals i conreades del municipi perquè són els usos del sòl que contribueixen
a neutralitzar el carboni.

Emissions totals CO2 / 6,6*
Superfície agroforestal del municipi
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* Factor d’absorció estimat en 6,6 tones CO2 / ha i any com a valor mitjà anual
establert per una hectàrea de bosc o conreu.

Referència any 2004: 0,97 (tendència desitjada: a disminuir –inferior a 1–)

> Balanç de les dejeccions ramaderes (bianual). El balanç municipal de les dejeccions

ramaderes posa en relació la producció de nitrogen d’origen ramader amb la capacitat
d’absorció de les terres agrícoles del terme municipal. Atès que la principal font de
contaminació de les dejeccions ramaderes és el nitrogen, aquest és el paràmetre que es
té en compte per a avaluar el risc de contaminació potencial d’aqüífers, d’aigües
superficials i de sòls.
Actualment Colomers es troba afectat per aquest fet i estan qualificats com a zona
vulnerable per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/98).
Capacitat d’absorció de les terres agrícoles* - Producció de dejeccions ramaderes

* El Decret 205/2000 fixa la dosi d’aplicació màxima per les zones vulnerables entre
el 130 kg N/ ha i els 210 kg N/ ha segons el tipus de conreu. Per l’elaboració dels
càlculs s’ha pres el valor de 210 kg N/ ha com a mitjana de la dosi de nitrogen
d’aplicació.

Referència any 2004: 48.826 (tendència desitjada: valors positius

2. En el moment de modificacions puntuals a què pugui està subjecte el
planejament general en vigor
2.1. S’avaluaran els efectes que poden tenir noves modificacions de planejament
(ja sigui en SU o SNU) sobre la integritat del sòl no urbanitzable.
ES CALCULARÀ, ANUALMENT, EL SEGÜENT INDICADOR DE SEGUIMENT:
> Sòls de sostenibilitat garantida. Avalua la superfície de sòl del municipi que s’ajusta als
següents condicionants:

• Manté la qualificació de no urbanitzable.
• Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o d’estructuració
típicament rural).

• Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de preservació del medi
ambient.

Sup. ajustable als condicionants establerts
X

100

Sup. total del municipi

Referència any 2006: 93,82 (tendència desitjada: a augmentar)
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Per acabar, només constatar que seria bo poder superar els riscos que comporta la pròpia
indefinició inherent d’un planejament, en el sentit que a vegades no pot assumir el ritme
dels canvis en el territori amb la mateixa velocitat. Cal evitar la implantació d’actuacions
que suposin una agressió sobre els valors pels quals el territori ha merescut la seva
protecció.
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6.ANNEX. CD AMB EL DOCUMENT EN FORMAT DIGITAL
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