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1. APARTATS PRELIMINARS
1.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE L’ISAP
El present document correspon a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (en endavant ISAP) del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pedret i Marzà. Aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar (ISAP) acompanyarà l’Avanç de Pla, i serà la base de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA),
que acompanyarà l’aprovació inicial, i de la Memòria Ambiental (MA), per a l’aprovació inicial del Pla.
El present ISAP es redacta en compliment de:
-

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

-

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

-

El s eu R eglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (sobretot els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena), i

-

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord amb el seu article 21
i amb el punt 2a de l’Annex 1 i de l’Annex 3- Contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del
Pla o el Programa).

La redacció d’un POUM a Pedret i Marzà respon a la necessitat (1) d’adequar el planejament municipal a la
normativa urbanística, a mbiental i s ectorial vigent, (2) de c onsiderar l es i mplicacions i e ls a spectes
ambientals en el planejament general i (3) de regular els usos i activitats permesos en sòl no urbanitzable.
El document central o bàsic dels planejaments sotmesos al procés d’avaluació ambiental és l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental (ISA). A aquest el precedeix un document previ, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar (ISAP) i el culmina un document final de resum i conclusions, tant a nivell de continguts com de
tràmit, que és la Memòria Ambiental (MA). Aquest tràmit d’avaluació ambiental es duu a terme en paral·lel
amb el tràmit urbanístic.
El p resent d ocument I SAP pretén s er l a b ase p er a l a r edacció d e t ota l a d ocumentació a mbiental q ue
acompanyarà el POUM en el procés d’avaluació ambiental estratègica.
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Figura 1. Tràmit urbanístic i procés d’avaluació ambiental estratègica del POUM de Pedret i Marzà des de l’inici fins a
l’aprovació definitiva.
TRÀMIT URBANÍSTIC

PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL PRELIMINAR (ISAP)

AVANÇ DE PLANEJAMENT

INFORMACIÓ
PÚBLICA

Aportació
Aportació

DOCUMENT DE REFERÈNCIA
(Departament de Territori i Sostenibilitat, SSTT
Girona)

INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL (ISA)

POUM

POUM + ISA (aprovació inicial)

INFORMES ADMINISTRACIONS COMPETENTS

Ajuntament
Aportació

 Direcció General de Qualitat Ambiental
 Àrea de Medi Natural (SSTT Girona),

INFORMACIÓ
PÚBLICA

Agència Catalan de l’Aigua, etc

Aportació

Al·legacions

Aportació

Aportació

POUM (aprovació inicial)

INFORME SOBRE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
(OTAA)

EXPOSICIÓ PÚBLICA

MEMÒRIA AMBIENTAL (MA)

Aportació

RESOLUCIÓ DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL
(Departament de Territori i Sostenibilitat)

POUM + MA (Aprovació provisional)
Ajuntament

POUM (Aprovació definitiva)
Comissió Territorial d’Urbanisme

Font: Elaboració pròpia, 2013.

El p rocés d ’avaluació a mbiental c ontinuada d e l a r edacció d el P OUM d e Pedret i M arzà, s ’inicia a mb e l
present ISAP p er tal d’integrar els requeriments ambientals en la presa de decisions urbanístiques.
L’ISAP permet fer una avaluació de les possibles alternatives sobre l’estructura general d’emplaçament i del
model territorial, així com analitzar les opcions de creixement urbà del terme, amb l’objectiu que al llarg del
procés d e redacció d el P la es concretin e ls c riteris i les mesures per a plicar els objectius a ssumibles d e
sostenibilitat, i s ’aprofundeixi en l’anàlisi i en la minimització de les possibles r epercussions ambientals del
planejament urbanístic.
L’ISAP és el document que analitza l’avanç de planejament perquè l’administració ambiental pugui procedir a
la s eva r evisió. Ha d’incloure la informació s uficient per permetre conèixer l’abast de la proposta, és a dir,
haurà d e c ontemplar e ls s eus criteris i ob jectius a mbientals bà sics, l a d escripció d el m edi r eceptor, e ls
efectes probables i més significatius sobre el medi físic, natural i socioeconòmic i les propostes o alternatives
d’encaix amb la seva discussió i justificació.
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Per t ant l ’ISAP c onstitueix u na primera fase en l’elaboració de la documentació ambiental per a l
planejament sotmès a avaluació ambiental.
En aquest s entit, els i nstruments d ’avaluació a mbiental, q ue caldrà i ntegrar e n el procés d e redacció d el
POUM i en les avaluacions ambientals següents a l’ISAP,- és a dir, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)
i la Memòria Ambiental (MA)-, es basen en:
-

La definició d’objectius ambientals per la redacció del POUM que caldrà adoptar en la fase inicial i
que permetran la verificació de les decisions successives, les alternatives generals d’ordenació, el
producte final i les seves modificacions posteriors.

-

El perfil ambiental del municipi en relació amb el planejament, que permet la comparació entre
la situació prèvia i la derivada del nou planejament.

Els POUM formen part d’un sistema de planejament territorial i urbanístic en el qual prevalen altres plans de
rang jeràrquic superior i altres plans de caràcter derivat sotmesos a les seves determinacions. L’avaluació del
POUM mitjançant l’ISAP forma part d’un procés ampli d’avaluació en cascada, de manera que el POUM ha
d’assumir e ls r esultats d e l ’avaluació i d e l es d eterminacions a mbientals d els p lans d e rang s uperior i ,
paral·lelament, establir les mesures que facilitin la qualitat ambiental i l’avaluació dels plans derivats.
L’estructura del present informe s’adapta als requeriments indicats en els apartats a) i b) de l’article 70 del
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) i respon als següents capítols, a banda
del present apartat introductori:


Capítol 2 de presentació del planejament,



Capítol 3 d’objectius i criteris ambientals bàsics del POUM,



Capítol 4 de descripció del medi receptor: medi físic, biòtic, antròpic i riscos naturals,



Capítol 5 d’anàlisi d els v ectors a mbientals: c icle d e l ’aigua, a tmosfera, c apacitat a cústica i s oroll,
energia, mobilitat, etc.



Capítol 6 de diagnosi del medi receptor i sensibilitat ambiental,



Capítol 7 de discussió d’alternatives i justificació ambiental de l’alternativa escollida, i



Capítol 8 de conclusions de l’avaluació ambiental preliminar de la proposta de planejament.

Només afegir que la discussió urbanística dels principis, els objectius i les condicions d’ordenació del POUM
de Pedret i Marzà, s ’està desenvolupant de manera conjunta entre l’equip d’arquitectes, r edactor del Pla, i
l’equip de tècnics ambientals, amb la finalitat d’incorporar i perfeccionar criteris i objectius d’abast ambiental a
la proposta d’ordenació urbanística.
1.2. OBJECTIUS DE L’ISAP
L’objectiu f onamental d el p resent Informe d e Sostenibilitat Ambiental Preliminar ( ISAP) é s (1) influir e n la
presa de decisions del desenvolupament tècnic i normatiu del POUM de Pedret i Marzà, i (2) confeccionar
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una p rimera v aloració de l’adequació i v iabilitat socioambiental d e la p roposta, amb l a finalitat que el P la
incorpori adequadament els aspectes ambientals en termes de sostenibilitat urbanística.
Per dur a terme la totalitat d’aquest exercici, se segueixen les següents fases de treball:
1. Contribuir e n l a definició dels propòsits i els objectius ambientals generals del P OUM, i qu e

seran u n de ls p rincipals f ils c onductors d el p rocés d e r edacció, t ramitació i d esenvolupament d el
POUM.

2. Elaborar u na caracterització exhaustiva del conjunt del territori per c onèixer am b de tall l es

condicions i l’estat actual del medi físic, natural, antròpic, així com els riscos ambientals existents.

3. Definir un mapa de sensibilitat ambiental que influeixi directament en la proposta de zonificació i

d’ordenació del POUM.

4. Atenent als condicionants geològics i hidrogeològics en el terme de Pedret i Marzà, definir un mapa

de vulnerabilitat hidrogeològica que i nflueixi d irectament e n l a pr oposta d e z onificació i
d’ordenació del POUM.

5. Establir objectius i criteris específics que resolguin problemàtiques, conservin qualitats, a profitin

les p ossibilitats s ocioambientals d el t erme, i p osin u na a tenció e special e n g arantir q ue el
planejament e s d esenvolupi d e f orma a mbientalment s atisfactòria. E s c ontemplaran, a lmenys, el s
següents aspectes:
 La s ostenibilitat g lobal d el model d ’ordenació: oc upació i c onsum d el s òl, m obilitat i
eficiència e nergètica, e structura i i dentitat d el s òl n o u rbanitzat, f ragmentació t erritorial,
riscos n aturals i t ecnològics, e tc. A ixò implica intervenir s obre les formes de creixement
urbanístic, el cicle de l’aigua, l’ambient atmosfèric, la gestió dels residus, la sostenibilitat i
ecoeficiència e n l a u rbanització i l ’edificació, l a b iodiversitat t erritorial, l a p ermeabilitat
ecològica i el patrimoni natural en general, i la qualitat del paisatge.


Les indicacions s obre l es q uatre àrees d’actuació ambiental que r esulten del m arc d els
programes i l es e stratègies c omunitàries ( VI P rograma de m edi a mbient d e l a U nió
Europea):
-

El fre i la minimització del canvi climàtic

-

El funcionament més òptim i la bona qualitat dels sistemes naturals.

-

L’aturada de la pèrdua progressiva de la biodiversitat.

-

La protecció dels sòls i el consum racional de l’aigua.

6. Discutir le s diferents alternatives urbanístiques i j ustificar l ’opció a mb m ajors b eneficis

socioambientals.

Així doncs, amb aquest informe preliminar es pretén donar a conèixer una primera radiografia socioambiental
de l’encaix del POUM en el medi receptor del terme municipal de Pedret i Marzà al Departament de Territori i
Sostenibilitat, q ui e metrà u n document de referència on e s d eterminarà d efinitivament c om s ’haurà de
desenvolupar el Pla en matèria ambiental.
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1.3. ANTECEDENTS DE L’ISAP
Actuen com a antecedents al present document de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) del POUM del
terme municipal de Pedret i Marzà, els documents:
-

Agenda 21 del terme municipal de Pedret i Marzà (juntament amb e ls m unicipis de P eralada,
Garriguella, Vilajuïga, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà). Anys 2009-2010. GEOSERVEI SL

-

Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Pedret i Marzà en el marc de l’Agenda 21. Anys
2009-2010. GEOSERVEI SL

-

Jornades de participació ciutadana a Pedret i Marzà, d e p resentació, di agnosi i p roposta
d’accions en el marc de l’Agenda 21. Anys 2009-2010. GEOSERVEI SL

-

Directrius per a la regulació del sòl no urbanitzable del terme municipal de Pedret i Marzà, en
el marc de l’Agenda 21. Any 2010. GEOSERVEI SL

-

Estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística i Pla de foment de la connectivitat del
terme municipal de Pedret i Marzà, en el marc de l’Agenda 21. Any 2010. GEOSERVEI SL

1.4. CONTEXT TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL
El municipi de Pedret i Marzà té una superfície de 8,6 km2 i s'estén pel sector septentrional de la plana de l'Alt
Empordà, a l a c onca d e l a M uga, f ins a t ocar, pe l S E, a l 'antiga r iba d el de saparegut estany d e C astelló.
Aquest municipi pren el nom dels dos agrupaments de població que en formen part; Pedret, a llevant, és un
lloc d e p oblació d ispersa o n h i h a l'església p arroquial. Marzà, a 1 k m a p onent, é s u n n ucli d e p oblació
agrupada i la capital administrativa. El límit del terme limita al N amb els municipis de Garriguella i Vilajuïga, a
l’E amb Pau, i al S i a l’O amb Peralada.
El t erritori é s totalment p la, n omés a mb a lguns a floraments r ocosos q ue f ormen o ndulació o m inúsculs
tossals. Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de
S a N l a p art oriental d el t erme, riera que e s f orma, dintre el t erme m unicipal, per l a u nió d e la r iera de
Vilajuïga, que davalla de la serra de Rodes, i la riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la
riera de V olterós, q ue da valla d e l a serra de l a B aga d 'en Ferran. A ntigament d esembocava a l 'estany d e
Castelló; ara, per mitjà de sèquies, les seves aigües desguassen a la Mugueta, per la dreta. Aquesta zona, a
l'extrem sud-oriental del municipi, pertany al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
El tren de Barcelona a França travessa el sector occidental del terme i passa a pocs metres de Marzà, on
no hi ha, però, baixador. Aquest poble es comunica per un camí amb l'estació més pròxima, que és la de
Vilajuïga, al NE. El traçat de la carretera N-260 de Figueres a P ortbou és paral·lel, en aquest tram, a la via
del tren. Marzà hi enllaça per mitjà d'un curt ramal. Una carretera local porta de Pedret a Pau i a la carretera
de Roses a Vilajuïga. Diversos camins veïnals menen a Vilanova de la Muga i a Castelló d'Empúries.
El t erritori m unicipal é s pràcticament del tot conreat. H i h a u na r eduïda z ona de r egadiu, q ue é s e n
increment, sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi, civada, blat de moro, llegums i farratge, i
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als terrenys més pedregosos hi ha vinya i olivera. La ramaderia, sobretot porcina, ovina i bovina, és un dels
recursos econòmics principals.
Com a a ctivitats d estacables e n el s òl n o u rbanitzable cal m encionar l’Abocador Comarcal de l’Alt
Empordà (en funcionament des de maig de 1988). La instal·lació dona servei als 68 municipis de la comarca
i a les empreses de la comarca que vulguin abocar-hi residus comercials assimilables a residus sòlids urbans
(RSU). És un abocador que tracta aproximadament unes 100.000 tones anuals de residus, té una capacitat
de tractament de lixiviats de 16.425 m3 i de tractament de metà de 1.524.240 m3. També cal mencionar en el
sòl no urbanitzable l’existència de la Bassa de Can Serra. Es tracta d’una bassa artificial que recull aigua
procedent de l’Embassament de Boadella la qual es destina a reg (veure Mapa 1 – Emplaçament i Espais
Naturals Protegits).
Figura 2. Nuclis de Pedret i Marzà.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013.
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Segons d ades I DESCAT (Institut d ’Estadística d e C atalunya) e l t erme m unicipal d e P edret i M arzà t é una
població de 184 habitants (any 2012) el que suposa una densitat de població de 21 habitants/Km2. El 88%
de la població resideix al nucli de Marzà i el 12% restant al nucli de Pedret. Aproximadament el 18% de la
població del terme municipal de Pedret i Marzà resideix en disseminats.
En els últims 15 anys (període 1998-2012) la població només s’ha incrementat en un 1,6% ( el que són 70
habitants en 15 anys).
Figura 3. Evolució demogràfica a Pedret i Marzà, període 1998-2012.

Font: IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), 2013.

Pel que fa a la tipologia d’habitatges, el 79% és de primera residència, i el 21% de segona residència (dades
disponibles del cens de l’any 2001). En aquest sentit, val a dir que al municipi s’hi troben 4 allotjaments de
turisme rural.
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CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT
2.1. PLANEJAMENT DE RANG SUPERIOR D’INFLUÈNCIA AL TERME MUNICIPAL DE PEDRET I
MARZÀ
2.1.1. EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA SERRA DE RODES (PDUSR)
El PDU del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i els seus entorns es va aprovar el 2006 per tal de comptar
amb un instrument que permetés una aproximació detallada a un àmbit de "gran fragilitat", com és el comprès
pels m unicipis d e G arriguella, P alau-saverdera, P au, P edret i M arzà, u na p art d e R oses i V ilajuïga. E ls
objectius d el P la D irector er en p rotegir e ls e spais n aturals, r egular el s òl no u rbanitzable o n o u rbanitzat,
identificar l es u nitats p aisatgístiques, d efinir u n m odel t erritorial p els a ssentaments u rbans i es tablir u nes
directrius per tal de coordinar l'ordenació urbanística.
No obstant això, el PDU es v a aprovar anteriorment al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines,
d’una escala de planificació i també d’un abast territorial superior. Fruit de l’anàlisi dels dos documents, el
Departament de Territori i Sostenibilitat va detectar una sèrie d’incoherències en el PDU, que van aconsellar
introduir-hi ajustaments.
L’any 2011 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va procedir a l'actualització d’aquest
PDU, i en concret pel que fa al municipi de Pedret i Marzà, es classifica i reconeix com a sòl urbanitzable
industrial una z ona que e s troba separada d el n ucli urbà ocupada p er activitats i ndustrials i magatzems
legalment implantats en el seu dia, en sòl no urbanitzable. La no consideració de sòl no urbanitzable impedia
la r egularització d 'una s ituació e xistent i a justada a d ret d e l es a ctivitats d e càmping de caravanes,
restaurant i estació de servei ubicades al marge esquerre de la N-260.
De fet, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en atenció a aquestes circumstàncies, i estimant
parcialment les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Pedret i Marzà i altres particulars, va atorgar a
aquesta à rea e l n ivell d e sòl urbanitzable. La m odificació de l P DU p ermetrà, d oncs, l a reintegració
urbanística d’aquesta àrea.
Per altre banda, l’actualització del PDU r eferida adapta el document a l'ampliació del connector entre els
espais naturals del Aiguamolls de l'Empordà i de la serra de l'Albera.
El PDU r especte al sistema dels espais oberts en el municipi de Pedret i Marzà considera les següents
categories:
•

Sòl de protecció especial:
-

els es pais nat urals l egalment r econeguts c om el t errenys inclosos en el Parc N atural de ls
Aiguamolls de l’Empordà ( NUe-pein)

-

pel seu valor de connectivitat ecològica i paisatgística:
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El connector riera de Vilajuïga – Pedret, malgrat que es tracta d’un connector sotmès
a diferents impactes, és molt adient com a corredor fluvial entre el Parc dels Aiguamolls
de l’Empordà i el Parc Naturals de cap de Creus (NUe-eco)
El connector riera de Garriguella – Rec de Cagarell, é s e l c onnector més d irecte
entre el massís de l’Albera i el Parc dels Aiguamolls. Compren la conca de la riera de
Garriguella i e l rec de Cagarrell, aquest últim discorre pels relleus del Puig d e la
Malaveïna fins a drenar al rec Madral dins del Parc dels Aiguamolls. (NUe-eco)
-

•

pel seu alt valor agrícola i de connector els terrenys situats a l’espai d’interès geomorfològic el
Penardell, que inclou l’antiga depressió de l’estany del mateix nom (NUe-agr-con)

La r esta d e sòl e s c onsidera d e p rotecció t erritorial ( NUt) excepte e ls t errenys s ituats a l n ord d el
nucli de Marzà fins el ferrocarril que es consideren de protecció preventiva (NU)

Respecte a l es unitats de paisatge el municipi de Pedret i Marzà s’inclou majoritàriament en la Unitat de
Paisatge 3 Plana alt empordanesa de conreus de cereals i zones inundades temporalment, que es
tracta d e s òls o cupats p er conreus d e c ereals, de g ira-sol, v inyes, p rats s ecs i z ones i nundades
temporalment. Aquesta unitat es travessada per diferents rieres i recs, que van acompanyades de bosquines
humides (roures, tamarius i altres espècies). Presenta un bon estat de conservació dels seus valors naturals i
paisatgístics, tot i que també s’hi troba la presència d’algunes granges poc integrades en l’entorn. Únicament
els terrenys situats al puig de les Encontrelles s’inclouen en la Unitat de Paisatge 2 La plana agroforestal de
conreu de vinya i olivera.
Respecte als assentament urbans i les seves extensions, el PDU aprovat l’any 2006 determinava pel sector
apte per urbanitzar industrial ( SAU-I) que delimita les Normes Subsidiàries de Pedret i Marzà la seva
classificació com a sòl no urbanitzable de protecció territorial, ja que considerava que la seva localització no
és adequada per l’accés des de la N-260 i pel seu impacte visual, que les activitats que es desenvolupen no
corresponien a un polígon industrial, ni tampoc el sector té una mida suficient.
El PDU assenyala d os serveis i a ctivitats: la g asolinera de la N -260 c om a servei de gasolinera i per la
mobilitat (Sg) i l’activitat de turisme rural de Can Sala com a servei per residència temporal i restauració (Sr)
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Figura 4. Plànol d’ordenació del Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes aprovat l’any 2006.

Font: Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, 2006.

Respecte als sistemes urbanístics, el PDU reconeix la xarxa ferroviària que travessa el municipi, l’abocador
comarcal c om u n s ervei t ècnic i es tableix u na j erarquia d e l a x arxa v iària e stablint la N -260 c om a via
estructurant (Xe); la carretera de Marzà a Pedret, la de Marzà a Vilajuïga, i la GI-6106 que passa per Pedret
com a vies d’accés local (Xl). També assenyala diferents vies com a camins agrícoles (Xa).
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Figura 5. Plànol d’infraestructures i equipaments del Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes aprovat l’any 2006.

Font: Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, 2006.

El PDU inclou un Precatàleg d’elements patrimonials que respecte al municipi de Pedret i Marzà inclou:
-

El Castell de Marzà com a BCIN

-

Les restes de muralles i un portal com a BCIN

-

El pont de Pedret com a element d’interès arquitectònic.

-

El camí de Castelló d’Empúries a Sant Romà de Delfià, passant pel puig de Malaveïna com
a camí històric.

El P DU e s va ap rovar a nteriorment a l Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), d’una
escala d e p lanificació i també d ’un a bast territorial s uperior. F ruit d e l ’anàlisi d els d os d ocuments, e l
Departament de Territori i Sostenibilitat va detectar la necessitat d’impulsar alguns ajustaments en el PDUSR,
en concret a la supressió com àrea de sòl urbanitzable industrial SAU-I, que es troba separada dels nuclis
urbans de Pedret i Marzà.
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya en sessió del 18 de març de 2011 va aprovar la modificació del
PDUSR que permet la reintegració urbanística d’aquesta àrea industrial SAU-I. Així va considerar que
aquesta àrea es trobava ocupada per activitats industrials i magatzems legalment implantats, en el seu dia,
en sòl no urbanitzable. La no consideració de sòl urbanitzable impedia la regularització d’una situació existent
i ajustada a dret. El PTPCG, en atenció a aquestes circumstàncies, va atorgar a aquesta àrea el nivell de sòl
amb protecció preventiva amb l’objectiu que es pogués acabar considerant com a sòl urbanitzable.
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya en s essió del 18 de març de 2011 va aprovar la modificació del
PDUSR que p ermet la r eintegració urbanística d’aquesta àrea industrial SAU-I. Així va considerar que
aquesta àrea es trobava ocupada per activitats industrials i magatzems legalment implantats, en el seu dia,
en sòl no urbanitzable. La no consideració de sòl urbanitzable impedia la regularització d’una situació existent
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i ajustada a dret. El PTPCG, en atenció a aquestes circumstàncies, va atorgar a aquesta àrea el nivell de sòl
no urbanitzable amb protecció preventiva amb l’objectiu q ue e s pogués acabar c onsiderant c om a sòl
urbanitzable.
La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme en sessió del 22 d’abril de 2013 va aprovar inicialment la
Modificació puntual i refós del PDUSR i entorns (MP-PDUSR), que afecta, entre altres, al terme municipal
de Pedret i Marzà en:
a) El s ector ac tualment d elimitat c om a s òl a pte p er u rbanitzar i ndustrial S AU, o n l’objectiu de l a
modificació p untual, a m és d e r econèixer l es a ctivitats e xistents legalment implantades, i l es p ossibles
ampliacions condicionades a que s’endreci tot l’àmbit, bé dins del règim urbanístic del sòl no urbanitzable
o b é m itjançant la redelimitació d e n ou d ’un s ector d e s òl u rbanitzable. P er a ixò d efineix u n r ègim
especial, Àrea de regulació d’activitats existents (clau Ae) que coincideix amb els terrenys que ocupen
les activitats existents; el sòl inclòs en el SAU-I amb usos agrícoles es proposa que es classifiqui com a
sòl no ur banitzable. Dintre de la z ona Ae, es creen dues subclaus (Ed) zona per ubicar edificacions,
que e s c oncentra e n l a b anda es t d e l ’àmbit d onant front a l c anal e xistent, i (Em), on només es
permetran usos d’emmagatzematges, a mb un a alçada l imitada, adequada a l ’atenuació d e l ’impacte
visual general.
La condició prèvia per endreçar l’àmbit és la solució del seu accés que haurà de produir-se forçosament
des del ramal de la rotonda d’entrada-sortida de la carretera nacional evitant l’accés directe a la mateixa
des de qualsevol altre punt del sector mitjançant una vial lateral o qualsevol altra solució que es consideri
adient.
Figura 6. Modificació puntual i refós del PDUSR en el sòl apte per urbanitzar SAU I.

Font: MP-PDUSR aprovada inicialment l’abril de 2013 i Avanç de POUM de Pedret i Marzà, 2013.
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A l’annex d e l a Normativa U rbanística d e la M P-PDUSR es d eterminen les mesures correctores de
caràcter urbanístic, ambiental i paisatgístic que ha de regular l’ordenació d’aquesta àrea de règim, les
quals es tindran en compte en la fase d’ISA (Mesures preventives, correctores i compensatòries), i que
són:
“1. Per tal de minimitzar la pèrdua directa de superfície vegetal, es redelimitarà el sector inicial per tal d’acollir estrictament
aquelles activitats econòmiques ja existents, legalment implantades i assegurar-ne la seva pervivència i possible ampliació, si
s’escau.
2. L’accés al sector es produirà obligatòriament des de l’enllaç situat a po nent de l’àmbit, prohibint-se expressament l’accés
directe des de la carretera.
3. Es limiten els usos admesos als existent, excepte l’habitatge, i es limita l’alçària permesa dels materials d’emmagatzemats.
4. Es situaran zones verdes perimetrals que ac tuïn d’espais de transició amb el medi rural de l ’entorn, al mateix temps que
actuen de fons i de filtre en la imatge llunyana del conjunt. En aquest sentit i si fora necessari, s’incrementarà el percentatge
mínim de zones verdes i espais lliures de cessió obligatòria que f ixa la normativa urbanística vigent. Els elements vegetals
han de contribuir, així mateix, a la preservació i millora de la biodiversitat ambiental.
5. Es fomentarà l’ús de vegetació com a tancament de les parcel·les o com a acompanyament de les tanques per augmentar
la qualitat de l’espai i establir vincles amb l’entorn.
6. P el que f a a l es edi ficacions, es concentrarà l ’edificació de c ada par cel·la en un v olum uni tari que r esolgui t otes l es
necessitats funcionals de l’activitat i deixi lliure la resta d’espai interior, per evitar el desordre visual.
7. Es preveurà vegetació com a filtre visual per ocultar determinats usos de l’espai interior de parcel·la i reduir l’impacte que
pugui generar.
8. Es seguiran les disposicions relatives al paisatge recollides en el Títol VII de la normativa del Pla director, les Directrius de
paisatge que acompanyen les Normes d’ordenació del PTP-CG i d’altres que es derivin de l’aplicació de la Carta del paisatge
de l’Alt Empordà.
9. T ant el s c amins com l a x arxa de dr enatge nat ural i el s c anals de r ec es c onsideren el ements es tructurals de l a
configuració del paisatge agrari, que es recomanen preservar. L’ordenació del sector ha de considerar la presència d’aquests
elements d’aigua com a factor determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de qualitat entre el front
edificat i la ribera. De la mateixa manera, es v etllarà pel manteniment del v alor nat ural del c anal de rec c om a c onnector
faunístic.
10. Totes les mesures que es prenguin en aq uest sentit, es recolliran dins d’un Estudi d’integració paisatgística, que amb el
contingut fixat per l’article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, s erà pr eceptiu per a l’aprovació def initiva del pl a ur banístic
d’ordenació del sector.
11. L’ instrument ur banístic d’ àmbit municipal que s ’adapti o de senvolupi l es det erminacions de l a Modificació punt ual en
aquest àmbit estarà sotmès al procediment d’avaluació ambiental.”

b) Adaptació del P DUSR a l planejament territorial de rang superior PTPCG, en aquells punts que
comporten un major grau de protecció i que en el municipi de Pedret i Marzà suposa ampliar el corredor
ecològic delimitat sobre l’eix del rec de Cagarell, que c onnecta els espais naturals de l’Albera i els
Aiguamolls de l’Empordà. Es modifica per tant, la qualificació de la peça de sòl situada a la banda oriental
d’aquest connector ecològic, fins a la banda sud de la carretera general N-260 de Figueres a Portbou, el
rec d e Caga-l’oca i el c anal del pantà de Boadella fins a trobar l a carretera de M arzà a Castelló
d’Empúries, l ímit d e l ’espai n atural dels A iguamolls d e l ’Empordà. A questa p eça d ’unes 8 0 h a d e
superfície passa de la qualificació de sòl de protecció t erritorial clau NUt a s òl no urbanitzable de
protecció especial clau NUe-eco, sòls de connectivitat ecològica i pasiatgística.
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c) S’incorpora l’actuació en la carretera N-260 que executa el nus d’accés a Marzà.
d) S’incorpora la última versió disponible de la delimitació definitiva del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Alt Empordà a escala 1/5000 actualitzada a gener de 2011.
Figura 7. Modificació puntual i refós del PDUSR en el terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: MP-PDUSR aprovada inicialment l’abril de 2013 i Avanç de POUM de Pedret i Marzà, 2013.
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2.1.2. EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES (PTPCG)
El P TPCG, ap rovat l ’any 2 010, o rdena e ls p rincipals s istemes t erritorials d el c onjunt d e l es c omarques
gironines i en concret pel municipi de Pedret i Marzà, determina:
Sistema d’espais oberts
A P edret i M arzà s ’hi d elimita l ’espai P EIN i X arxa N atura 20 00 d el Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, al sud-est de la GIV-6101 i del nucli de Pedret.
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix, a més de la xarxa territorial d’espais d’interès
natural (àmbits ja delimitats pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i per la Xarxa Natura 2000), un conjunt
d’espais s obre e ls qu als d iscorren e ls grans fluxos ecològics del territori. A quest c onjunt e s d elimita a
partir de la identificació tant de les zones amb valors naturals o físics intrínsecs, com dels sòls amb potencial
natural c om a e spai a r estaurar, d els e spais d ’amortiment d ’espais n aturals j a e xistents i d els e spais d e
connexió ecològica entre dos o més espais ja existents. Aquest són els sòls de protecció especial, són sòls
no urbanitzables en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció restrictiu de les possibilitats de
transformació que els poguessin afectar.
Bona part del terme municipal de Pedret i Marzà correspon a sòls de protecció especial i a sòls d’interès
agrari i paisatgístic (àrees d ’activitats a gràries d ’interès per al t erritori, en a quells t errenys q ue a porten
paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats
per l ’edificació c onvé m antenir c om a e spais no u rbanitzats
estructuradors d e l ’ordenació d el t erritori). L a resta d el sòl n o
urbanitzable d el terme municipal correspon a sòl de protecció
preventiva que c omprèn a quells s òls q ue n o h agin e stat
considerats de protecció especial o de protecció territorial.
Finalment, e n e l s òl n o u rbanitzable s ’identifica l ’abocador
comarcal i les vies locals.
Sistema d’assentaments
Pel que fa al sistema d’assentaments que afecta al municipi de Pedret i Marzà el PTPCG estableix:


Pel que fa al nucli de Marzà s’hi estableix una estratègia de creixement moderat. El PTPCG estableix
aquesta e stratègia e n a quells nuclis o à rees de mitjana o petita d imensió urbana q ue p er les s eves
condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a
àrees urbanes.



Pel que fa al nucli de Pedret s’hi estableix una estratègia de millora i compleció del nucli. El PTPCG
estableix aquesta estratègia en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a
estructurar extensions u rbanes o q ue n o d isposen d e s òl f ísicament a pte p er a l a ur banització o q ue
tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests
nuclis com a patrimoni urbanístic del territori i sovint com a peces significatives del paisatge, mitjançant el
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foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades i a
la segona residència de reutilització, com també als serveis turístics de qualitat i petita escala.
Sistema de mobilitat
Respecte a les infraestructures i els equipaments, el PTPCG:
-

Reconeix l ’abocador c omarcal c om u na i nfraestructura
sectorial.

-

En r elació a l s istema d ’infraestructures d e m obilitat, e l
PTPCG preveu el condicionament de la N-260, i de la xarxa
ferroviària (ferrocarril Barcelona-Portbou). També p reveu l’acondicionament de la c arretera q ue
uneix la N-260 fins a Marzà i des d’aquest nucli fins a l’encreuament amb la GIV-6101, la carretera
de Pedret

Figura 8. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures previstes pel Pla Territorial Parcial
de les Comarques Gironines per al terme municipal de Pedret i Marzà.
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Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2010.

2.1.3. PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ
El Pla director territorial de l'Empordà ha quedat sense efecte, d'acord amb el previst a la disposició final de la
normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (el qual l’ha incorporat). El Pla territorial
parcial d e l es C omarques G ironines e s v a a provar p er Acord del Govern de 14 de setembre de 2010 i
publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010.
2.1.4. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DELS AIGUAMOLLS DE
L’ALT EMPORDÀ
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà es va
aprovar definitivament el 23/11/2010 i es va publicar al DOGC núm. 5779 el dia 21/12/2010.
D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, la figura del Pla especial de protecció és una
de les formes previstes per a l’ordenació i protecció dels espais naturals. En concret, l’article 5 d’aquesta Llei
preveu que la Generalitat podrà formular i tramitar plans especials per a la protecció del medi natural i del
paisatge. A ixí m ateix, el p la e special é s l’instrument m és usual pe r a l a d elimitació d efinitiva de l e spais
inclosos en el P la d’espais d’interès n aturals (PEIN) i p er a l ’adopció de mesures d’ordenació i protecció
específiques, d’ acord l es s eves N ormes (Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural).
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Una part molt significativa de l’espai PEIN dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (aprovat mitjançant el Decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural) coincideix amb l’àmbit del
Parc N atural. E l P arc N atural ocupa un t otal de 4 .723 h a, u n 9 5,2 % r especte l ’espai P EIN, i l a s eva
distribució territorial es reflecteix a la taula següent:
Figura 9. Àmbit territorial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, 2010 i Avanç de Pla, 2013.

La f inalitat d el P la es pecial é s c ompletar i d esplegar el règim jurídic i de protecció establert als
Aiguamolls de l’Alt Empordà, p er a l a p reservació i r estauració, q uan s ’escaigui, d els s eus s istemes
naturals terrestres i marins i valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels elements d’interès cultural
que conté i la integritat del seu paisatge.
Formalment, el Pla es distribueix en tres parts i de la forma següent:
-

Volum I: Introducció. Memòria d’ordenació. Normes. Pla d’actuació. Plànols d’ordenació.

-

Volum II: Annexos informatius.

-

Volum III: Plànols informatius.

Les N ormes, e ls P lànols d ’ordenació, e l P la d ’actuació ( i l a M emòria d ’ordenació en t ant q ue f ont
d’interpretació), constitueixen la part del Pla especial que té caràcter normatiu.
L’àmbit t errestre d el P la e special i nclou a lguns s ectors perifèrics a m és de l ’espai d el P EIN, p er t al
d’assegurar la seva protecció i connectivitat. El Pla especial, doncs, incorpora dos municipis més: Torroella
de F luvià i V entalló; a b anda d els m unicipis i nclosos: Castelló d ’Empúries, l ’Armentera, l ’Escala, P alausaverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses i Sant Pere Pescador. L’establiment d’aquest espai exterior
regulat obeeix a la necessitat de mantenir un conjunt d’àrees caracteritzades pel seu interès en relació amb a
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la connectivitat biològica i paisatgística entre les diferents unitats que formen l’espai i entre aquest i el Parc
Natural de Cap de Creus, el Massís del Montgrí i la xarxa hidrològica principal
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà regula
una superfície total de 7.263 ha de superfície terrestre i 5.888 ha de superfície marina.
Figura 10. Quadre resum de superfícies vinculades amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà.

Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, 2010 i Avanç de Pla, 2013.

En el terme municipal de Pedret i Marzà, el Pla especial regula una superfície de 125,57 ha (el 14,53% de
la superfície municipal).
El límit d el P EIN d els A iguamolls de l’Empordà s ’estén des d e la termenal amb Pau, e l l ímit s egueix e n
direcció a Pedret el marge esquerre de la carretera de Pau a Pedret GIV-6101. A partir de la cruïlla d’accés al
Mas de Pere Pau, el límit coincideix de nou amb la delimitació del Parc Natural i continua per la carretera en
direcció a P edret. T ravessa a quest n ucli i p rossegueix per l a c arretera qu e e n surt e n d irecció a C astelló
d’Empúries fins al límit amb el terme municipal de Peralada.
Zonificació
En el Pla especial es determinen un conjunt de zones amb la seva regulació específica corresponent d’acord
amb l es s eves característiques. D ’una b anda e s distingeix entre l es z ones q ue e stan i ncloses e n e l P EIN
(Aiguamolls d e l ’Alt E mpordà), à mbit q ue c oincideix am b la Z ona d’ especial c onservació p er a l es a us ZEPA- de Natura 2000 i per l’altra banda, els àmbits inclosos en el Pla especial com a zona perifèrica i de
connexió.
Dins de l’àmbit inclòs al PEIN i designat com a ZEPA, a efectes del Pla especial es distingeixen les zones
següents:
-

Zona de reserva (clau 1)

-

Zona costanera (clau 2)

-

Zona agronatural (clau 3)
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-

Zona agrícola i forestal (clau 4)

-

Zona d’acampada (clau 5)

-

Zona marina, amb una subzona (clau 7a)

En l’àmbit exterior t errestre de l’espai e s defineix l a zona perifèrica d e connexió i protecció (clau 6) i , en
l’àmbit marí, s’estableix la Zona perifèrica marina (clau 8).
En el terme municipal de Pedret i Marzà el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà hi estableix i regula les zones:
-

Zona agronatural (clau 3) – article 36 de les Normes del Pla Especial.
Dins la zona agronatural (clau 3), es preveu una gestió diferenciada pel que fa als sistemes naturals
i seminaturals propis de zona humida, atès el seu elevat valor i els requeriments de gestió específics
que r equereixen. E l P rograma d ’actuació d el P E d efineix mesures prioritàries de f oment a mb
l’objectiu de c onservar les actuals àrees de pastura, les closes, els prats de dall o arrossars, com
també incentivar-ne la recuperació. Igualment cal conservar les tanques arbrades i arbustives que
completen aquests sistemes seminaturals.

-

Zona agrícola i forestal (clau 4) – article 37 de les Normes del Pla Especial.
Aplega l a r esta d e l ’espai p rotegit, c aracteritzat p el p redomini d e l ’ús a grícola. D ’acord a mb e l
Programa d ’actuació e s f omenten m illores e n l a g estió i l ’aplicació d e m esures a groambientals.
Entre d’altres, es pr eveuen mesures per impulsar la progressiva adopció de pràctiques agrícoles i
explotacions ramaderes més autosuficients, integrades, amb racionalització dels productes químics i
l’estalvi d’aigua.
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Figura 11. Ordenació en el terme municipal de Pedret i Marzà del Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (plànols d’ordenació (O-1 i O-2).

Clau 3

Clau 4
Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, 2010, i Avanç de Pla, 2013.

Les Normes del Pla Especial regulen la Clau 3 i la Clau 4 de la següent forma:
Article 36. Zona agronatural (clau 3)
36.1. Definició
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà que no s’inclouen a les zones de r eserva (clau 1) i costanera (clau 2) i llur sòl es caracteritza
pel s eu i nterès nat ural v inculat a l a presència d’un nivell freàtic superficial. La seva del imitació és
establerta en els plànols d’ordenació (O-1 i O-2).
36.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics i, en particular, de les
zones humides localitzades al seu interior, la seva diversitat biològica i els sòls que les caracteritzen, de
manera compatible amb l’aprofitament ordenat del seus recursos i el desenvolupament de l’ús públic.
D’acord am b l ’apartat 4. 1 del P rograma d’ actuació del P la, es f omentarà l a pr ogressiva i mplantació de
sistemes de pr oducció integrada i ecològica a les explotacions ramaderes i agrícoles existents. Així mateix,
d’acord am b l ’apartat 3 .1.3, e n aques ta z ona s ’han de f omentar ac cions per a l a r ecuperació del l ’estat
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natural de les zones humides, per a la millora de la qualitat de les seves aigües i per a la protecció dels sòls,
dels hàbitats i de la fauna natural característiques.
36.3. Usos i activitats compatibles:
a) Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals d’acord amb els articles 16, 17 i 18 d’aquestes
Normes, a mb les l imitacions es mentades a l ’apartat 36. 4, pe l que f a a l es z ones hum ides
incloses en aquesta zona.
b) Emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i transformació, de productes i serveis
vinculats a l es activitats agràries de l a finca on es l ocalitzen, d’ acord am b l ’establert a l ’article
48.1c del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol).
c) U sos i ac tivitats c inegètiques, d’ acord am b l es es pecificacions de l ’article 19 d ’aquestes
Normes.
d) Activitats de lleure, de divulgació, docents i d’educació ambiental.
e) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les especificacions de
l’article 20 d’aquestes Normes.
f) Habitatge unifamiliar en edi ficacions preexistents amb la deguda c obertura jurídica. En el cas
de rehabilitació o r econstrucció de masies i cases rurals es pot admetre la divisió horitzontal en
els termes previstos a l’article 50.3 del TRLU (DL 1/2010)
g) E stabliments de t urisme r ural, en ed ificacions an teriors al 19 50, d’ acord a mb la legislació
vigent, de r estauració i hot els en e ls m asos r econstruïts d ’acord am b l ’article 11 .3 d’ aquestes
Normes i en ed ificacions preexistents d’acord am b el previst a l ’article 56 del R eglament de la
Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
h) Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural, inclosos
els equi paments i s erveis públ ics i l ’acampada de c aràcter t emporal es tablerts a l ’article 26
d’aquestes Normes.
i) Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries i els altres usos admesos
d’acord amb aquestes N ormes, i ncloses l es i nstal·lacions industrials de producció d’ energia
integrades compatibles d’acord amb l’article 10.1.g.
j) I nfraestructures pr òpies del s istema de c omunicació i obr es i i nstal·lacions per a ls s erveis
tècnics, d’acord amb les condicions establertes en l’article 13 d’aquestes Normes.
k) En general, les actuacions i activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai natural
protegit i les intervencions destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals que
es desenvolupin d’acord amb els objectius de protecció d’aquest Pla, en particular, les accions
previstes en el seu Programa d’actuació.
36.4 Protecció de prats i herbassars d’interès
En r elació a mb la r egulació d ’usos es tablerta a l ’apartat ant erior, a l es àrees de prats i herbassars
localitzades en aquesta zona, d’acord amb el que es reflecteix en els plànols I-4.1 i I.4.2), s’hi ha de fomentar
la c onservació i s i és el c as l a restauració d’ aquests hàbitats. Es prohibeix l’eliminació de les tanques
arbrades i arbustives formades per vegetació natural i en cap cas es podrà reduir la seva amplada a
menys de 2 metres, sense perjudici de les accions destinades a la restauració o regeneració dels sistemes
naturals.
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D’acord amb les determinacions específiques del Pla d’actuació (apartat 4.1) l’òrgan gestor ha d’ aplicar les
mesures de ges tió nec essàries per m antenir l es es pècies de la f lora i les c omunitats v egetals
característiques d ’aquests s istemes en un es tat favorable de c onservació, i en c oncret, les adr eçades a
assegurar l a c ontinuïtat de les ac tivitats agr ícoles, r amaderes i f orestals que s iguin par ticularment
adequades en relació amb aquest objectiu.
36.5. Usos i activitats incompatibles
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 10 d’aquestes Normes.
36.6. Edificació
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions exclusivament en els supòsits següents:
a) En els masos existents, noves construccions auxiliars annexes destinades a usos agrícoles,
ramaders i forestals, amb les condicions que estableix l’article 11.2a d’aquestes Normes.
b) N oves c onstruccions aux iliars des tinades a l es ac tivitats agr ícola o r amadera ex tensiva
(cossos de s ervei) am b l es c ondicions que es tableix l’article 11 .2b d’ aquestes Normes i a mb
l’informe favorable de l’òrgan gestor.
c) Ampliacions de l es edificacions existents abans de l ’aprovació inicial del Pla especial amb la
corresponent c obertura j urídica, quan s ’estimi que el v olum e dificat no és s uficient per al
desenvolupament dels usos previstos, fins a un màxim del 20% del sostre construït en el moment
de l ’aprovació i nicial del P la es pecial. P el que f a al s us os d, g i h, i ndicats a l ’apartat 36 .3,
l’ampliació sols es possible en edificacions en finques amb accés directe a la xarxa viària bàsica
de l’espai establerta pel Pla d’acord amb l’article 22 d’aquestes Normes.
d) La reconstrucció de m asies i edificacions històriques en es tat ruïnós localitzades en aques ta
zona, d’acord amb el que estableix l’article 11.3 d’aquestes Normes.
e) Noves edificacions destinades a equipaments i serveis d’ús públic previstos expressament al
Programa d’actuació d’aquest Pla especial.
36.7 Entorn exterior
Pot autoritzar-se el t ractament de l ’entorn exterior proper a l ’edificació c om a es pai obert lliure de c oberta
forestal o c onreu, quan es justifiqui per raons d’estricta funcionalitat en r elació amb l’edificació existent o l a
reforma autoritzada i mai en una proporció major al 5 % de la finca.
36.8 Moviments de terres
Els m oviments de t erres s ’admeten ex clusivament quan s ón nec essaris per al des envolupament d ’usos i
activitats aut oritzats d’ acord am b l es presents N ormes i s empre que no c omportin l a pèrdua de c apacitat
d’estanyament dels terrenys caracteritzats per llur dèficit de drenatge o inundabilitat.
Article 37. Zona agrícola i forestal (clau 4)
37.1. Definició
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà que no s ’inclouen a les zones de reserva (clau 1) i costanera (clau 2) ni a la zona agronatural
(clau 3). La seva delimitació és establerta en els plànols d’ordenació (O-1 i O-2).
37.2. Objectius
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, de m anera compatible
amb l’aprofitament ordenat del seus recursos i el desenvolupament de l’ús públic.
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37.3. Usos i activitats compatibles
a) Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals, d’acord amb les especificacions dels articles
16, 17, 18 d’aquestes Normes respectivament.
b) Emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i transformació, de productes i serveis
vinculats a l es activitats agràries de l a finca on es l ocalitzen, d’ acord am b l ’establert a l ’article
48.1c del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
c) U sos i ac tivitats c inegètiques, d’ acord a mb l es es pecificacions de l ’article 19 d ’aquestes
Normes.
d) Activitats de lleure, de divulgació, docents i d’educació ambiental.
e) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les especificacions de
l’article 20 d’aquestes Normes.
f) Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es
portin a terme a l’aire lliure amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindible per l’ús que es
tracti i en f inques a mb ac cés d irecte des de la x arxa v iària b àsica def inida pel Pla. Quan
aquestes activitats i usos públics es vinculin a edi ficacions per al seu desenvolupament, només
es podran utilitzar edificacions existents en la data d’aprovació inicial d’aquest Pla especial. En
qualsevol cas s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció d’aquest Pla
especial, i no poden comportar efectes negatius sobre els valors protegits.
g) Habitatge unifamiliar en edificacions preexistents amb la deguda cobertura jurídica. En el cas
de rehabilitació o r econstrucció de masies i cases rurals es pot admetre la divisió horitzontal en
els termes previstos a l’article 50.3 del TRLU (DL 1/2010)
h) E stabliments de t urisme r ural, en ed ificacions an teriors al 19 50, d’ acord a mb la legislació
sectorial v igent i , de r estauració i hot els en el s masos r econstruïts d’acord a mb l ’article 11. 3
d’aquestes Normes.
i) Equipaments i serveis comunitaris que es tiguin vinculats funcionalment al medi rural, inclosos
els equi pament i s erveis púb lics i l ’acampada d e c aràcter t emporal es tablerts a l ’article 26
d’aquestes Normes.
j) Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries o el s altres usos admesos
d’acord amb aquestes N ormes, i ncloses l es i nstal·lacions industrials de producció d’ energia
integrades compatibles d’acord amb l’article 10.1.g.
k) Infraestructures col·lectives pròpies del sistema de comunicació i obres i instal·lacions per als
serveis tècnics, d’acord amb les condicions establertes en l’article 13 d’aquestes Normes.
l) En general, les activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai natural protegit i les
intervencions des tinades a l a c onservació i r estauració del s s istemes na turals que e s
desenvolupin d’ acord am b el s ob jectius de pr otecció d’ aquest Pla, en par ticular, l es ac cions
previstes en el seu Programa d’actuació.
37.4. Usos i activitats incompatibles
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 10 d’aquestes Normes.
37.5. Condicions d’edificació
Les edificacions de nova planta o les ampliacions s’admeten exclusivament en els supòsits següents:
a) En els masos existents, noves construccions annexes destinades a usos agrícoles, ramaders i
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forestals, amb les condicions que estableix l’article 11.2a d’aquestes Normes.
b) N oves c onstruccions aux iliars des tinades a l es ac tivitats agr ícoles o r amadera ex tensiva
(cossos de s ervei) am b l es c ondicions que es tableix l’article 11 .2b d’ aquestes Normes i a mb
l’informe favorable de l’òrgan gestor.
c) Poden autoritzar-se ampliacions de les edificacions existents abans de l’aprovació inicial del
Pla es pecial amb l a c orresponent c obertura j urídica, quan s ’estimi que el v olum edificat no és
suficient per a l des envolupament del s us os pr evistos, f ins a u n m àxim de l 20 % de l s ostre
construït en el moment de l’aprovació inicial del Pla especial, o per a la seva rehabilitació com a
equipaments v inculats a l ’espai protegit d’ acord am b l ’article 26 d’ aquestes N ormes (fins a un
màxim del 50%). Les ampliacions destinades als usos d), h), i i) segons l’apartat anterior 37.3 i
els compresos en l’article 26, sols poden autoritzar-se en finques amb accés directe a la xarxa
viària bàsica de l’espai establerta pel Pla d’acord amb l’article 22 d’aquestes Normes.
d) La reconstrucció de m asies i edificacions històriques en es tat ruïnós localitzades en aques ta
zona, d’acord amb el que estableix l’article 11.3 d’aquestes Normes.
e) Noves edificacions destinades a equi paments i serveis d’ús públic expressament previstos al
Programa d’actuació d’aquest Pla especial.
37.6. Entorn exterior
Pot autoritzar-se el t ractament de l ’entorn exterior proper a l ’edificació c om a es pai obert lliure de c oberta
forestal o c onreu, quan es justifiqui per raons d’estricta funcionalitat en r elació amb l’edificació existent o l a
reforma autoritzada i mai en una proporció major al 5 % de la finca.
37.7. Moviments de terres
Els m oviments de t erres s ’admeten ex clusivament quan s ón nec essaris per al des envolupament d ’usos i
activitats autoritzats d’acord amb les presents Normes.
37.8. Accés motoritzat a la platja de Can Comes
En el camí de Can Comes a la Reserva natural Integral II de les Llaunes no s’hi admet el trànsit motoritzat,
sense per judici d’ allò es tablert a l a di sposició t ransitòria s etena i nclosa en aques tes N ormes. S ’exclouen
d’aquesta limitació les activitats de recerca científica amb l’autorització prèvia de l’òrgan gestor i les activitats
vinculades amb la gestió pública del Parc Natural.

A banda de la regulació específica de les zones, l’article 10 de les Normes del Pla Especial determina els
Usos i activitats incompatibles.
A més dels requeriments legals establerts en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, el POUM de Pedret i Marzà haurà de considerar els objectius generals i
específics del Pla Especial:
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Objectius Generals i Objectius específics
Objectius generals
a) Preservar i restaurar, quan escaigui, els sistemes naturals terrestres i marins de l’espai protegit, els
valors hidrològics, geològics, botànics, faunístics i ecològics, els elements d’interès cultural que conté i
la integritat del seu paisatge.
b) Establir les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió. Ordenar i regular els usos i les
activitats humanes que es localitzen a l’espai, per tal que puguin desenvolupar-se de forma compatible
amb l’objectiu anterior.
c) Establir l’estructura general d’ordenació de l’espai protegit i programar les actuacions necessàries
que han de ser assumides per l’administració per implantar-les.
Objectius específics
a) E stablir l a delimitació definitiva de l’espai A iguamolls de l’Alt Empordà, t ot tenint en c ompte els
àmbits d el P EIN n o i nclosos e n e l P arc N atural. T ranscriure s obre c artografia d etallada l es
delimitacions del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i altres figures de protecció especial que
hi són vigents.
b) Preservar els elements geològics i geomorfològics d’interès de l’espai i, particularment, els sistemes
dunars, les llacunes litorals d’origen natural i els meandres del Fluvià que encara es conserven.
c) P revenir l’espai d ’aquelles a ctivitats susceptibles d’accelerar e ls p rocessos e rosius n aturals i d e
modificar l’equilibri dels processos naturals.
d) Protegir la dinàmica hidrogeològica i la qualitat de les aigües subterrànies i establir mesures que
permetin la recuperació de la dinàmica hidrogeològica natural i la reducció de la contaminació de les
aigües subterrànies.
e) Protegir els recursos hídrics i la qualitat de les aigües per a la preservació dels sistemes naturals
que en depenen.
f) P rotegir es trictament l es z ones h umides d e l ’espai i ad optar m esures a groambientals i d e
manteniment i/o restauració per a la preservació de llacunes, basses, closes i cursos d’aigua.
g) E vitar o m inimitzar l a fragmentació d els h àbitats e n e l c onjunt d e l ’espai, i pa rticularment e n
aquelles àrees que mantenen una major integritat i naturalitat.
h) Establir mesures de protecció a les àrees de connexió entre les diferents unitats de l’espai protegit, i
entre aquest i el seu entorn rural i el Parc Natural de Cap de Creus i el Massís del Montgrí.
i) Ordenar els usos, aprofitaments i activitats a l’àmbit marí de l’espai, i en aquells sectors marins que
hi tenen incidència directa.
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j) Protegir en particular els ambients amb presència de comunitats naturals d’especial interès, com són
els hàbitats de totes les zones humides actuals, els fluvials i de bosc de ribera, les closes, els sorrals
costaners, els matollars i els sòls salins.
k) Protegir les espècies i les poblacions de flora i fauna de l’espai, especialment aquelles que tenen un
caràcter endèmic, o que estan amenaçades en el conjunt de l’espai.
l) P otenciar l es c omunitats v egetals a utòctones p ròpies d e l ’espai e n a quelles z ones q ue h an p atit
afectacions recents o que han estat substituïdes per comunitats o espècies no pròpies de la zona.
m) Protegir el paisatge de l’espai i regular les infraestructures i/o instal·lacions que el puguin afectar
visualment o malmetre el seu valor.
n) R egular e l t rànsit de vehicles p er l ’espai i l es a ctuacions e n c amins i p istes qu e discorrin dins
l’espai.
o) E stablir di rectrius p er a l ’aprofitament d els r ecursos n aturals, q ue f acin c ompatible e l
desenvolupament d e l es a ctivitats a grícoles, r amaderes, f orestals, p esqueres i c inegètiques am b l a
conservació dels sistemes naturals.
p) E stablir d irectrius e n r elació a l ’activitat s ocioeconòmica, p er t al q ue pu gui d esenvolupar-se de
manera sostenible. Establir un marc de referència perquè les infraestructures i serveis destinats a la
població l ocal puguin desenvolupar-se de m anera c ompatible a mb l a conservació g lobal de l ’espai
natural, i puguin repercutir positivament en la millora de la qualitat de vida.
q) Ordenar l’accés públic i les activitats educacionals, de lleure i turístiques que es desenvolupen a
l’espai, per tal que siguin compatibles amb la seva conservació global.
2.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL VIGENT
El planejament general de Pedret i Marzà està regulat per les Normes subsidiàries tipus b aprovades l’any
1992. Aquestes normes establien el règim jurídic del sòl, ordenaven el sòl urbà, el sòl no urbanitzable i el sòl
apte per urbanitzar, en base als següents criteris:
-

Delimitar estretament el casc urbà de Marzà amb la única inclusió de parcel·les perimetrals per la
banda del sud, per tal de possibilitar l’aparició d’un carrer de circumval·lació que tregui el trànsit del
centre.

-

Mantenir i preservar el model de creixement fins aleshores espontani, tot corregint-lo en el sentit de
limitar el c reixement de granges dintre el casc i agrupar de forma coherent les tipologies actuals i
futures.

-

Propiciar l’aparició i desenvolupament d’una àrea residencial de molt baixa densitat a l’altra banda
de la c arretera, però ben vinculada amb el casc de Marzà, i una segona àrea igualment de baixa
densitat q ue s erveixi d ’unió e ntre am bdós nu clis. A lhora aprofitar l’iniciativa g ran pe r r ecavar l a
formació d’un nucli d’equipaments esportius que pugui servi també pel poble.
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-

Consolidar i ordenar un petit nucli industrial a l’altra banda d’aquesta zona d’equipaments i a prop de
la gasolinera.

-

Per a la resta del terme, adoptar mesures de protecció que garanteixin la seva continuïtat com a sòl
rústic, amb valors paisatgístics i ecològics.

-

Reconèixer l’existència de l’abocador comarcal i sotmetre’l a un règim normatiu que possibiliti el seu
funcionament sense interferències en la resta del municipi.

Pel que fa a l’ordenació del sòl, les NNSS determinen:
a) Regulació específica del Sòl urbà
Zones de nucli històric (clau 1 i 1H) i casc tradicional (clau 2)
En a questes d ues z ones n o h i h a u na t ipologia p redominant, i e l teixit u rbà e s b asa a mb l a
superposició d e diversos t ipus d e c onstrucció. L es N ormes no v olen corregir això, sinó que es
limiten a establir uns paràmetres prou oberts amb l’objecte de garantir una mínima possibilitat de
cohesió i articulació entre diferents edificis. Per això no es fixen alineacions obligatòries i es dóna
l’opció de fer edificacions aïllades, sempre i quant es resolguin problemes de mitgeres al descobert
que puguin donar-se.
Eixample de baixa densitat (clau 3)
S’aplica aquesta qualificació a les àrees semi edificades on ja les construccions adopten una pauta
de separació dels límits de la parcel·la, i on es pretén que això continuï així. Aquesta qualificació
pot emprar tant els habitatges aïllats com els conjunts que responguin a una promoció unitària i
que, com a tal conjunt, estiguin aïllades també de la resta. A través de l’establiment d’una quota de
parcel·la s’assegura la seva relativament baixa densitat.
Zona d’indústries i magatzems (clau 4)
Respon a l a v oluntat de c onsolidar i r eordenar u n petit n ucli i ndustrial q ue s ’ha f ormat
espontàniament a p rop de la gasolinera. Es dota aquesta zona d’una normativa que estableix la
parcel·la mínima i l’ocupació i volums màxims.
Les NNSS estableixen determinades condicions estètiques comunes amb l’objectiu fonamental de
mantenir una imatge global coherent per tot el casc que representa un apinyament d’edificacions
singular en tot el terme. Es pretén que les noves construccions que es puguin fer no representin
mai discordança amb les existents. S’accepten els nous materials de construcció, però es demana
que textures, colors i repertori i de formes s’adiguin amb les tradicionals.
b) Regulació del Sòl apte per ésser urbanitzat (SAU)
Les NNSS ordenen dos sectors: un industrial i altre residencial de baixa densitat (5 habitatges/ha) i
es c oncreten e ls s istemes g enerals d e c essió o bligatòria. E s pr etén que e l d esenvolupament
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d’aquests sectors cobreixin la demanda de primera residència generada a Figueres, amb un temps
d’accés raonable i amb unes condicions ambientals que justifiquin el desplaçament.
SAU 1
Sector d e 2 8 ha d e s uperfície, d e c aràcter i ndustrial i c omercial o n el s u sos pe rmesos s ón l es
indústries, els magatzems, els tallers de servei i usos comercials. El sector 1 inclou una àrea ja
existent de parcel·les i naus industrials
SAU R
Sector de 2,3 ha de s uperfície, de caràcter r esidencial unifamiliar de baixa densitat on els usos
permesos són l’habitatge unifamiliar, hotels, comercial compatibles i oficines i despatxos.
c) Regulació específica del Sòl no urbanitzable
La z onificació d ’aquest t ipus d e s òl p retén p rotegir e l p atrimoni n atural i c ultural d els e fectes
secundaris i ndesitjables d erivats d e l a p ressió s obre aq uest t erritori. En e l c as d e les Zona 20,
rústica de protecció integral, i Zona 24, de protecció del sistema de comunicacions, a questa
protecció és explícita, mentre que la resta de qualificacions s’estén sobre factors menys específics,
però igualment importants, com són l’agricultura i el paisatge. A aquests efectes, l’establiment de
condicions m olt r estrictives a l ’edificació g aranteix d’ alguna m anera l a n o pr oliferació de
construccions. Cal destacar l’establiment d’una corona del poble on la construcció d’habitatges té
uns requeriments de parcel·la inferiors, a l’objecte de donar satisfacció a freqüents demandes dels
propis habitants de la vila quan desitgen construir un habitatge alternatiu al de l’interior.
Les NNSS quilifiquen el SNU 5 diferents zones:
SNU 20 – Zona rústica de protecció integral
SNU 21- Zona rústica de règim ordinari
SNU 22- Zona rústica immediata al poble
SNU 23- Zona de serveis tècnics
SNU 24- Zona de protecció del sistema de comunicacions
S’estableixen unes condicions estètiques comunes per a les construccions i un règim especial per
a les granges existents pel que fa a la garantia sanitària i a la reducció de l’impacte paisatgístic.
Taula 1. Règim del sòl de Pedret i Marzà.
Classificació
Sòl urbà
Sòl apte per urbanitzar

Qualificació

Superfície (m2)

%

Nucli de Marzà

67.285

0,78

Nucli de Pedret

8.715

0,10

Sector 1 (SAU 1) – Industrial

64.577

0,75

Sector 2 (SAU R) - Residencial

21.997

0,25
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Classificació

Qualificació

Superfície (m2)

%

8.478.876

98,12

SNU 20 – Zona rústica de protecció integral
SNU 21- Zona rústica de règim ordinari
Sòl no urbanitzable

SNU 22- Zona rústica immediata al poble
SNU 23- Zona de serveis tècnics
SNU 24- Zona de protecció del sistema de comunicacions

Font: Normes subsidiàries tipus b de Pedret i Marzà, 1992.

En l’Annex I del present document s’aporta l’anàlisi de superfícies del planejament general de Pedret i Marzà
per part del Mapa urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat).
Les NS de Pedret i Marzà no han es tat modificades des d e l’any 1992. Tanmateix s’han r edactat 2 P lans
especials per a la implantació d’establiments de turisme rural (Mas Can Sala i Can Pere Pau), el Pla Parcial
d’ordenació de la urbanització “Can Puig del Mas” i un Pla especial per a les instal·lacions de tractament de
residus a l’entorn de l’abocador controlat comarcal, en el qual es preveu el segellat de part de l’abocador, la
restauració i una petita ampliació o instal·lació d’un sistema pilot d’energies renovables.
Taula 2. Figures de planejament general i derivat del municipi.
Figura de planejament

Data aprovació definitiva

Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns

15/11/06

Normes subsidiàries de planejament del municipi tipus a i tipus b

03/06/92

Pla parcial d’ordenació "Puig del Mas"

17/03/93

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment de turisme rural al sector mas
Can Sala

4/11/03

Pla especial per a l a implantació d’un establiment de turisme rural al sector mas Can Pere
Pau

27/07/05

Pla es pecial ur banístic per a les i nstal·lacions de tractament d e r esidus a l ’entorn de
l’abocador controlat comarcal

14/05/08

Font: Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 2013.

Fins a l ’actualitat s ’han a nat c onstruint a tota l ’àrea c lassificada c om a s òl u rbà h abitatges d e t ipologia
unifamiliar, que és l’única tipologia permesa per les NS, quedant espais lliures que permeten que el municipi
encara pugui créixer en número d’habitatges.
Pel que fa a les possibilitats de creixement del SU, el nucli de Marzà disposa de 8 Unitats d’Actuació (UA),
en la seva majoria no desenvolupades, a excepció de 3 unitats d’actuació (UA-02, UA-05 i UA-07) que es
troben totalment urbanitzades i edificades.
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Taula 3. Unitats d’actuació de Pedret i Marzà i estat de desenvolupament.
Unitats d’actuació

Superfície (Ha)

Estat

UA.1

0,137

No desenvolupada

UA.2

0,347

Desenvolupada

UA.3

0,120

No desenvolupada

UA.4

0,261

No desenvolupada

UA.5

0,289

Desenvolupada

UA.6

0,234

No desenvolupada

UA.7

0,201

Desenvolupada

UA.8

0,760

No desenvolupada

Font: Normes subsidiàries tipus b de Pedret i Marzà, 1992.

Finalment, cal dir que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2010, va
aprovar i nicialment e l Pla Especial Urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable del municipi de Pedret i Marzà.
Aquest Pla especial regula les actuacions a realitzar en totes les masies i cases rurals que hi ha en sòl no
urbanitzable del terme municipal de Pedret i Marzà, fixant les condicions i criteris arquitectònics, ambientals i
paisatgístics d’actuació en les masies i mplantades en l’àmbit r ural. El Pla especial caracteritza i r egula les
masies de La Rajoleria, Can Sagols, Mas Salanca, Mas Can Sala, Can Serra, Can Mericanes, Can Pere Pau,
i les cases rurals de nova construcció de La Granja, Can Gurri, Ca la Bel, Les Oliveres, i Can Trias Nou.
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Figura 12. Règim del sòl de Pedret i Marzà i Unitats d’actuació.

Font: Normes subsidiàries tipus a i tipus b de Pedret i Marzà, 1992.
Font: Normes subsidiàries tipus b de Pedret i Marzà, 1992.
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No obstant, el SAU R si que es va desenvolupar en l’anomenada urbanització del Puig del Mas. En aquesta
urbanització actualment s’hi troben unes 17 cases i no està encara completament consolidada.
Figura 13. Estat actual i previsió de futur del Pla especial de l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.

N

Font: Pla especial urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus a l’entorn de l’abocador controlat comarcal, 2008.
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Situació actual del planejament general de Pedret i Marzà
Les N NSS d e P edret i M arzà no han estat modificades des de l’any 1992. S ’han r edactat d os P lans
especials per a l a i mplantació d ’establiments de turisme rural (Mas C an Sala i C an Pere Pau), e l P la
Parcial d ’ordenació d e l a u rbanització “ Can Puig del Mas” i u n P la e special pe r a l es i nstal·lacions d e
tractament de residus a l’entorn de l’abocador controlat, en el qual es preveu el segellat de part de l’abocador,
la restauració i la instal·lació d’un sistema pilot d’energies renovables. Aquest abocador comarcal, gestionat
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, està previst ampliar-lo, i restaurar les àrees segellades.
Fins a l ’actualitat s ’han a nat c onstruint a tota l ’àrea c lassificada c om a s òl u rbà h abitatges d e t ipologia
unifamiliar, qu e é s l ’única t ipologia pe rmesa p er l es N NSS, q uedant e spais l liures q ue p ermeten q ue e l
municipi encara pugui créixer en número d’habitatges.
Amb l’actual planejament el creixement urbà del nucli de Pedret queda limitat a l’entorn de les tres masies
existents, seguint un model de baixa densitat.
El sòl urbà del nucli de Marzà disposa de 8 Unitats d’Actuació (UA), o rdenades s eguint igualment un
model de baixa densitat, però que en la seva majoria no s’han desenvolupat:
UA.1, de 0,137 ha, no desenvolupada
UA.2, de 0,347 ha, desenvolupada
UA.3, de 0,120 ha, no desenvolupada
UA.4, de 0,261 ha, no desenvolupada
UA.5, de 0,289 ha, desenvolupada
UA.6, de 0,234 ha, no desenvolupada
UA.7, de 0,201 ha, desenvolupada
UA.8, de 0,760 ha, no desenvolupada
Aquest b aix n ivell d e d esenvolupament d e l es p revisions de l es N NSS d e 1 992 f a q ue e n l ’actualitat e s
disposi d’una important superfície de sòl urbà disponible que no respon ni s’adequa a les previsions de
creixement vegetatiu de la població resident.
En definitiva Pedret i Marzà no c ompta amb un planejament urbanístic que s’ajusti a la s ituació actual del
municipi ni que respongui a l es n ecessitats a ctuals (per ex emple, l es N S p ermetien u na d ensitat
desmesurada d’habitatges en el sòl urbà) , en consonància amb les directrius establertes pels planejaments
de rang superior ni amb la necessària consideració dels diferents aspectes ambientals que doni compliment a
la legislació vigent.
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3. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS PEL POUM DE PEDRET I MARZÀ
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pedret i Marzà ha d’assumir una sèrie de condicionants
i requeriments ambientals generals que s’han d’aplicar adequadament al conjunt del terme municipal.
A continuació es detalla quin és el marc aplicable de planejament territorial i urbanístic, a més del que s’ha
descrit en l’apartat 2 – Contextualització del planejament, per a l’establiment de les estratègies i els objectius
del POUM de Pedret i Marzà.
3.1. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS PROCEDENTS D’INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL I ESTRATÈGICA
3.1.1. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESTRATÈGICA
Les p ossibilitats i l es c ondicions d ’ocupació de l s òl d el P OUM d e Pedret i M arzà s’hauran d ’ajustar a l es
determinacions pròpies de figures de planejament territorial d’abast supramunicipal i de superioritat normativa
al planejament general. Per això s’han de seguir els seus corresponents objectius i criteris ambientals, i altres
mesures de protecció territorial i c ondicions d’aprofitament urbanístic, que a més dels que estableix el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) descrits en l’apartat 2, es concreten en:

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000
El Pla d ’Espais d’Interès Natural ( PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de desembre, és un
instrument de planificació sectorial de desplegament del PTGC.
Els objectius principals del PEIN són:


Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat
biològica dels sistemes naturals de Catalunya.



Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals.

El sòl inclòs en el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN), –pla sectorial d’abast català aprovat
pel Decret 328/92– protegeix a quells e spais q ualificables c om d ’interès g eneral d es d ’un p unt d e v ista
naturalístic. La s eva finalitat és la de garantir l’existència d’un r egim jurídic que permeti fer front en aquest
espais a les causes de d egradació més importants o comunes. D ins d’aquests sòls, queden i ncloses les
diferents f igures d e protecció e special, Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) c om s ón Parc
nacional, Parc natural, Reserva natural integral, Reserva natural parcial, Paratge natural d’interès nacional i
Refugi natural de fauna salvatge.
El PEIN, a partir de setembre de 2006 inclou també, els espais que formen part de la xarxa Natura 2000. La
Unió E uropea h a d esenvolupat u n c onjunt d e d ocuments legislatius q ue c al t enir e n c onsideració p er l a
protecció de l m edi n atural; l a Directiva 92/43/CEE Directiva Hàbitats i la p osterior a daptació 97/62/CE.
Aquests d ocuments f an r eferència a l a c onservació d els hàbitats na turals i d e la f auna i f lora s ilvestres, i
fixen, u n conjunt d’hàbitats n aturals, c omunitats vegetals i espècies animals i vegetals que qualifiquen
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d’interès. Cada e stat m embre h a d e designar e ls Llocs d'Importància Comunitària (LIC) per garantir l a
preservació d’aquests valors. Altrament, la Directiva 79/409/CEE o Directiva Aus relativa a la conservació
de l es a us s ilvestres, llista 1 75 d’ espècies d ’aus d ’interès c omunitari i e stableix la c reació d e zones
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) p er t al d ’aconseguir e l m anteniment i e l r establiment d els
hàbitats d’importància per a les aus. Les ZEPA, derivades de la Directiva Aus, c onjuntament amb les LIC,
derivades de la Directiva Hàbitats, són les figures que formen la Xarxa Natura 2000.
A les Comarques Gironines, hi ha 40 espais dins del PEIN i 34 més que formen part de la Xarxa Natura 2000;
la superfície total d’aquests espais és de 191.498,7 ha.
Al m unicipi de P edret i M arzà s’hi t roba e l Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’ Espai PEIN i
Xarxa Natura 2000 dels Aiguamolls de l’Empordà (veure mapa 1- Emplaçament i Espais Naturals
Protegits).

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026
El Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya
(PITC) a mb l 'objectiu d e d efinir de m anera i ntegrada l a x arxa d'infraestructures v iàries, f erroviàries i
logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026
El P la d ’infraestructures de t ransport d e C atalunya, e n e ndavant P ITC, é s e l p la t erritorial s ectorial q ue
defineix l a x arxa d ’infraestructures v iàries i f erroviàries n ecessàries pe r a C atalunya, t ant p el q ue f a al
transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i
amb una visió sostenible de la mobilitat.
El PITC té c aràcter de pla territorial s ectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
El PITC recull una sèrie d’actuacions en les xarxa viària i ferroviària a la comarca de l’Alt Empordà, les quals
ja han tingut incidència en la realitat territorial del terme municipal de Pedret i Marzà amb el condicionament
de la N-260 i la previsió de condicionament de la línia de ferrocarril de Barcelona-Portbou.

Planificació estratègica
Paral·lelament, el POUM de Pedret i Marzà haurà de considerar els Plans Territorials Sectorials (existents i
futurs).
Els plans territorials sectorials comprenen tot l’àmbit de Catalunya però, d’acord amb el seu caràcter sectorial,
les seves determinacions es refereixen només a un o alguns aspectes de la realitat territorial.
En e l d esenvolupament d e l a Llei 23/1983, l a G eneralitat h a e laborat i aprovat d iversos p lans t erritorials
sectorials amb anterioritat a l’aprovació del POUM de Pedret i Marzà. Són els següents:
-

Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995).

-

Pla de transport de viatgers a Catalunya 2008-2012 (aprovat definitivament 07/01/2009)
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-

Pacte Nacional per a les Infraestructures

-

Directrius nacionals de Mobilitat (Decret 362/2006, de 3 d’octubre)

-

Pla director de mobilitat de les comarques gironines (en elaboració)

-

Pla de mobilitat sostenible de la comarca del Gironès (2005)

-

Pla D irector de c onnectivitat funcional de l G ironès ( Consell C omarcal del G ironès – Diputació de G irona –
2007)

-

Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 (aprovat definitivament 20/01/2009)

-

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (aprovat definitivament 07/01/2009)

-

Pla d’espais d’interès natural (1992).

-

Directrius per a la Gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000

-

Pla especial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

-

Pla General de Política Forestal 2007-2016

-

Plans d’Ordenació Forestal

-

Plans tècnics de Gestió i Millora Forestal

-

Programa de gestió de dejeccions ramaderes (1996)

-

Pla d’ordenació del sector porcí

-

Estratègia temàtica per la protecció del sòl (2002)

-

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya (2006)

-

Pla de Gestió del districte de conca fluvial a Catalunya (en elaboració)

-

Planificació d’espais fluvials (PEF)

-

Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC – en redacció)

-

Programa de reutilització d’aigua a Catalunya (en redacció)

-

Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT)

-

Pla de gestió de sequeres (en redacció)

-

Pla de regadius 2007-2011

-

Pla d’energia de Catalunya (2006-2015)

-

Pla d’implantació de l’energia eòlica: Mapa eòlic de Catalunya (2002).

-

Pla de sanejament de Catalunya (1996).

-

Pla de sostenibilitat energètica de la comarca del Gironès (2007)

-

Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI 2003)

-

Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005)

-

Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC 2007 - 2012)

-

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007 - 2012)

-

Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
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-

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC 2007 - 2012)

-

Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya 2005-2012

-

Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (2001).

-

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (en tramitació)

-

Programa d'actuació en sòl i habitatge 2000-2009

-

Programa de sòl industrial i activitats econòmiques 2001-2004

-

Pla de sòl residencial i industrial 2005-2008

-

Programa de desenvolupament rural (2007-2013)

-

Pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació (2001)

-

Pla de turisme de Catalunya

3.1.2. ESTRATÈGIES I REQUERIMENTS LEGALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI
Dins e l m arc n ormatiu i d e p lanejament a bans exposat, el n ou P OUM ha d e s eguir u nes c ondicions d e
sostenibilitat e n a spectes d iversos c om l a p ermeabilitat t erritorial, la c onnectivitat e cològica, l a c onstrucció
sostenible, l’ús d’energies renovables, l’ús de sistemes passius de protecció ambiental, etc. En aquest sentit,
a continuació segueix un recull dels requeriments ambientals que ha d’assumir el POUM en aquests termes,
procedents de marcs d’estratègies d’actuació a diferents nivells català, estatal i internacional.
Pel que fa a la Biodiversitat
Caldrà donar compliment al que estableix l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la
diversitat biològica, document elaborat per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) amb
la col·laboració d e l a Institució Catalana d’Història Natural, essent el seu objectiu bàsic el d’invertir la
tendència a ctual d e p èrdua d e l a d iversitat d ’ecosistemes, d ’espècies i d e d otacions g enètiques q ue
configuren la diversitat biològica de Catalunya.
Els objectius estratègics que han d’incorporar el planejament territorial i urbanístic són:
-

Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya.

-

Garantir la conservació de la diversitat d’hàbitats.

-

Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels paisatges.

-

Assolir un m odel t erritorial s ostenible, que f aci c ompatibles el d esenvolupament ec onòmic, l a millora de l a
qualitat de vida i del medi ambient, i la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells del planejament
i per a totes les zones del territori.

-

Assolir models de mobilitat sostenible, que tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i el paisatge i la
prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la redacció de projectes, la construcció, el manteniment i el
seguiment de les infraestructures.

-

Assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques i els sistemes aquàtics, que incorpori
el bon ús de l’aigua, la correcció d’impactes, la millora d’hàbitats i la conservació de la diversitat biològica.
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Pel que fa a la Connectivitat Ecològica
Caldrà d onar c ompliment a l q ue e stableixen el d ocument de l ’antic DMAiH “Bases per a les directrius de
connectivitat ecològica de Catalunya” i e l Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques
gironines de la Diputació de Girona. Els objectius en termes de connectivitat biològica són els següents:
-

Protecció del s c omponents del medi natural que per meten el manteniment de la c onnectivitat ec ològica i l a
funcionalitat del s ec osistemes a es cala l ocal, tant el s que es tan definits de v alor na tural per l a pl anificació
sectorial i territorial com els que no.

-

Concentració de les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells sectors que es
demostri que t enen un v alor ec ològic m enor. I gualment s ’evitaran el s us os ur bans s usceptibles de r eforçar
l’efecte barrera de les infraestructures viàries.

-

Delimitació dels punts crítics pel manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de l es mesures de caire
urbanístic que permetin revertir la situació.

-

Adequació del s us os adm esos en el s sectors del s òl u rbanitzable am b m és v alor c onnectiu per t al que no
comprometin el manteniment de la seva funció connectiva.

-

Dissenyar el s istema d’ espais l liures i el s carrers ar brats de m anera que es t endeixi a l a s eva c onnexió i
estructuració com una verdadera xarxa connectora.

-

Tractament del s l ímits ur bans i i ntegració del s pr incipis de per meabilització i l ’establiment d’ itineraris
paisatgístics.

-

Estudi de l a possibilitat d’utilitzar plans especials per tal de protegir aquells sectors del sòl no ur banitzable de
més valor per a la biodiversitat i d’importància per al manteniment de la connectivitat ecològica.

-

Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal d’incrementar el grau de protecció
activa preventiva dels sòls amb interès connector.

-

Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès connector i adopció
de mesures necessàries per a la seva protecció.

-

Aplicació de ls “ Criteris d’intervenció en espais fluvials” i le s “ Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Pel que fa a l’Aigua
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix
un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, marca els objectius ambientals on el
planejament territorial i urbanístic ha d’incidir:
-

Protegir i millorar el medi aquàtic.

-

Prevenir el deteriorament addicional, i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes
terrestres i zones humides directament dependents.

-

Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles.

-

Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves contaminacions.

-

Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.

Pel que fa al Medi Atmosfèric
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La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire, defineix l’estratègia comuna i els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat Europea, per tal
d’evitar, prevenir o reduir els efectes n ocius per a la salut h umana i p el m edi a mbient e n el seu conjunt
mitjançant l’establiment de llindars.
Entre els objectius de la Directiva marc, aquells en el planejament urbanístic ha d’incidir són:
-

Evitar, prevenir o reduir el s efectes noc ius per a la s alut humana i pel m edi ambient de la c ontaminació de
l’aire.

-

Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.

Pel que fa al Canvi Climàtic
La G eneralitat de C atalunya h a p romogut l’Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic, q ue r ecull
actuacions a p ortar a t erme e n e l c ontrol d ’emissions de C O2, p olítica e nergètica, e ducació i i nformació,
mobilitat, gestió i coordinació de polítiques, d’acord amb els convenis i protocols internacionals (Conveni marc
de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Protocol de Kyoto, Estratègia europea sobre el canvi climàtic,
etc).
Les l ínies d ’actuació d ’aquesta e stratègia e n l es quals e l planejament t erritorial i u rbanístic p ot t enir m ajor
incidència són:
-

Increment de l’ús d’energies netes i renovables, com a mesura essencial en la lluita contra el canvi climàtic

-

Millora de l’eficiència energètica en edificis (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis) i especialment en el sector transport.

-

Disseny d’ un p lanejament que i ncorpori els c riteris de mobilitat s ostenible i que pena litzi e ls es cenaris que
augmentin la mobilitat obligada.

-

Promoció del transport col·lectiu i altres sistemes de transport que permetin reduir les emissions de gasos amb
efecte hivernacle.

-

Atenció a accions que redueixin les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

El segon Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2010) recull propostes per la prevenció dels efectes
del canvi climàtic, que en alguns casos poden ser atesos dins les figures de planejament urbanístic:
-

Emprendre m esures per t al de r eduir l es e missions de CO2, b asades principalment en el foment de l es
energies renovables.

-

Desenvolupar un pl anejament ur banístic que f reni les di nàmiques ur banes d’ extensió del m odel de bai xa
densitat i l’ocupació del sòl disponible innecessàriament.

-

Preveure el s ef ectes de l pos sible aug ment de l a freqüència de fenòmens meteorològics ex trems ( com l es
pluges torrencials) en el disseny de les infraestructures, sobretot les de comunicació, i dels vials urbans.

-

Dimensionar les xarxes pluvials per a períodes de retorn majors i acondiciar possibles àrees inundables com a
sistemes de laminació de grans avingudes.

-

Disposar d’infraestructures de subministrament d’aigua que en episodis extrems de manca de recursos hídrics,
permetin donar resposta a les demandes.
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-

Avançar en l a i ntroducció de c riteris bi oclimàtics en el di sseny d’edificis, per t al de m antenir el c onfort del s
usuaris, minimitzant l’ús de tecnologies de c limatització artificials i millorar-ne l’eficiència energètica, tenint en
compte l’efecte de les brises per a la ventilació, i el pendent i la orientació del terreny.

-

Preveure i garantir el subministrament de reg per a l’agricultura i la silvicultura davant de la possible disminució
de l a di sponibilitat d’ aigua, derivada de l ’augment de l ’evapotranspiració am b l es t emperatures i l a pos sible
reducció de pluges.

-

Contemplar un es cenari de f utur am b una r educció pot encial de la di sponibilitat d’ aigua, am b i niciatives
d’estalvi, control d’ús, sistemes de recollida de pluvials i possibles limitacions al desenvolupament territorial.

-

Tenir en compte una planificació adequada que tendeixi a promoure l’estalvi dels recursos hídrics locals.

Pel que fa als Usos del Sòl
A l’any 2006 es va publicar, per part de la Comunicació del Comitè Econòmic i Social Europeu i del Comitè de
les Regions del Parlament Europeu, l’Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM (2006). Aquesta
Comunicació assenyala com a objectiu general la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció dels
següents principis:
-

Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions.

-

Restauració del s òl degr adat per r etornar-li un ni vell de f uncionalitat que c orrespongui al menys a l a s eva
utilització actual i prevista, considerant també les repercussions financeres de la restauració del sòl.

Per altra banda, aquesta Comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un paper important en la
protecció dels recursos edàfics i en la reducció del risc d’erosió.
Pel que fa al Paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge, constitueix el marc normatiu i de referència
sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té per
objecte el r econeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge. En aquest sentit e l planejament
urbanístic ha de:
-

Afavorir l ’evolució har mònica del pai satge d’ acord am b el s c onceptes d’ utilització r acional del t erritori, de
desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes.

-

Preservar, am b l ’adopció de mesures pr otectores del pa isatge, e l dr et del s c iutadans a v iure en un en torn
culturalment significatiu.

-

Reconèixer que e l paisatge és un e lement de benes tar individual i c ol·lectiu que, a m és de v alors es tètics i
ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària.

-

Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori i valorar
els efectes de l’edificació sobre el paisatge.

-

Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i l’execució del planejament
i de les polítiques de paisatge.

-

Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció d’instruments i la
presa de decisions sobre el paisatge.
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-

Impulsar la par ticipació en l es po lítiques de pa isatge de ls a gents s ocials, pr ofessionals i ec onòmics,
especialment del s c ol·legis pr ofessionals, l es uni versitats, l es a ssociacions de def ensa de l a nat ura i el s
representants de les organitzacions empresarials i sindicals.

-

Fomentar la formació en matèria de paisatge.

-

Preservar els valors patrimonials i identitaris del territori.

-

Protegir i or denar el s el ements c ulturals, ec onòmics i s ocials d’ acord am b un m odel de des envolupament
sostenible.

-

Integrar els valors del paisatge en el planejament per tal de no afectar les conques visuals ni el seu patrimoni.

El 23 de novembre de 2010 es va publicar al DOGC l’aprovació del Catàleg del Paisatge de les Comarques
Gironines. La integració de les s eves directrius i r ecomanacions al POUM de Pedret i Marzà serà útil per
orientar els objectius de qualitat paisatgística del planejament.
El terme municipal de Pedret i Marzà es troba completament inclòs a l a unitat del paisatge de la Plana de
l’Empordà, unitat per les quals es marquen els següents objectius de qualitat paisatgística:
Objectius de qualitat paisatgística de la Plana de l’Empordà
-

Uns es pais nat urals de ls ai guamolls d e l ’Empordà, a ixí c om altres ai guamolls, es tanys i ec osistemes
inundables, definits i valoritzats com a singularitats ecològiques i escèniques.

-

Un pai satge de maresmes i dunes r estaurat i af ermat com a tret c aracterístic del litoral de la P lana de
l’Empordà.

-

Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i pr otegits c om a el ements es tructurals i
característics del patrimoni rural de la Plana de l’Empordà.

-

Un paisatge agrícola conformat per herbacis de secà i cereals, combinats amb fruiters de regadiu,
vinya i olivera, preservat en la seva funció com a estructurador del paisatge, i on es potenciï la seva diversitat
i riquesa dintre d’un sistema altament productiu.

-

Uns nuc lis que f ormen el pat ró d’ assentament de l a P lana de l ’Empordà ( Fortià, V ilabertran, V ilamalla,
l’Armentera, V ilacolum, V ilamacolum, T orroella de F luvià, Sant Miquel de F luvià, R iumors, F ar d ’Empordà,
Siurana, O rdis, B orrassà, Ventalló, Pedret i Marzà, A lbons, Vila-sacra, Garrigàs i C abanes), preservats i
revaloritzats, mantinguts com a referents visuals i identitaris de qualitat.

-

Uns assentaments urbans de Figueres, Castelló d’Empúries, l’Escala, Sant Pere Pescador i Roses ordenats i
amb uns eventuals creixements que no comprometin els valors del paisatge que alberguen, ni els valors dels
espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat.

-

Un s istema d ’urbanitzacions or denat i integrat en el pai satge, d e m anera que es minimitzi e l s eu impacte
visual.

-

Unes i nfraestructures lineals ( xarxa v iària i f erroviària, línies el èctriques...) i ntegrades en el pai satge i qu e
millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social.

-

Uns jaciments arqueològics enfortits com a llegat històric de primer ordre.

-

Un sistema d’itineraris i miradors que e mfatitzin les panor àmiques m és r ellevants i per metin des cobrir i
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de l’Empordà.
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Pel que fa a la Mobilitat
La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i objectius als quals ha de respondre
una g estió de la m obilitat de l es p ersones i del transport de m ercaderies a dreçada a l a s ostenibilitat i la
seguretat” (article 1).
En aquest sentit, es destaquen per la seva incidència en el planejament urbanístic les següents directrius de
mobilitat:
-

Fomentar l’ús del transport col·lectiu als diferents àmbits territorials.

-

Integrar la xarxa de transport col·lectiu dins el sistema intermodal de transport.

-

Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport col·lectiu de superfície.

-

Assegurar l ’accessibilitat al s c entres de t reball i es tudi, ev itant l’exclusió s ocial en la i ncorporació al món
laboral i acadèmic.

-

Racionalitzar l’ús del vehicle privat en el desplaçaments urbans i intermunicipals.

-

Establir p lans de millora de la s eguretat v iària adr eçats a l a r educció del no mbre d’ accidents i de v íctimes
mortals.

-

Promoure l ’ús dels des plaçaments per m itjans no m ecànics au gmentant la s eguretat i la comoditat de ls
vianants i ciclistes, dissenyant equipaments com carrils bici i aparcaments segurs.

-

Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

-

Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària.

-

Introduir l ’accessibilitat en t ransport públ ic, a peu i en b icicleta en el pr océs de pl anificació del s nous
desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats.

-

Dissenyar el pl anejament t enint en c ompte c riteris de m obilitat per a l es pe rsones am b m obilitat r eduïda,
mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques i l’adequació de les voreres.

-

Introduir l es nec essitats de l a di stribució ur bana de m ercaderies en el pr océs de pl anificació de nous
desenvolupaments urbanístics i en el s àmbits urbans consolidats, tenint en c ompte sobretot la distribució del
sòl industrial/comercial.

-

Desenvolupar el s d iferents i nstruments de p lanificació de l a m obilitat, integrant l a di stribució ur bana d e
mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les normatives locals específiques.

Per altra banda, la Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, un
instrument de planificació que té per objectiu definir les línies estratègiques i els plans d’acció necessaris per
tal d ’afavorir l’ús d e la bicicleta com a sistema d e transport sostenible. A e fectes del POUM de Pedret i
Marzà, seran d’aplicació les següents directrius:
-

Preveure el disseny d’una xarxa local dins el marc territorial.

-

Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat.

-

Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat.

-

Aplicar les mesures que estableixi l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la proposta de planejament
general.

-55GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Pel que fa als Serveis bàsics
De forma genèrica, serà necessari dotar les noves àrees urbanitzables i les ja urbanitzades que encara no en
disposin, amb els sistemes adients d’urbanització: Xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona
part dels serveis i infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, dotació d’enllumenat públic amb
sistemes d’estalvi energètic, i la utilització de sistemes ecològicament sostenibles segons la Llei 6/2001, de
31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Pel que fa a la Prevenció de Riscos Naturals i Tecnològics
Caldrà c onsiderar l es àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl permesos (zones i nundables,
inestables, amb risc d’incendi, etc.) i regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc segons els
Plans d e p rotecció civil: Pla d'emergència exterior del s ector q uímic de C atalunya (PLASEQCAT), P la de
protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT), Pla de protecció civil per al risc
d'inundacions a C atalunya ( INUNCAT), la d e p rotecció civil per accidents en el t ransport de m ercaderies
perilloses p er carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), P la especial d'emergències per n evades a
Catalunya (NEUCAT), Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT), etc.
Pel que fa la a Gestió de Residus
Convindrà fomentar la r eutilització i r eduir l’abocament de r esidus mitjançant la promoció d’una deixalleria,
sistemes de r ecollida s electiva e n e ls edificis i à rees d ’aportació d e residus. C onsiderar e l s oterrament d e
contenidors i la informatització de la recollida.
En aquest sentit, seran normatives marc del POUM de Pedret i Marzà atenent als condicionants del municipi:
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats, Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero, i el Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió
de residus en els dipòsits controlats.
Pel que fa a la Prevenció i correcció de les formes de contaminació
S’establiran o proposaran normatives en el planejament encaminades a reduir la contaminació produïda per
les activitats, siguin industrials i del sector terciari, com també especialment de les activitats ramaderes.
En g eneral e ls criteris dels plans territorials i urbanístics i de les normatives de rang superior, q ue
s’han d’incorporar en el POUM de Pedret i Marzà són:
-

Planificar racionalment les activitats sobre el territori.

-

Garantir la seguretat en situacions de perillositat natural.

-

Reduir les desigualtats socials i millorar la mobilitat.

-

Garantir el benestar social en un entorn urbà agradable mitjançant la planificació de serveis.

-

Protegir l’entorn natural i el paisatge.

-

Garantir la impulsió de l’activitat socioeconòmica d’acord amb criteris de sostenibilitat i d’ecoeficiència.
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3.1.3. PLANS ESTRATÈGICS: L’AGENDA 21 I ALTRES
L’any 2011, l ’Ajuntament de Pedret i Marzà va aprovar per ple municipal l’Agenda 21 dels municipis de
Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà (elaborada p er
GEOSERVEI).
L’Agenda 21 é s un document programàtic i de planejament estratègic del m unicipi q ue s erveix a
l’Ajuntament a l’hora d ’orientar l es p olítiques m unicipals e n t ermes d e s ostenibilitat t erritorial, am biental,
econòmica i social en base a la participació ciutadana. Concretament, el PALS de Pedret i Marzà proposava,
entre altres, una sèrie d’accions en relació amb el planejament urbanístic sostenible:
-

Realitzar un pla de gestió dels espais agrícoles i potenciar la figura del Parc agrari de l’Alt Empordà.

-

Impulsar la redacció del POUM.

-

Elaborar una directriu de tractament d’espais de transició entre zones urbanes i entorn natural.

-

Millorar el ferm dels vials urbans.

-

Potenciar accions de custòdia en els espais d’interès natural o agroforestal.

-

Instar per afavorir la permeabilització del corredor d’infraestructures (N-260 i línia ferroviària).

-

Identificar i protegir els arbres monumentals.

-

Millorar l a qual itat ec ològica del s es pais f luvials i r estaurar el s es pais oc upats per es pècies al ·lòctones
invasores.

-

Adequar la bassa de Can Serra com a zona de lleure.

-

Difondre i fomentar el transport públic i l’ús compartit de cotxe.

-

Redissenyar la mobilitat i millorar l’accessibilitat al poble.

-

Mantenir i potenciar la xarxa de camins i itineraris.

-

Inventariar i revisar les fosses sèptiques existents.

-

Optimitzar el consum d’aigua al municipi.

-

Instaurar la xarxa separativa d’aigües.

-

Millorar el sistema i les infraestructures de tractament de les aigües residuals.

-

Ampliar i millorar la recollida selectiva de residus.

-

Garantir les bones pràctiques en l’abocador comarcal i la seva correcta restauració.

-

Donar continuïtat al Pla d’adequació de la il·luminació exterior.

-

Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica als edificis públics i privats.

-

Fomentar i regular la implantació de les energies renovables.

-

Restringir les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.

-

Instar per a la instal·lació de la xarxa de gas natural.

-

Aplicar mesures correctores del soroll en el futur desdoblament de la N-260.

-

Facilitar la projecció econòmica, social i ambiental de les explotacions agràries.
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-

Proporcionar ajut i viabilitat a la producció agroalimentaria natural, ecològica i artesanal.

-

Impulsar una campanya de promoció turística basada en el paisatge.

-

Potenciar l’oferta i la complementarietat d’activitats de turisme actiu i cultural.

-

Instar per a la creació d’un institut-escola.

-

Vetllar per la promoció d’habitatges amb protecció social.

-

Censar els habitatges buits aptes per a arribar a ser ocupats.

-

Instar a les administracions per identificar i aplicar mesures en els punts negres d’accidentalitat.

En el marc de l’Agenda 21 es van redactar dos documents que també cal tenir presents en la redacció del
POUM de Pedret i Marzà:


Directrius per a la regulació del sòl no urbanitzable del terme municipal de Pedret i
Marzà (GEOSERVEI, any 2010).



Estudi de connectivitat ecològica, social i paisatgística del terme municipal de Pedret i
Marzà (GEOSERVEI, any 2010).



Pla de foment de la connectivitat ecològica, social i paisatgística del terme municipal de
Pedret i Marzà (GEOSERVEI, any 2010).

D’altra banda, existeixen altres Plans estratègics, més territorials, que també inclouen el terme municipal de
Pedret i Marzà:


Agenda 21 comarcal de l’Alt Empordà



La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà



Pla Estratègic Comarcal de Gestió de residus, etc.

3.2. REFERÈNCIES DE LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE
Les formes de desenvolupament del s òl han de seguir les determinacions de protecció ambiental del marc
legislatiu vigent en matèria urbanística i ambiental. Tot seguit s’enumeren les referències legals bàsiques que
s’han de tenir en compte en el present document i en el desenvolupament dels treballs del POUM de Pedret i
Marzà:
Legislació referent a urbanisme i territori
Marc legal

Àmbit

Any

Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística

Català

2007

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme

Català

2006

Decret l egislatiu 1/ 2010, de 3 d’ agost, pe l qual s ’aprova el T ext r efós de l a L lei
d’urbanisme

Català

2010

Llei 3/ 2012, de 22 de febrer, de m odificació de l t ext r efós de l a Ll ei d’ urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost

Català

2012
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Marc legal

Àmbit

Any

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes

Català

2009

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Català

2003

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya

Català

1995

Marc legal

Àmbit

Any

Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de m arç, per la
qual es regula el règim del comerç de dr ets d’emissió de gas os d’efecte d’hivernacle,
per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets d’emissió i incloure-hi
l’aviació.

Estatal

2010

Decret 176/ 2009, de 10 de nov embre, pel qua l s ’aprova el R eglament de l a L lei
16/2002, de 28 de j uny, de protecció c ontra la c ontaminació ac ústica, i s e n’adapten
els annexos

Català

2009

Llei 20/2009, de 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Català

2009

Reial dec ret 1890/ 2008, de 14 de nov embre, pel qua l s ’aprova el R eglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior

Estatal

2008

Ley, 34/2007, de 15 d'octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera

Estatal

2007

Reial Decret 1513/2005, de 16 de des embre, pel qual es desenvolupa la Ley 37/2003,
de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a l’evaluació i la gestió del soroll ambiental

Estatal

2005

Reial Decret 1367/ 2007, de 19 d ’octubre de 2007 , pel que es desenvolupa l a Ley
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que f a a l a zonificació acústica, objectius
de qualitat i emissions acústiques

Estatal

2003

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

Estatal

2003

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

Català

2002

Llei 6/ 2001, de 31 de maig, d’ ordenació a mbiental de l ’enllumenament per a l a
protecció del medi nocturn

Català

2001

Llei 6/1996, de 18 de j uny, de m odificació de l a Llei 22/1983, de 21 de nov embre, de
protecció de l'ambient atmosfèric

Català

1996

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat
del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica

Català

1995

Resolució de 30 d’ octubre de 1995, per l a qual s ’aprova una o rdenança m unicipal
tipus, reguladora del soroll i les vibracions

Català

1995

Marc legal

Àmbit

Any

Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les
zones vulnerables en r elació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de f onts
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes

Català

2009

Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que
modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un m arc comunitari d'actuació
en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a
la Comissió.

Europeu

2008

Legislació referent a la qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica

Legislació referent a les aigües
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Marc legal

Àmbit

Any

Reial D ecret 9 /2008, d' 11 de gener , pe l qua l es modifica e l R eglament del D omini
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril

Estatal

2008

Reial D ecret-Llei 4/ 2007, de 13 d' abril, pel qual es m odifica el Text r efós de l a Ll ei
d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol

Estatal

2007

Directiva 2006 /11 r elativa a la c ontaminació c ausada per det erminades s ubstàncies
perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat Europea

Europeu

2006

Decret 187/2005, de 6 de setembre, de modificació del Decret 93/2005, de 17 de maig,
d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Català

2005

Decret 93/2005 de 17 de m aig, d'adopció de m esures excepcionals en r elació amb la
utilització dels recursos hídrics

Català

2005

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de nov embre, pel qual s 'aprova el T ext r efós de l a
legislació en matèria d'aigües de Catalunya

Català

2003

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986,
d'11 d 'abril, pel qua l s 'aprova el R eglament de l D omini Públic H idràulic, que
desenvolupa el s T ítols pr eliminars I , I V, I , V I i VII de l a Ll ei 29 /1985, de 2 d' agost
d'Aigües

Estatal

2003

Decret 130/2003, de 13 de m aig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics
de Sanejament

Català

2003

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de j uliol, pel qual s'aprova el text refós de la Ley
de Aguas

Estatal

2001

Directiva 2000 /60/CE M arc de l 'aigua, per l a qual s 'estableix un m arc c omunitari
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües

Europeu

2000

Reial D ecret 995/ 200, de 2 de juny, pel qual es f ixen objectius de qual itat per a
determinades substàncies contaminants i es modifica el Reglament del Domini Públic
Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril

Estatal

2000

Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes

Europeu

1991

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat

Català

1986

Llei 5/ 1981, de 4 de j uny, s obre desplegament legislatiu en matèria d' evacuació i
tractament d'aigües residuals

Català

1981

Directiva 80 /68/CEE r elativa a l a pr otecció de l es a igües s ubterrànies c ontra l a
contaminació causada per determinades substàncies perilloses

Europeu

1980

Marc legal

Àmbit

Any

Llei 6/1993, de 15 de j uliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de
13 de juny i per l'article 14 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol

Català

2008

Reial D ecret 9/2005, de 14 de gener, s egons el qual s ’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a l a declaració de
sòls contaminats.

Estatal

2005

Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus

Català

1998

Legislació referent a la contaminació de sòls

Legislació referent a l’energia
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Marc legal

Àmbit

Any

Reial Decret 47/2007, de 19 de gener , pel que s ’aprova el procediment bàsic per a l a
Certificació de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova construcció.

Estatal

2007

Decret 21/ 2006, de 14 de f ebrer, pel qual es regula l'adopció de c riteris am bientals i
d'ecoeficiència en els edificis

Català

2006

Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació

Estatal

2006

Directiva 2002/91/CE de 16-12-2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis

Europeu

2002

Marc legal

Àmbit

Any

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras

Estatal

2011

Decret Legi slatiu 2/ 2008, de 15 d' abril, pel qual s 'aprova el T ext r efós de l a Ll ei de
protecció dels animals

Català

2008

Decret 343/2006, de 19 de s etembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes
d'impacte i integració paisatgística

Català

2006

Llei 12/2006, del 27 de j uliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais nat urals, de l a Llei 9/1995, de l 'accés m otoritzat al medi nat ural, i de la Ll ei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental

Català

2006

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Català

2005

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 8
de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial protecció per a les aus
(ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d'importància
comunitària (LIC)

Català

2005

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

Català

2003

Reial Decret 1997/ 1995, de 7 de des embre, pe l que s ’estableixen m esures per
contribuir a garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de
la fauna i la flora silvestres

Estatal

1997

Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre de 1997, pel que s’adapta el progrés
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la flora i fauna silvestres

Europeu

1997

Llei 9/1995, de 27 de juliol, reguladora de l’accés motoritzat al medi natural

Català

1995

Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides
de Catalunya

Català

1994

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(PEIN)

Català

1992

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Català

1985

Directiva 79/409/CE, relativa a la conservació de las aus silvestres

Europeu

1979

Legislació referent al patrimoni natural i al paisatge

Legislació referent a residus
Marc legal

Àmbit

-61GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Any

Marc legal

Àmbit

Any

Decret 69/ 2009, de 28 d’ abril, pel qual s ’estableixen el s c riteris i el s pr ocediments
d’admissió de residus en els dipòsits controlats

Català

2009

Decret Legi slatiu 1/ 2009, de 21 de j uliol, pe l qual s 'aprova el T ext r efós de l a Ll ei
reguladora dels residus

Català

2009

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

Català

2009

Llei 8/ 2008, de 10 de j uliol, de f inançament de l es infraestructures de ges tió del s
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

Català

2008

Llei 15/ 2003, de 13 de j uny, de m odificació de l a Ll ei 6 /1993, del 15 de j uliol,
reguladora dels residus

Català

2003

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Català

2001

Real Decreto 1481/2001, de 27 de di ciembre, por el que s e regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero

Estatal

2001

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus

Català

1999

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus

Estatal

1998

Llei 11/97 d’envasos i residus d’envasos

Estatal

1997

Decret 1/1997, de 7 de gener , sobre la disposició del rebuig dels residus en di pòsits
controlats

Català

1997

Directiva 91 /159/CEE de l C onsell de 18 de març de 1991, pel que es m odifica l a
Directiva 75/442/CEE relativa als residus

Europeu

1991

Directiva 91/ 689/CEE del Consell, de 12 de des embre de 1991, relativa al s residus
perillosos

Europeu

1991

Legislació referent a l’administració ambiental i al control integrat de la contaminació
Marc legal

Àmbit

Any

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

Català

2009

Llei 14/ 2009, de l 22 de j
aeroportuàries

Català

2009

Estatal

2009

Llei 26/2007, de 23 d'octubre de 2007, de Responsabilitat Mediambiental

Estatal

2007

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de l a Llei 9/1995, de l 'accés motoritzat al medi natural, i de l a Llei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

Català

2006

Llei 4/ 2004, d' 1 de juliol, r eguladora del pr océs d' adequació de l es ac tivitats
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998

Català

2004

Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de
maig, d 'ordenació am biental de l es i nstal·lacions de t elefonia m òbil i al tres
instal·lacions de radiocomunicació

Català

2003

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació

Estatal

2002

uliol, d ’aeroports, hel iports i al tres i nfraestructures

Decreto Legi slativo 2 /2009, de 25 de agos
refundido de la Ley de carreteras

to, por el que s e aprueba el T exto
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Llei 3/ 1998, de 23 de f
Ambiental

ebrer de 1998, d' Intervenció I ntegral de l 'Administració

Català

1998

Decret 202/ 1994, de 14 de j uny, pel qual s 'estableixen e ls c riteris per a l a
determinació de l es fiances r elatives al s pr ogrames de r estauració d' activitats
extractives i Decret legislatiu 14/1994, de 26 de juliol

Català

1994

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental

Català

1988

Directiva 96/61/CE relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació

Europeu

1996

Decret 343/ 1983, de 15 de juliol, s obre l es nor mes de pr otecció del m edi a mbient
d’aplicació a les activitats extractives

Català

1983

Llei 12/ 1981, de 24 de des embre, per l a qua l s 'estableixen normes addi cionals de
protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

Català

1981
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3.3. OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS A ADOPTAR PEL POUM DE PEDRET I MARZÀ
Els objectius i els criteris ambientals que s’apliquen al POUM esdevenen el principal fil conductor que dóna
coherència a tot el p rocés d’avaluació ambiental de la redacció, tramitació i desenvolupament del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Pedret i Marzà.
A l ’hora de c oncretar a quests o bjectius a mbientals s ’ha d onat c ompliment a l’annex I de la Directiva
2001/42/CE que i nsta a d efinir e ls o bjectius de p rotecció a mbiental f ixats e n e ls à mbits i nternacional,
comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa, i que estableix que caldrà concentrar-se en
aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors
climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural i el paisatge.
Els propòsits i els o bjectius socioambientals estratègics a adoptar al P OUM s’adeqüen als criteris del
desenvolupament urbanístic sostenible que contempla l’article 3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i recull també els objectius i criteris (vegeu apartats 3.1
i 3.2.) dels plans i les normatives sectorials que afecten l’àmbit, i els que provenen d’exercicis de reflexió de
propòsits a mbientals p el m unicipi s obre m odels d e c reixement, i d e l a p lanificació t erritorial e stratègica i
sectorial.
D’acord amb el perfil ambiental del municipi es consideren objectius ambientals prioritaris per al POUM de
Pedret i Marzà:
-

Situar els àmbits de transformació urbana en els indrets de menor sensibilitat ambiental.

-

Limitar la dispersió en el terme municipal dels nous sòls urbans.

-

Ordenar el sòl no urbanitzable tenint en compte els mapes de sensibilitat ambiental i vulnerabilitat
hidrogeològica, per garantir la conservació i la funcionalitat dels espais lliures.

-

Garantir la capacitat de tractament d’aigües residuals per a les previsions del pla.

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM DE PEDRET I MARZÀ
Per ordre de prioritat, els objectius ambientals generals per al POUM de Pedret i Marzà són:
1. SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ
1.1. Moderar el consum de sòl i ordenar els usos segons la capacitat d’acollida del territori,
sobretot en el sòl no urbanitzable
El POUM ha de minimitzar el consum del sòl, racionalitzar-ne l’ús, i crear una estructura
urbana compacta, així c om ordenar el tipus i extensió dels usos específics en el sòl no
urbanitzable ( activitats extractives, dipòsit de r esidus, activitats turístiques, instal·lacions
d’energies renovables, etc).
Ha de fomentar l’ús eficient de les àrees urbanes i la renovació i rehabilitació dels teixits
urbans existents, de forma que la demanda de més espais per a l’habitatge i les activitats
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econòmiques c orrespongui n omés a a quella p art q ue n o t ingui c abuda e n l es à rees
urbanes preexistents.
La o cupació de l s òl s’haurà d’ajustar a la capacitat d’acollida del medi receptor
segons la seva sensibilitat ambiental i vulnerabilitat hidrogeològica.
1.2. Adaptar la proposta de planejament als riscos naturals (risc d’inundació, zones amb
vulnerabilitat hidrogeològica, ...)
La p roposta d ’ordenació del s òl u rbà/urbanitzable i e ls u sos a dmesos e n e l s òl n o
urbanitzable de l P OUM d e P edret i Marzà s ’han d ’adaptar a l a p reexistència d e r iscos
naturals que en c ondicionin la seva vialitat ( risc d’inundació de l a riera de P edret, risc
d’incendi, risc d’esllavissades, risc de despreniments, transport de mercaderies perilloses,
risc sísmic, risc químic, etc.). Així mateix, si s’escau, el POUM haurà de contemplar les
mesures de prevenció en front dels riscos naturals.
1.3. Vetllar pel caràcter compacte i continu del creixement urbanístic
El POUM ha d’establir pautes per tal que els desenvolupaments urbanístics es produeixin
per c onnexió i s egons l ògiques de c ontinuïtat d e l es t rames u rbanes ex istents i t inguin
unes de nsitats q ue f acilitin u n a profitament r aonable d el s òl q ue s ’urbanitza, s ense
perjudici de la necessària integració formal a les condicions topogràfiques i del paisatge.
1.4. Afavorir la cohesió i el benestar social i evitar la segregació espacial de les àrees
urbanes
El P OUM h a d ’afavorir l ’equilibri t erritorial e n e l que e s r efereix a ls ni vells de r enda i a
l’accés als equipaments i serveis bàsics dels habitants per tal d’aconseguir un municipi
socialment integrador i viu, i d’identitat social sense zones marginals ni periurbanes.
1.5. Propiciar la convivència d’activitats econòmiques i habitatges en les àrees urbanes, i
racionalitzar la implantació de nous polígons industrials o terciaris
El POUM ha de propiciar l a convivència d’activitats e conòmiques i habitatge, a ixí c om
facilitar les extensions necessàries de les trames urbanes per a la ubicació de les noves
activitats o per al trasllat de les existents que no convisquin bé amb els altres usos. No
obstant, ha de ser restrictiu en la implantació de polígons industrials o terciaris separats
de la trama urbana, atès que ja es disposa de la zona industrial del Puig del Mas.
En a quest s entit, c al q ue e ls a vantatges i i nconvenients d ’aquestes i mplantacions
industrials o terciàries tinguin un repartiment adequat en els diferents municipis de l’àmbit
territorial d’influència.
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1.6. Afavorir la mobilitat sostenible i facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la
compacitat del sistema d’assentaments
El P OUM h a d ’afavorir e ls t eixits m ixtos o n c oincideixin el s u sos r esidencials a mb l es
activitats econòmiques, tant en nous teixits d’extensió com en els que són conseqüència
de r emodelacions i r eformes i nteriors. L a distribució de l es a ctivitats i h abitatges h a d e
buscar l’equilibri més gran possible entre els causants dels viatges (llocs de treball, places
escolars, c omerç, a ctivitats l údiques, e tc) i l a p oblació r esident, p er t al d e f acilitar
l’autocontenció de les àrees urbanes i la disminució de les distàncies dels desplaçaments.
En aquest sentit, la configuració compacta i relativament densa, es justifica també pel fet
d’augmentar les oportunitats de desplaçaments a peu i en transport públic, la dotació de
la qual demana una massa crítica suficient per a una explotació amb costos raonables.
En definitiva, el POUM ha de crear les condicions adequades per a una bona estratègia
d’ordenació de la mobilitat sostenible.
2. CICLE DE L’AIGUA
2.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament sobre el cicle integral de
l’aigua
El POUM ha de compatibilitzar la proposta de planejament amb el cicle natural de l’aigua,
l’ordenació dels espais fluvials i la protecció dels eixos fluvials tributaris, considerant les
infraestructures n ecessàries p er a u n a bastament i u n s anejament d e l ’aigua ef icient,
atenent al fet que el municipi hi manca un sistema de sanejament, a la manca de xarxa
separativa d’aigües pluvials i residuals, i al volum de pèrdues de la xarxa d’abastament.
3. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
3.1. Protegit el patrimoni natural (afavorir la diversitat del territori i mantenir la seva matriu
biofísica).
El desenvolupament econòmic i social no ha de comportar una pèrdua de diversitat, és
per a quest m otiu q ue e l c oneixement d e la s ensibilitat a mbiental i d e la v ulnerabilitat
hidrogeològica del municipi han d’ésser el referent principal per determinar tant les formes
de p lanejament c om l es a ccions i m esures e n el seu d esenvolupament, a tenent a l a
situació e stratègica d e P edret i M arzà en r elació a mb e ls l ímits d el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà.
3.2. Afavorir la connectivitat ecològica i protegir els espais agrícoles, forestals i no
urbanitzables
El P OUM h a d e d eterminar e ls s istema d ’espais o berts q ue h an de q uedar f ora d els
processos d ’urbanització i d ’implantació d ’activitats i ntensives j a s igui p el s eu v alor
intrínsec ( biodiversitat, fe rtilitat, e tc.), com p er l es f uncions i r ecursos q ue g aranteix

-66GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

(recàrrega d’aqüífers, protecció de riscos naturals, etc) o per la localització territorial que
els f a i nadequats p er a l d esenvolupament u rbanístic. P er g arantir l es f uncions
ecològiques, productives i fins i tot paisatgístiques o de lleure, c al que e ls sistema
d’espais lliures conformi una xarxa contínua que garanteixi les connectivitats necessàries.
4. QUALITAT DEL PAISATGE
4.1. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
El P OUM h a d’ identificar i c onsiderar l es u nitats d el p aisatge i l a s eva a rticulació e n
l’estructura t erritorial, així c om les dinàmiques naturals, s ocials i e conòmiques que les
fonamenten.
Ha d e c onservar el p aisatge d e l a p lana empordanesa c aracterístic de P edret i M arzà,
mantenint les c onques v isuals, pr ocurant l a i ntegració r espectuosa d els p rocessos
urbanístics a l es c aracterístiques i i matges d e l a m atriu t erritorial, r evaloritzant e ls
elements configuradors i estructurants del paisatge (paravents de xiprers, camps de
conreu, etc.), e ntenent-lo c om u n a ctiu econòmic amb valor s imbolico-identitari per a ls
residents.
4.2. Protegir i potenciar el patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic
El POUM h a d’orientar l es pautes de d esenvolupament urbà per tal de propiciar el
reforçament de sistemes d’assentaments històrics (nuclis antics) i establir mesures per la
seu c reixement, r eforma, r enovació o c onservació. E l p lanejament u rbanístic ha d e
conservar i i ntegrar e ls v alors pa trimonials d el m unicipi ( masies, c amins r amaders,
paravents, etc), a mb l ’objectiu d e po tenciar e ls a ctius i l es r eferències hi stòriques i
identitàries dels municipi.
5. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA
5.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament sobre l’ambient atmosfèric
en relació amb la contaminació acústica i lluminosa
El P OUM h a d e m inimitzar i r egular el s e fectes d el p lanejament s obre l ’ambient
atmosfèric en r elació amb la contaminació acústica i lumínica. La normativa urbanística
ha d e d elimitar e ls o bjectius d e qualitat a cústica p er als n ous desenvolupaments
urbanístics i pe r a l es z ones j a u rbanitzades i h a es tablir u n m arc l egal p er u na
il·luminació eficient en els sectors i per la protecció del medi nocturn.
Així mateix ha d’ubicar els usos més sensibles (com els residencials) lluny de fonts d’olors
(Abocador c omarcal) o d e f onts d e s oroll ( N-260, f errocarril). E n a quest s entit,
l’Ajuntament ha recollit queixes dels veïns de la urbanització del Puig del Mas pel soroll
que genera la N-260.
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6. QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
6.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament en relació amb les
emissions atmosfèriques
El POUM ha de minimitzar i regular els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i
aplicar m esures per a l a r educció de l es emissions a tmosfèriques q ue c ontribueixen al
canvi climàtic mitjançant criteris d’ecoeficiència, i promoció de les energies renovables.
OBJECTIUS URBANÍSTICS DEL POUM DE PEDRET I MARZÀ
Els criteris i objectius urbanístics específics del POUM de Pedret i Marzà són:
En relació als instruments de planificació territorial i estratègica
El POUM d e Pedret i M arzà s ’haurà d’ajustar els seus objectius i criteris urbanístics als q ue dicten i
determinen les figures de planejament territorial, sectorial i urbanístic d’abast supramunicipal i de superioritat
normativa al planejament general. Les principals referències urbanístiques:
-

El Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTP-CG)

-

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000

-

Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà

-

Pla director urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR)

En relació a la classificació del sòl
Prioritzar un model de creixement compacte: E l creixement del municipi s’haurà de basar en un model de
desenvolupament compacte que es redueixi en continuïtat amb el nucli principal existent de Marzà, evitant la
creació de nous nuclis residencials dispersos i consolidant els existents.
Delimitar els sòls urbanitzables: El sector apte per urbanitzar del Puig del Mas es troba urbanitzat i consolidat
per l ’edificació, e s p roposa l a seva classificació c om a sòl u rbà. R especte a l s ector a pte pe r u rbanitzar
industrial S AU-I, n o d esenvolupat e s p roposa r edefinir e ls s eus l ímits i e ls s eus p aràmetres e dificatoris i
d’usos de forma que el seu desenvolupament permeti assolir els objectius fixats respecte als elements que
formen l’estructura del territori i als objectius ambientals i paisatgístics.
Millorar l’oferta de sòl públic: Els nous creixements, s’hauran d’ordenar en continuïtat amb la trama urbana i
es proposaran en base a absorbir la demanda residencial i millorar l’oferta de sòl públic, especialment per a
cobrir futures necessitats d’equipaments comunitaris del municipi.
En relació a les infraestructures de mobilitat: Respecte a la xarxa de mobilitat territorial No es preveu cap nou
projecte d’infraestructures viàries territorials que afectin al municipi.
Respecte a la xarxa local el POUM ha de perseguir els objectius següents:
-

Revisar la funcionalitat de la xarxa viaria local pel conjunt del sòl urbà.
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-

Establir les característiques de la xarxa de forma que permeti millorar la mobilitat local a través d’una
mínima jerarquització introduint mesures de pacificació i millora en la qualitat de l’espai públic.

-

Concretar espais de mobilitat rodada restringida.

-

Potenciar els recorreguts de vianants mitjançant la millora de les voreres.

-

Adaptar a la xarxa local una mobilitat segura per a bicicletes.

-

Millorar l’accés al nucli

-

Protegir la xarxa de camins que formen l’estructura viaria del sòl rústic

Respecte als aparcaments:
-

Establir l ’estructura b àsica d ’aparcaments p el c onjunt d el m unicipi i l a l ocalització d e zones
d’aparcament

-

Revisar l es n ormes d e f orma q ue l es n oves i mplantacions residencials o p er a diferents activitats
vagin acompanyades de les dotacions d’aparcaments necessàries

En relació als espais lliures i els equipaments:
-

Potenciació dels espais lliures i els equipaments existents

-

Reordenat els espais lliures inicialment ordenats al SAU-R i actualment ocupats per vialitat

-

Restablir els mecanismes de gestió necessaris que permetin l’obtenció del sòl que es precisa per a
completar les necessitats col·lectives, dins els àmbits dels polígons d’actuació

-

Significar aquells elements i espais d’especial valor, en el sòl no urbanitzable, que són mereixedors
de la seva protecció com a valor patrimonial col·lectiu.

En relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable
A partir del reconeixement dels principals elements que configuren l’estructura del sòl no urbanitzable i de la
seva valoració, fets en la redacció de l’Agenda 21, es proposen els següents objectius:
-

Preveure u na m atriu a groforestal d ’espais o berts q ue p ermeti g arantir e ls p rincipals eixos d e
connexió ecològica

-

Delimitar i protegir les zones d’especial interès natural

-

Garantir l a c oherència d es del p lanejament local amb la protecció dels s istemes d’espais oberts
comarcals

-

Establir unitats de paisatge i nivells de protecció per a cada una.

-

Preservar les zones no aptes per l’edificació i les zones inundables i prevenir els riscos ambientals.

En relació a l’ordenació del sòl urbà
En base als propòsits establerts per a l’ordenació del sòl urbà, es proposen els següents objectius:
-

Procurar per la utilització eficient del sòl urbà disponible, revisant les condicions d’edificació i usos
existent, en especial reduint l’edificabilitat i densitat d’habitatges prevista en el planejament vigent, i
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també estudiar la dotació d’aparcament fora de la via pública pels nous habitatges.
-

Procurar la renovació i rehabilitació del teixit urbà.

-

Fomentar la diversitat d’usos compatibles en un nucli de característiques rurals.

-

Revisar l es un itats d ’actuació n o e xecutades a mb l ’objectiu d e v alorar l a s eva v iabilitat, les
característiques, els usos i el sistema de gestió establert.

-

Revisar l’ordenació vigent pel que fa al conjunt de granges existents en el sòl urbà o limítrofes amb
el mateix

-

Procurar encaixar estructura de la propietat i planificació.

-

Garantir el domini públic i gratuït dels sòl destinat a sistemes.

-

Preveure usos públics.

En relació a l’ordenació del sòl urbanitzable
En base als propòsits establerts per a l’ordenació del sòl urbà, es proposen els següents objectius:
-

Revisar l’extensió del sòl industrial ordenat en el planejament vigent

-

Valorar les diferents alternatives d’ordenació del SAU-I

-

Classificar com a sòl urbà consolidat el sòl provinent del SAU-R
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4

ANÀLISI DEL MEDI RECEPTOR
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4. ANÀLISI DEL MEDI RECEPTOR
A continuació es fa una caracterització ambiental del medi receptor per cadascun dels aspectes ambientals
del t erme m unicipal d e P edret i M arzà a mb l ’objectiu d e determinar l a c apacitat d ’acollida d el territori i
determinar les zones aptes i no aptes per a futurs creixements urbanístics.
Figura 14. Medi receptor del terme municipal de Pedret i Marzà i classificació vigent del sòl (NNSS).

Font: Elaboració pròpia a partir de les NNSS, 2013.

4.1. MEDI FÍSIC
4.1.1. Climatologia
El clima de Pedret i Marzà és el Mediterrani Litoral Nord i es caracteritza per una distribució de la precipitació
irregular, amb un total anual escàs i amb un règim pluviomètric TPHE. Referent al règim tèrmic, els hiverns
són m oderats i e ls e stius s ón c alorosos atenent a l a i nfluència m arítima. E l p eríode l liure d e g laçades
comprèn els mesos de maig a setembre.
En general s’hi donen temperatures compreses entre els 14-16ºC i precipitacions mitjanes anuals que
oscil·len e ntre el s 650 mm i e ls 700 mm. L es p recipitacions d els e ntorns c limàtics m editerranis e s
caracteritzen per una notable variabilitat interanual i una elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals
s’allunyen, irregularment, de les pròpies m itjanes i condicionen anys p luviomètrics d e caràcter sec o m olt
plujosos. Es tracta d’un clima de tipus sec/subhumit (C1) amb índex d'humitat de Thornthwaite d’entre -20
a 0, i amb un dèficit hídric anual de 200 a 300 mm.
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A conseqüència de l’aparició irregular i e xtrema de les precipitacions, tenen lloc diferents episodis de
sequeres i inundacions puntuals, com a principals riscos d’origen meteorològic dins la naturalesa climàtica
del territori municipal.
L’observatori oficial més pr òxim de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei
Meteorològic d e C atalunya e s t roba a C astelló d ’Empúries ( a u ns 5 ,5 k m d el t erme m unicipal d e P edret i
Marzà). L’altitud d e l ’estació és d e 2m sobre e l n ivell d el m ar i s ’ubica en l es coordenades
(507.535,4.677.438). L’estació va començar a funcionar l’any 2000.
A continuació s’aporten les dades més r ecents disponibles a l Servei M eteorològic de Catalunya per a
l’estació de Castelló d’Empúries (Anuari de dades meteorològiques 2011).
Figura 15. Anuari de dades meteorològiques de l’EMA de Castelló d’Empúries Any 2011.
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Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya, 2013.

L’estació d e Castelló d ’Empúries disposa de sensor d e v ent, per a quest m otiu a c ontinuació s ’aporta l a
direcció i la velocitat del vent. L’altura del sensor de vent s’hi troba a 2 m i dista menys de 6 km del terme
municipal de Pedret i Marzà.
La direcció predominant del vent (a 2 m) és NW i la velocitat mitjana de 1,6 m/s.
Figura 16. Rosa dels vents i velocitat mitjana del vent a l’EMA de Castelló d’Empúries (a 2 m). Any 2011.

Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei meteorològic de Catalunya, 2013.

Segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, la velocitat mitjana del vent a 60m es troba en la major
part del municipi entre 6,0 i 6,5 m/s, si bé en determinades zones fins i tot és superior (entre 6,5 i 7 m/s). La
velocitat del vent a 80m es troba en tot el municipi entre 6,5 i 7 m/s.
Atès que e s c onsidera que 5,5 m/s és el llindar a partir d el qual una zona és e ficient per a la generació
d’energia eòlica, tot el terme municipal és apte per a la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica.
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Figura 17. Vent mitjà anual a 60 m i a 80 m d'altitud (km/h, m/s) al terme municipal de Pedret i Marzà.
Velocitat mitjana del vent a 60 m

Velocitat mitjana del vent a 80 m

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.
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En aquest s entit, i d’acord amb el Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica, aprovat pel Decret
174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, estableix q ue t ot el
municipi de Pedret i Marzà és zona compatible (prèvia llicència ambiental) per a la implantació de l’energia
eòlica a e xcepció de l’àrea p rotegida p er l a f igura d el P arc N atural d els A iguamolls d e l ’Empordà, q ue e s
classifica com a zona incompatible per a la implantació de l’energia eòlica.
Val a dir q ue e l Decret 174/2002 ha es tat derogat pel Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es
regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions
fotovoltaiques a Catalunya, excepte en els articles 5 i 6, relatius al mapa d’implantació ambiental de l’energia
eòlica a Catalunya, el qual segueix vigent.
Figura 18. Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Pedret i Marzà.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

El POUM haurà de regular en sòl no urbanitzable els usos compatibles i no compatibles, i restringir les àrees
aptes i no aptes per a les instal·lacions de menys de 5 aerogeneradors o més de 10 MW.
Finalment, segons l’Atles climàtic de Catalunya, la irradiació solar anual en l’àmbit d’actuació és de 13,5 a 14
MJ/m2, per tant, la instal·lació de sistemes d’energia solar hi és viable.
En aquest s entit, és c onvenient tenir e n c ompte f actors c limàtics com la direcció d el v ent, l’orientació, el
pendent i la irradiació s olar en el planejament urbanístic per tal d’establir les infraestructures i edificacions
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segons l a c apacitat d’acollida d el t erritori i la p ossibilitat d’implantar energies r enovables, d ’acord amb el
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.
4.1.2. Geologia, litologia i edafologia
L’Alt Empordà e stà s ituat, e n b ona p art, en una depressió tectònica reblerta de sediments dipositats
durant el neogen i el quaternari. El terme municipal de Pedret i Marzà es situa al sector oriental del Pirineu
Axial i al N de la Depressió de l’Empordà. La depressió de l’Empordà correspon a una depressió tectònica
que s ’enfonsa de manera progressiva en direcció O-E com a c onseqüència de la formació d’un conjunt de
falles esglaonades d e direcció NO-SE, e ntre l es que cal d estacar la falla d e l a J onquera-Figueres; i e stà
reblerta per materials neògens. De forma local, tots aquests materials es troben parcialment r ecoberts per
sediments al·luvials associats a la dinàmica hídrica de la Muga i dels seus tributaris.
Els dipòsits al·luvials quaternaris són d oncs e ls m aterials p rincipals d el r ebliment d e l a d epressió d e
l’Empordà. En alguns sectors, com a la plana que s’estén a l’est de Figueres, els dipòsits de materials propis
d’aquesta edat geològica constitueixen diverses terrasses i els cursos fluvials, amb els seus escarpaments,
les fan ben v isibles. Intercalats amb aquests dipòsits hi ha acumulacions lineals de sorres de mida de gra
mitjà i mitjà-groller que solquen la plana al·luvial. El seu gruix pot assolir els 7-8 m i s’interpreten com a lleres
fluvials fòssils, també d’edat holocena.
Altres dipòsits detrítics d’edat pliocènica i amb una composició semblant: argiles amb intercalacions de sorres
i g raves, es l ocalitzen a l sector nord-oriental. A quests m aterials afloren a l es p roximitats d e S ant Climent
Sescebes i Peralada, i s’estenen vers el sud i sud-est fins a les proximitats de Castelló d’Empúries. El nucli
de Marzà es situa sobre d’aquest dipòsit.
La c onnexió e ntre e ls m assissos i l es s erralades c ap a l ’est, a mb la c osta, é s p rogressiva a c ausa d e l a
presència de vessants s uaus, e ntre t urons m arginals, c onstituïts p er s ediments d e r ebliment d e c onca.
Aquestes formacions determinen e l que s ’anomenen t ambé aspres. A quests s ón e ls t errenys f ormats p er
ondulacions procedents de cadenes de muntanyes que emmarquen la plana al·luvial pel nord i el nord-est.
Són terminals paleozoiques o mesozoiques formades per rengles de pujols arrodonits i terrasses d’erosió en
procés de p re-aplanament, e n e ls r elleus d e l es s erralades m arginals d e l ’Albera i d e l a s erra d e R odes.
Comprenen les terres situades entre Figueres i Pedret i Marzà.
Cal de stacar l es manifestacions volcàniques neògenes del municipi de Pedret i Marzà. L ’activitat
volcànica del territori gironí s’associa a les fractures de la distensió alpina que s’inicià al miocè superior i va
afectar els marges de la fossa tectònica de l’Empordà. L’activitat volcànica de l’Alt Empordà es va produir
durant l a s egona m eitat d el m iocè, am b d iverses erupcions e strombolianes q ue v aren ge nerar c olades d e
laves b asanítiques i b asàltiques. E ls c ons v olcànics f oren erosionats i n omés q ueden ruïnes v olcàniques i
fragments de colades de lava o xemeneies desmantellades. Moltes erupcions foren completament cobertes
per la sedimentació posterior. Les restes dels materials piroclàstics, produïts durant el miocè superior, tenen
una edat entre als 6 i 14 milions d’anys. Avui en dia es troben recoberts pels sediments marins i continentals
més moderns que terraplenen la plana.
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Les restes volcàniques de la comarca són magmes basàltics, que van donar lloc a erupcions estrombolianes
o hidromagmàtiques. Existeixen onze afloraments volcànics a la comarca de l’Alt Empordà. El cas de mas
Serra (a Pedret i Marzà) és un aflorament basàltic però de dimensions més reduïdes.
En c oncret, e ls materials que conformen la litologia i el substrat del municipi de Pedret i Marzà són
(veure mapa 2 - Geologia):
Cenozoic
Quaternari
Qlla: Argiles, llims i sorra de gra fi i mitjà que contenen un cert percentatge de graves i gravetes. El
gruix d’aquests dipòsits és f orça irregular i arriba a assolir fins a 3m. Aquests m aterials es
reconeixen en la majoria de torrents que solquen el territori i s’interpreten com a dipòsits de llera
de torrents actuals. Cronològicament corresponen a l’Holocè actual i són correlacionables amb els
dipòsits de barra fluvial (Qt0).
Qpa: Argiles, llims, sorres i graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del rebliment de
la plana al·luvial per part dels rius Manol i Muga, així com de les rieres de Garriguella i Vilajuïga,
en r ègim de funcionament meandriforme. L’edat atribuïda a aquests dipòsits és l’Holocè i poden
correlacionar-se amb les terrasses Qt0, Qt0’ i Qt1.
Qpd: A rgiles i l lims de c olor g ris i n egre, a mb oc asionals n ivells l enticulars de s orra i g raves.
Contenen m atèria orgànica v egetal en e stat d e de scomposició. S ón z ones q ue s’inunden m olt
ocasionalment, localitzades a les parts més internes de la plana al·luvial. L’edat que se’ls atribueix
és Holocè.
Qe: Argiles i llims arenosos amb cert contingut en matèria orgànica. La potència és decimètricamètrica. S ’interpreten c om a dipòsits d e z ona e ndorreica a c ausa de l ’acumulació t emporal
d’aigües en zones deprimides. Cronològicament corresponen a l’Holocè.
Qac: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix és escala decimètrica-mètrica.
La di stribució e spacial d els d ipòsits é s i rregular i e s c oncentren, d ominantment, a l es z ones o n
afloren e ls m aterials a rgilosos p liocens (NPPa). C orresponen a d ipòsits p oligènics d e t ipus
fluviotorrencial a mb a portacions l aterals. S ’interpreten c om a s ediments d e c aràcter a l·luvialcol·luvial. Cronològicament corresponen a l’Holocè.
Qc: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix varia entre decimètric i mètric.
Corresponen a dipòsits col·luvials recolzats als relleus que constitueixen el substrat prequaternari.
Cronològicament s’interpreten com a holocens.
Qg: Sorres, llims i argiles, amb còdols aïllats de litologia variada. Els còdols són centimètrics i força
rodats, en provenir dels que conformen la formació pliocena sobre la qual s’assenta aquesta unitat.
Aquests dipòsits r ecobreixen els sediments pliocens al vessant oriental de la serra encapçalada
pel pu ig d e la M ala V eïna. L a p otència é s d’ escala m ètrica ( 2-3 m ). S ’interpreten c om a gl acis
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d’acumulació i e s p oden c orrelacionar a mb e ls m aterials a l·luvials r ecents. C ronològicament
s’interpreten com a dipositats durant la part final del Plistocè i la base de l’Holocè.
Qea: Argiles i llims arenosos o sorres amb alguns còdols angulosos aïllats. Són dipòsits de poca
entitat i d e m olt po c gr uix p roducte d e l a m eteorització d e l a m ateixa f ormació s obre l a q ual
s’assenten. S olen t robar-se af ectats p er a ctivitats a ntròpiques ( conreus) i s ’interpreten c om a
eluvial d egradat a ntròpicament. C ronològicament c orresponen a l ’Holocè i s ón correlacionables
amb els dipòsits actuals.
Qv1g: G raves a mb m atriu s orrenca. E ls c òdols s ón f orça r odats i p resenten u na l leugera
cimentació. Es poden observar algunes estructures tractives corresponents a solcs i barres fluvials.
Els còdols són de pissarres, gresos, quars i granitoides, procedents de formacions paleozoiques
erosionades de la z ona d’on provenen les rieres de Garriguella, Quermançó i Vilajuïga. Aquests
materials s ’interpreten c om a dipòsits de ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1), i
possiblement la s eva part basal a l a terrassa 2 ( Qt2). L ’àrea d ’aflorament es d’escala mètrica.
S’atribueixen al Plistocè superior.
Terciari (Neogen)
NPPg: Graves h eteromètriques a lternant a mb n ivells de sorres. P resenten nombroses cicatrius
internes. L ocalment s ’intercalen n ivells d ’argiles v ermelles. Els c òdols s ón d e p issarres, g resos,
quars i roques m etamòrfiques d el p aleozoic (Cambro-Ordovicià). L a m atriu d els nivells
conglomeràtics és de sorra. El sentit dels paleocorrents és cap el S-SE. Lateralment, i en el sentit
dels pa leocorrents, aq uests s ediments p assen a l a u nitat N PPa. S ’interpreten c om l es f àcies
proximals del ventall al·luvial de Peralada. El gruix total estimat és de 60 m. S’atribueixen al Plicoè
per correlació amb els sediments marins (NPsm).
NPPa: Argiles amb intercalacions de sorres i graves. Aquesta unitat està constituïda principalemtn
per argiles grises entre les quals s’intercalen canals de graves i sorres. Els nivells canalitzats tenen
una c ontinuïtat lateral decamètrica i gruixos mètrics. Els paleocorrents són de sentit S -SE. A les
àrees d istals d isminueixen pr ogressivament l a q uantitat i dimensions d els c ossos c analitzats, i
augmenta la proporció de sediments fins. Localment les argiles tenen nòduls de ferro. Els còdols
dels ni vells d e g raves s ón d e p issarres, gr esos, q uarts i r oques m etamòrfiques p aleozoiques
(Cambro-Ordovicià) i l ocalment d e b asalt. C orresponen a l es p arts d istals d e la u nitat NPPg.
S’interpreten c om a f àcies d e p lana a l·luvial a rgilosa d el ventall d e P eralada, a mb e sporàdics
canals de graves i s orres d’escassa entitat. E l gruix total e stimat és de 40-50m. S’atribueixen al
Pliocè per correlació amb els sediments marins (NPsm).
NB: Basalts olivínics. La textura és porfírica amb fenocristalls d’augita i d’olivina, que sovint està
alterada a iddingsita; la matriu està formada majoritàriament per micròlits de plagiòclasis, olivina,
augita i minerals opacs, amb textura fluïdal o amb intercreixements. Formen dos petits afloraments
que c orresponen a r estes d e x emeneies v olcàniques, L ’aflorament de P edret e stà r ecobert
parcialment per dipòsits pliocens (NPPa). S ’atribueixen al Neògen per correlació a mb l’altres
roques volcàniques de l’Alt Empordà.
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Paleozoic (Carbonífer superior – Permià)
Ggd: Granodiorita amb biotita i hornblenda. La textura és granelluda holocristal·lina de gra mitjà o
groller, c onstituïda p er q uars, p lagiòclasi, f eldespat po tàssic, b iotita i h ornblenda e n m enor
proporció. Com a accessoris té allanita i minerals secundaris del grups de l’epidot. Localment hi ha
cossos m ètrics de l eucogranits i a m és c onté n ombrosos e nclavaments m elanocràtics. Els
contactes a mb e ls materials d e C ambrià-Ordovicià (€Ogp-MC) són intrusius i h i h a n ombrosos
septes de materials metasedimetnaris de dimensions mètriques. Localment està afectada per una
foliació de desenvolupament irregular que li confereix caràcter gnèissic (ortogneis). Els límits entre
els ortogneis i la r oca no deformada són graduals. Els ortogneis formen dues feixes d’orientació
NE-SE; sovint estan retrogradats a roques en fàcies dels esquits verds (roques albítico-clorítiques)
de d imensions n o c artografiables. G ranodiorita de R odes. E mplaçada d urant l ’orogència
herciniana.
Paleozoic (Cambrià - Ordovicià)
€Opn: Pissarres n egres a mb i ntercalacions d e n ivells d e s orres f ines d e p oc g ruix i t rams
ampelítics amb s ulfurs, òxids i hidròxids de ferro. Afloren de forma r estringida al nord de Pedret
sense que es pugui establir amb d’altres unitats del Cambrià-Ordovicià ( €Opn). Estan afectades
ple m etamorfisme d e c ontacte ( MC). A questa un itat é s a zoica i p er c orrelació a mb n ivells d e
litologia similar a la zona de Roses. S’atribueixen al Cambrià-Ordovicià.

Pel q ue f a a l a t ectònica, e l t erme m unicipal e s t roba c reuat, e n d irecció N W-SE, p er u na falla normal
suposada fossilitzada. La fase tectònica extensiva que va afectar el marge mediterrani peninsular durant el
neogen i e l q uaternari v a o riginar l a p lana e mpordanesa. E ntre aq uestes f alles d estaquen l es f alles
d’Albanyà, la Jonquera- Figueres i Garriguella- Roses. Els materials de rebliment de la conca corresponen als
períodes m iocè i p liocè, m arins i c ontinentals. L a d epressió d e l ’Empordà s ’enfonsa d ’oest a e st c om a
conseqüència d ’importants f alles g raonades d e d irecció n ord-oest a s ud-est. E n t ota l a c omarca t ambé es
localitzen manifestacions volcàniques, sobretot del neogen, lligades als moviments tectònics d’aquesta zona.
No s’identifica en el municipi cap espai d’interès geològic recollit en l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic
de Catalunya.
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Figura 19. Mapa geològic del terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Full 258-2-1 (78-21), Castelló d’Empúries, 2013.

Edafològicament, els sòls de la comarca presenten una textura sorrenca llimosa, especialment a les parts
més altes i també a gran part de la plana a causa, principalment, de la composició del material parental. En
molts llocs dels terraprims i de la plana, on la fracció argilosa és més abundant, producte d’una meteorització
més intensa sobre el material parental, els sòls presenten una classe textural generalment sorrenca llimosa
franca. En canvi, a les zones d’aiguamolls i a les closes la textura és generalment argilosa per l’acumulació
de sediments fins procedents de l’entorn.
A les zones de la plana la tipologia dels sòls es manté invariable en la majoria dels casos. Predominen els
entisòls en tota la plana en funció de les característiques del material parental, les condicions de pH i les
escasses a portacions d e matèria o rgànica h umificada. A ixò p ermet i dentificar a quests sòls com a poc
evolucionats, generalment afectats per processos erosius que contribueixen a la decapitació difusa dels
horitzons superficials immadurs.
D’altra banda, les franges de material al·luvial dels terrenys del quaternari, que corresponen generalment
a sòls cultivats, presenten les mateixes característiques, encara que la profunditat és més elevada i el continu
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rejoveniment per les pràctiques de conreu ha permès la formació d’un horitzó mineral superficial difús, amb
incorporació de matèria or gànica humificada com a r esultat de les aportacions externes. Aquests entisòls
corresponen a xerofluvents o udifluvents i són els majoritaris al terme municipal de Pedret i Marzà.
Finalment, no hi ha constància de cap sòl contaminat al terme municipal de Pedret i Marzà, ja que no s’hi
ha desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant de l’Annex I del Real decret 9/2005, de enero,
por el qual se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criteros i
estándares para la declaración de suelos contaminados.
4.1.3. Orografia i geomorfologia
Des d el punt de vista orogràfic, l es t erres q ue f ormen e l municipi de Pedret i Marzà estan situades a l a
depressió tectònica de l’Alt Empordà, a pocs quilòmetres de la costa. Forma part de la conca de la Muga, en
concret de la Conca del Rec Madral (Mugueta).
El t erritori é s totalment p la, n omés a mb a lguns a floraments r ocosos q ue f ormen o ndulació o m inúsculs
tossals. Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de
S a N l a p art oriental del t erme, riera que e s f orma, dintre el t erme m unicipal, per l a u nió d e la r iera de
Vilajuïga, (que davalla de la serra de Rodes), i la riera de Garriguella, (un escòrrec dels estreps de l'Albera),
amb la riera de Volterós (que davalla de la serra de la Baga d'en Ferran).
La part est del municipi és plana, cap a la zona nord-oest, el municipi, es comença a elevar. El punt més alt
del municipi es troba a la Serra de Tinyós amb una altitud de 74,4 msnm (al límit NW del terme municipal), i
el punt més baix es troba a la zona del camp dels Cascalls i la Joncassa, prop del rec d’en Coll, amb una
altitud de 3,7 msnm (al límit SE del terme municipal).
El poble de Marzà es troba emplaçat en un pujol de 22 m d’altitud.
El pendent predominant al terme municipal és inferior al 10%, a excepció del límit NW on hi ha la zona més
muntanyosa del terme (Serra de Tinyós, els entorns de les Encontrelles i el pendents antròpics generats per
l’abocador comarcal).
Pel que fa a la orientació predominant del pendent, domina la orientació E i NE, en direcció al mar.
Segons l’article 9.4 de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) el planejament urbanístic ha de preservar
de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%.
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Figura 20. Pendent i orientació al terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases topogràfiques 1:5.000 de l’ICC, 2013.
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4.1.4. Hidrologia superficial i zones humides
La plana del municipi de Pedret i Marzà està formada per les antigues aportacions del r iu Muga. La plana
al·luvial de l’Empordà està formada pels lòbuls deltaics de la Muga i del Fluvià, que ha facilitat la formació
d’estanys i z ones palustres entremig i d e m aresme i e stanys l itorals al d avant d e l a línia d e costa ( Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà).
Durant segles aquesta plana va ser ocupada per aiguamolls. En el pla s’hi havia conreat arròs aprofitant la
naturalesa d el t erreny. A ctualment e s p ot considerar t otalment d essecat, malgrat a lgunes i nundacions
puntuals en època de fortes pluges (prop de la riera de Pedret, a la zona anomenada les Closes).
Aquestes terres dessecades es van convertir en camps de conreu a la meitat del segle XX. D’aquest procés
de dessecació encara en resten els recs, com una xarxa d’infraestructures hidrològiques, útils en la actualitat
i que possibiliten el conreu de regadiu. La xarxa de recs es concentra bàsicament en la part S-E del municipi,
on el nivell freàtic és alt i els conreus de regadiu estan més estesos.
El principal curs del municipi és la Riera de Pedret, que travessa de S a N la part oriental del terme, riera que
es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que davalla de la serra de Rodes, i la
riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de Volterós, que davalla de la serra de la
Baga d 'en F erran. A ntigament d esembocava a l 'estany d e C astelló; a ra, p er m itjà d e s èquies, l es s eves
aigües desguassen a la Mugueta, per la dreta.
La zona de la plana de Pedret i Marzà està creuada per una gran nombre de recs secundaris i canals que
ajuden a mantenir eixuts els camps i permeten la recollida i evacuació de les aigües de pluja cap a les rieres
principals. D’entre ells destaca el Canal del Pantà de Boadella que r ecull les a igües a la Bassa de Can
Serra, que es destina a reg.
A la conca de la Muga hi ha dues comunitats de regants: la del marge dret i la del marge esquerre. El terme
municipal de Pedret i Marzà forma part de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga que té
uns 6 46 r egants i g estiona u na s uperfície d e r eg d e 4 .633 h a, b àsicament d e c onreus d e f ruita d olça,
farratges i cereals. La comunitat de regants té una dotació de 3.800 m3/ha/any.
El terme municipal de Pedret i Marzà forma part de la Conca del Rec Madral (Mugueta).
A Pedret i M arzà no s’hi troba cap zona humida inclosa e n l ’Inventari de Zones humides de Catalunya.
Tanmateix é s p ràcticament a djacent a l Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a t ravés d e l a pl ana
al·luvial de la Muga.
Finalment pel que fa a surgències naturals, al municipi s’identifiquen dues fonts: La Font (horts de Marzà) i la
Font de l’Ullal (horts Prat Comú).
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Figura 21. Xarxa hídrica al terme municipal de Pedret i Marzà.
Canal del Pantà de Boadella

Riera de Garriguella
Riera de Vilajuïga

Rec de Caga-loca
La Font (horts de Marzà)

Font de l’Ullal (horts Prat Comú)

Rec de Cagarrell

Riera de Pedret

Bassa de Can Serra
Canal Gros

Font: Elaboració pròpia, 2013.

Taula 4.Principals cursos fluvials de la conca del rec Madral.
Conca

Subconca

Principals Afluents

Àrea (Km2)

Longitud (Km)

Riera de Garriguella

41,6

8,9

Riera de Vilamaniscle

6,5

4,8

-

-

Riera de Boterós

5,4

3,9

Riera de Vilajuïga

37,7

6,4

Rec de les Fonts

3,9

5,5

Rec de Quermançó

3,5

4,4

Riera de Santa Coloma

2,4

3,8

Rec de Fontanilles
Rec Madral

Riera de Pedret

Font: Vehí, M et al (1196) Cartografia temàtica de les terres gironines. Higrografia. UdG, DdG, 2013.
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4.1.5. Hidrogeologia
Segons la informació de l’Agència Catalana d e l’Aigua de les masses d’aigua associada al document
IMPRESS ( caracterització, p ressions i i mpactes i a valuació d el r isc d ’incompliment de ls o bjectius d e l a
Directiva m arc d e l ’aigua), d ins d el t erme municipal de Pedret i M arzà hi conflueixen 2 masses d’aigua
subterrània: Empordà (6), i Fluviodeltaic del Fluvià-Muga (32).
Figura 22. Masses d’aigua subterrània definides per l’ACA a Pedret i Marzà (correspondència amb les unitats
aqüíferes).

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 2013.

Massa Empordà
Codi

06

Àmbit

Conca neògena de l’Empordà

Conca hidrogràfica

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

Principals tipologies

Detrítics no al·luvials i al·luvials

Característiques hidràuliques
dominants

Aqüífers lliures i confinats associats i multicapa

Altres característiques

Zona vulnerable per nitrats
Aqüífers dels neògens de l’Empordà

Aqüífers

Aqüífer al·luvial del Fluvià (sector Esponellà/Sant Miquel)
Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres
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Piezometria i flux
Vulnerabilitat intrínseca

La recàrrega natural s’efectua a partir de les aportacions influents dels rius que
travessen la massa.
En el sector comprès entre les Pregavarres i el Ter i el Daró, el flux regional té
orientació NNE, és a dir, en direcció al riu.
Alta-moderada
L'impacte m és i mportant s ón l es el evades c oncentracions de ni trats am b
mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals de més de 125 mg/l.

Impactes comprovats

Hi ha r isc d’ incompliment s obre l’estat qu ímic c om a c onseqüència de
pressions altes de: les dejeccions r amaderes, el s aboc aments industrials, i
l’extracció d’àrids.
L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat.

Massa Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga
Codi

32

Àmbit

Plana al·luvial del Baix Fluvià i la Muga

Conca hidrogràfica

Fluvià i la Muga

Principals tipologies

Detrítics no al·luvials i al·luvials

Característiques hidràuliques
dominants

Aqüífers lliures i confinats associats

Altres característiques

Zona vulnerable per nitrats
Zona litoral amb risc d’intrusió salina
Aqüífer superior de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga

Aqüífers

Aqüífer profund de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga

Piezometria i flux

Vulnerabilitat intrínseca

La recàrrega natural es produeix per infiltració directa de l’aigua de pluja, des
de l ’aqüífer al ·luvial de l F luvià i des de l ’aqüífer m ulticapa del s neògens de
l’Empordà.
A ni vell regional el flux presenta una or ientació W -E, s eguint l a di recció del s
rius, am b per íodes temporals i trams en què pot pr edominar el r ègim
d’influència o efluència.
Alta
Els impactes més important són per nitrats amb valors mitjans superiors a 50
mg/l i per m etalls. Loc alment es det ecten am oni i pl aguicides en
concentracions notables.

Impactes comprovats

Hi ha r isc d’ incompliment s obre l ’estat qu ímic c om a c onseqüència de
pressions al tes de: l ’agricultura i ntensiva, el s aboc aments i ndustrials,
l’extracció d ’àrids, e ls s òls c ontaminats, l ’abocament d ’EDARs, i de les
extraccions costaneres causants d’intrusió salina.
L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat.

Aquestes m asses d ’aigua s ubterrània e stan c onstituïdes p er d iferents a qüífers i nterrelacionats e ntre e lls
(veure mapa 4 – Hidrogeologia):
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Aqüífer lliure o multicapa dels neògens de l’Empordà (en p rofunditat): O cupa el 9 3% de l a
massa i s ’estén e n l es c ubetes a nomenades de F allines i R iumors, e ntre e l P la d e l’Estany, e l
Gironès i l’Alt Empordà. Està constituït per una alternança de graves i sorres semiconsolidades amb
intercalacions a rgiloses i d ’unitats l lim-argiloses, s ón f àcies d e v entall al ·luvial p rocedents d el
Sistema Transversal, del Pirineu Oriental i els relleus paleògens de l’Alt Empordà. En el sector més
proper al litoral presenta unitats de platges de sorres i còdols (fàcies litorals), que constitueixen un
important aqüífer lliure que pot estar localment semiconfinat. Per sota de les unitats permeables es
desenvolupen s ediments a rgilosos i u nitats m argoses d e b adia, q ue e n c onjunt c onformen e l
substrat de l’aqüífer. La base dels nivells permeables reconeguts assoleix profunditats màximes de
200 a 250 m en els sector central de la massa, mentre que les àrees litorals la gruixària d’aquest
aqüífer pot ésser inferior a 6 m i fins més de 100 m de profunditat. Els cabals que pot subministrar
l’aqüífer són diversos, des de 5 a 40 m 3/h en el sector occidental de la massa, a cabals de 3 a 75
m3/h en les zones centrals, i de 25 a 100 m3/h en el sector més oriental/litoral.



Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga: aqüífer superficial de gruix 15-20 m i
de c omportament l liure, c onstituït p er g raves a l es à rees proximals d e l a p lana i p er s ediments
sorrencs a les àr ees més distals. Aquesta unitat aqüífera és suprajacent a l’Aqüífer profund de la
plana a l·luvial de l F luvià i l a M uga. A quest ú ltim é s u n a qüífer p rofund c onfinat, a mb u n g ruix
aproximat de 15 m, constituït per sorres i graves que té connexió amb l’aqüífer superficial en àrees
proximals i arriba a ser surgent en àrees distals, i que s’estén des de l’àrea mitja de la plana, a Sant
Pere Pescador, fins superar la vertical de l’actual línia de costa.
Ambdós aqüífers estan separats per u na u nitat i ntermitja, de 1 5-25 m de gruix, de litologia llimargilosa am b i ntercalacions de s orres i a mb u n c omportament d’ aqüitard m ulticapa, q ue e ls
individualitza.

Des d e la v ia d el f errocarril de B arcelona a Portbou fins a m ar, -per tant m és d e la m eitat SE del terme
municipal d e P edret i M arzà-, s ’hi t roba l’ aqüífer protegit dels Deltes dels rius Fluvià i Muga. A quest
aqüífer es troba inclòs en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya (veure mapa 1- Emplaçament i Espais
Naturals protegits).
No obstant, e l m unicipi d e Pedret i M arzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de
nitrats segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.
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4.2. MEDI BIÒTIC
4.2.1. Vegetació
La coberta v egetal del municipi és la t ípica de la r egió biogeogràfica mediterrània. El municipi de Pedret i
Marzà però és pràcticament del tot conreat (el 47% de la superfície són conreus herbacis extensius de secà, i
el 42% són conreus herbacis intensius, sobretot de cereals i farratges). Hi ha una reduïda zona de regadiu,
que és en increment, sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi, civada, blat de moro, llegums i
farratge, i a ls t errenys m és p edregosos hi h a v inya i o livera. En c onjunt es t racta d ’una vegetació m olt
alterada i antropitzada pel fet de ser una zona plana. En aquest sentit, bona major part de la superfície del
municipi (el 65%) es troba inclosa en la proposta de Parc Agrari de l’Alt Empordà.
La vegetació forestal és poc representativa al municipi (entorn el 16% de la superfície).
Taula 5. Hàbitats i vegetació actual del terme municipal de Pedret i Marzà.
Superfície
(ha)

Percentatge
(%)

Conreus herbacis extensius de secà

404,62

46,78%

Conreus herbacis intensius: sobretot cereals i farratges

358,94

41,50%

Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles de sòls secs de terra baixa

44,76

5,17%

Antiga pedrera (Abocador comarcal)

14,59

1,68%

Fruiterars, principalment de regadiu sobretot de rosàcies (pomeres, presseguers, etc.)

12,29

1,42%

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

10,82

1,25%

Conreus abandonats

8,16

0,94%

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

5,54

0,64%

Vinyes

4,27

0,49%

Prats s ubnitròfils de t eròfits ( o c ardassars), A mb A egilops geni cultata ( traiguera),
Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus lanatus, etc. de terra baixa

0,53

0,06%

Plantacions d’eucaliptus (Eucalyptus sp.)

0,27

0,03%

Hàbitat

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

A nivell d e v egetació, pràcticament la t otalitat
de l a s uperfície d e P edret i M arzà e s
correspon am b l a superfície agrícola del
reralitoral alt empordanès. El paisatge d e s
caracteritza a ctualment p er u n p redomini d e
l’ús agrícola. La matriu a grícola està f ormada
principalment pe r c onreus h erbacis d e s ecà i
cereals combinats amb fruiters de regadiu i, al
sector n ord, o livera i v inya. L es c obertes
forestals abasten u na s uperfície p oc i mportant i s ón els prats i les bosquines els tipus de v egetació m és
estesos. La coberta arbòria està representada bàsicament per matollars, pinedes de pi i plantacions d’arbres
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de ribera. Aquests claps de vegetació es disposen en forma de petits fragments al voltant dels nuclis, en les
petites zones elevades i en retalls estrets i allargassats que ressegueixen els principals cursos fluvials i els
recs. Destaca el pes relatiu que té la vegetació dels ambients salabrosos i de les zones humides.
En aquest s entit, c al fer e sment al municipi de la z ona del Penardell. Aquesta zona e s t roba e n l ’antiga
depressió de l ’estany del Penardell, que correspon a un d els sectors m és i nteriors de l’antic e stany de
Castelló, e nvoltada de petits turons g ranodiorítics. La z ona e s t roba o cupada per conreus d e cereals, d e
girasol, vinyes i prats de pastura en els llocs elevats i secs, i per prats de dall en les zones més deprimides.
Als entorns del Puig de la Creu s ’hi troba una àrea que periòdicament s’inunda creant un pradell humit. El
regs i r ieres que c reuen la z ona presenten una vegetació formada bàsicament per bosquines i matollars
meridionals típics de llocs humits (Nerio-Tamaricetea), però també fileres de caducifolis formades per
espècies com l’àlber (Populus alba), el salze (Salix alba) i, malauradament la canya (Arundo donax).
Figura 23. Hàbitats i vegetació actual al terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

-91GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

De forma general, la vegetació a Pedret i Marzà es distribueix de la següent forma:
Rius, rieres i recs
Els rius principals presenten índexs molt alts de diversitat i en riquesa florística, tant per nombre de tàxons
com per raresa. Les c omunitats dels ambients fluvials i el bosc de ribera presenten a més una gran
importància pel seu paper com a connectors (corredors) biològics.
Al llarg dels rius, els arbres de ribera formen una variació de bosc-galeria, estret i dens. Entre les espècies
d'arbres hi destaquen Salix alba (salze), Fraxinus angustifolia (freixe de fulla petita), Alnus glutinosa (vern),
Ulmus minor (om) i Populus nigra (pollancre), e tc. E ntre l es e spècies a rbustives, s ’hi t roba Rosa
sempervivens (englantina), Rhammus alaternus (aladern), Ruscus aculeatus (galzeran), Prunus spinosa
(aranyoner), e tc. F inalment, e ntre les e spècies d e c onstitució h erbosa h i ha Hedera helix (heura), Arum
italicum (sarriassa), Alisma plantago-aquatica (plantatge d 'aigua), Lythrum salicaria (salicària) i Iris
pseudacorus (lliri groc).
Estanys i llacunes d'aigua dolça
A l es s eves v oreres i e ntre e ls e stanys s'estenen p lantes c om Phragmites australis (canyís), Typha
angustifolia i T. latifolia. (balca), Scirpus sp. (jonc), Schoenoplectus lacustris (jonca d 'estany), Iris
pseudacorus (lliri groc), Althaea officinalis (malví) i altres espècies d'herbassars palustres.
Ja dins l'aigua, s'hi poden trobar Ranunculus aquatilis (ranuncle) i Potamogeton sp., Najas sp., i Charas sp., i
altres macròfits adaptats a la vida en immersió, inundació o humitat més o menys constants.
Les algues hi són molt ben representades, tant al microbentos (algues microscòpiques) com al macrobentos
(algues f ilamentoses) c om Spirogyra, Microspora, Chaetophora, Oedogonium. El g rup d e l es di atomees
(algues microscòpiques) també és una part important del microbentos (gèneres Navicula, Synedra, Nitzschia,
Cymbella, etc.) i algun cianòfit (gèneres Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, etc.).
Els sembrats
Actualment, les z ones amb una flora v egetal més rica corresponen al terraprim i al piemont de la serra de
Rodes. E ntre les espècies vegetals m és r ares h i destaca Adonis annua subsp. annua, Nigella gallica, N.
damascena, Valerianella echinata, V. eriocarpa, Stachys annua, Legousia hybrida, Sinapis alba subsp.
mairei, Aphanes arvensis, Papaver dubium, Delphinium peregrinum subsp. verdunense, etc.
Els conreus de regadiu
Els conreus de regadiu ocupen una gran part de la plana al·luvial, i, cada vegada més, de les àrees palustres.
Siguin h erbacis ( gira-sols, b lat d e m oro, m elca) o l lenyosos ( pomeres, p resseguers, pe reres), p orten
associada una f lora a rvense e n l a qual predominen a lgunes p lantes introduïdes, p rincipalment g ramínies,
com Setaria verticillata, S. pumila, S. viridis, Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli, Sorghum halepense, etc.
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Retalls forestals
Les poques zones forestals del municipi (el 16% de la superfície municipal) són relictes i vinculades o bé als
cursos fluvials o bé a les àrees amb més pendent. Destaquen, per ordre de superfície, els alzinars (15,6 ha),
els boscos caducifolis de ribera (10,75 ha), les suredes (7,09 ha), les plantacions de pi pinyer (3,19 ha), les
pinedes de pi pinyer (3,35 ha), les plantacions de pollancres (2,54 ha), les suredes (1,98 ha), les rouredes de
roure m artinenc (1,62 ha), les plantacions de p i b lanc (1,00 ha), les pinedes d e p i b lanc (0,54 ha), i l es
plantacions d’eucaliptus (0,31 ha).
Figura 24. Zona forestal, agrícola i improductiva al terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del CREAF, 2013.

Els hàbitats d'interès comunitari (HIC) són una selecció dels hàbitats naturals de la Unió Europea (UE). La
seva conservació dins el territori de la UE s'ha de garantir mitjançant la creació d'una xarxa d'espais protegits,
la xarxa Natura 2000. Al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap Hàbitat d’Interès Comunitari
o HIC (veure mapa 5 - Matriu biofísica: hàbitats i hàbitats d'interès comunitari)
Tanmateix, la vegetació potencial i climàcica del municipi (vegetació p rimitiva d’un indret p el tipus de
clima i sòl, sense alteracions antròpiques) seria (veure figura 24):
-

Sureda: Quercetum ilicis quercetosum suberis
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-

Alzinar amb roures: Quercetum ilicis quercetosum pubescentis

-

Bosc mixt de freixes i oms: Rusco-Fraxinetum angustifoliae
Figura 25. Vegetació potencial al terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

Forest d’utilitat pública
Al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap bosc d’utilitat pública inclòs en el Catàleg de boscos
d’utilitat pública (CUP). La qualificació d’utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini
públic i, en conseqüència, passen a ser inalienables i inembargables.
Arbres monumentals
Al t erme municipal de Pedret i M arzà no s ’hi t roba cap arbre monumental, ni d ’interès l ocal n i d ’interès
comarcal, segons la normativa vigent (Decret 214/1987 de declaració d’arbres monumentals, Decret 47/1988
sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i local, Decret 120/1989, 17 d’abril, sobre declaració
d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i local, i Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració
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d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i
local).
4.2.2. Fauna
La diversitat d’ambients al municipi porta associada una diversitat faunística gens menyspreable, sobretot pel
que fa a l’avifauna. Aquesta diversitat és deu també a la proximitat als Aiguamolls de l’Empordà.
La d iversitat d’hàbitats a favoreix l a convivència d ’espècies f orestals i e spècies d e c amp obert i de zones
humides.
En l es p oques zones forestals del municipi no s’observa cap singularitat faunística, e ndemisme o
espècie amenaçada. Hi ha la fauna t ípica dels boscos mediterranis, r epresentada sobretot p er aus i petits
mamífers. En l a z ona f orestal e s p reveu la p resència d’aus c om l ’àliga m arcenca (Circaetus galliucs), e l
gamarús (Strix aluco), el mussol (Tyto alba), l ’aligot (Buteo buteo), el xoriguer (Falco tinnunculus), la merla
(Turdus merula), la puput (Upupa epops), diverses mallerengues (Parus sp.) i tudó (Columba palumbus), a
banda d’altres e spècies r elacionades amb els ambients f luvials, c om el blauet ( Alcedo athis) o l’abellerol
(Merops apiaster), entre d’altres.
Pel q ue f a a ls m amífers hi és po ssible l a p resència de m icromamífers com po den s er e l r atolí d e b osc
(Apodemus sylvaticus), la musaranya (Crocidura rusula), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el teixó (Meles meles),
la g uilla ( Vulpes vulpes), e l c onill ( Oryctolagus cuniculus), la geneta ( Genetta genetta), o la fagina ( Martes
foina). Com a representant dels mamífers de més grandària destaca l’abundància del senglar ( Sus scrofa),
que sol fer incursions a les zones agrícoles, provocant danys materials als conreus.
Els sectors agrícoles del municipi són utilitzats per diferents espècies d’aus i petits mamífers per alimentarse, ja que es tracta de zones obertes amb gran abundància d’aliment. Així, destaca la presència d’aus com
l’abellarol ( Merops apiaster) q ue hi passa l ’època e stival, o l ’esparver c endrós (Circus pygargus). A ltres
espècies d’aus que s’hi poden trobar són la tórtora turca (Streptopelia turtur), el tudó (Columba palumbus), el
pardal (Passer domesticus), la garsa (Pica pica), el gaig (Garrulus glandarius), etc.
Les aus constitueixen el principal atractiu dels aiguamolls de les quals se n’ha observat més de 328 espècies
diferents, m oltes d e l es q uals s ón de p as a l terme m unicipal d e Pedret i M arzà. A ls a iguamolls h i s ón
nidificants e l bi tó ( Botaurus stellaris), l a c igonya ( Ciconia ciconia), l’a rpella ( Circus aeruginosus) i l’à nec
collverd (Anas platyrhynchos). A l’hivern hi destaca l’estada d’ocells aquàtics, superant els 2.000 exemplars,
entre f otges ( Fulica atra) i à necs c ollverds ( Anas platyrhynchos), i xa rxets ( Anas crecca) c om a mé s
abundants.
Les espècies vinculades als ambients aquàtics hi s ón representatives i a bundants. T anmateix, e n l a
majoria d els c asos e s t racta t ambé d 'ocells m igratoris, q ue s 'observen a l a z ona ú nicament d urant u nes
determinades è poques d e l 'any. E ntre e ls més e spectaculars de staquen e ls grans c amallargs, c om ar a l a
cigonya b lanca ( Ciconia ciconia), e l b ernat p escaire (Ardea cinerea), l'agró roig (Ardea purpurea), e l b itó
(Botaurus stellaris), el martinet ros (Ardeola ralloides) i el martinet de nit (Nycticorax nycticorax). El flamenc
(Phoenicopterus ruber) hi pot ser vist també durant tot l'any.

-95GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Entre l es a nàtides, a l m arge d e l 'abundant c ollverd ( Anas platyrhynchos), h i s ón h abituals el x arxet ( Anas
crecca), l 'ànec c uallarg ( Anas acuta), l 'ànec c ullerot ( Anas clypeata), l 'ànec pi ulaire ( Anas penelope), e l
xarrasclet ( Anas querquedula), l 'ànec c ap-roig (Aythya f erina), l 'ànec d e p lomall ( Aythya f uligula), l 'ànec
becvermell (Netta rufina) i l'ànec blanc (Tadorna tadorna).
El lloc és també important per a la hivernada d'esplugabous (Bubulcus ibis) amb uns 5.000 exemplars, així
com per al c apó reial ( Plegadis falcinellus). Es veuen grans volades de fredelugues ( Vanellus vanellus) i a
prop de mar es poden observar cada any les calàbries agulles (Gavia arctica).
Als ambients marins i de badia, hi són freqüents les gavines (Larus sp.), el cabussó emplomallat (Podiceps
cristatus), els xatracs (Sterna sp.), la baldriga pufí ( Puffinus yelkouan), la calàbria agulla ( Gavia arctica), e l
mascarell (Sula bassana) i el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) que també entren a la zona de conreus a
alimentar-se. E ntre e ls r apinyaires, d estaca la presència d e l 'arpella ( Circus aeruginosus), a ixí c om
l'observació migracional de l'àguila pescadora (Pandion haliaetus) i del falcó cama-roig (Falco vespertinus). El
fumarell carablanc (Chlidonias hybridus), el blauet (Alcedo atthis), les aus de canyís i un bon nombre de petits
i mitjans ocells d'espais oberts, de bardissa i arbreda completen una llista de més 300 espècies que són les
que fins ara s'han observat en les zones humides.
Pel que fa als amfibis -molt abundants- i els rèptils, cal esmentar el tritó verd (Triturus marmoratus), el tòtil
granoter (Discoglossus pictus), el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) i e l lludrió llistat (Chalcides
striatus). D 'entre e ls m amífers, e n s obresurten e l t alpó m untanyenc ( Microtus agrestis) i e l t uró (Mustela
putorius).
Les poblacions de rèptils i amfibis estan ben representades, i en destaquen el tòtil granoter ( Dyscoglossus
pictus), e ls t ritons ( Triturus marmoratus i T. helveticus), l a t ortuga de r ierol ( Mauremys leprosa), e ls
sargantaners (Psammodromus algirus i P.hispanicus) i el lluert (Lacerta viridis).
Per tant, com a espècies de fauna més significatives, a més de la llúdriga, es remarca l’esparver cendrós,
el t orlit, e l g aig b lau i a lgunes e spècies d e q uiròpters. Cal d estacar l a p resència p untual a l m unicipi d e l a
llúdriga (Lutra lutra) –reintroduida amb èxit als Aiguamolls de l’Empordà-, del turó (Putorius putorius), força
estès, i puntualment de la daina (Dama dama), introduïda l'any 1987. També la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) fa incursions als cursos fluvials del municipi (veure mapa 6 – Dispersió de la fauna).
En aquests sentit, al municipi de Pedret i Marzà s’hi ha definit una Zona de protecció per a l’avifauna amb la
finalitat de reduir els riscos d’electrocució definida per l’antic Departament de Medi Ambient. Aquesta zona
incorpora les zones ZEPA de la Xarxa Natura 2000 junt amb els àmbits d’actuació dels plans de recuperació
d’aus i de les zones més sensibles per a les aus amenaçades de Catalunya (veure mapa 6 – Dispersió de la
fauna).
4.2.3. Espais naturals protegits
El sector sud-est del terme municipal de Pedret i Marzà està inclòs en els límits del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 dels Aiguamolls de l’Empordà, part d’aquest PEIN és declarat
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
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No obstant, c ap de les zones humides d el municipi està inclosa en l’Inventari de Zones Humides de
Catalunya.
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà compta amb Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà aprovat el 23/11/2010. L'any 2 006, e l G overn d e C atalunya v a
aprovar l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es definia la proposta de la xarxa Natura 2000 per
a Catalunya. L'espai dels Aiguamolls de l'Alt Empordà va ser designat com a zona d'especial protecció per
a les aus (ZEPA). Així mateix, era proposat com a lloc d'importància comunitària (LIC) en relació amb la
Directiva 92/43/CEE, a l'efecte d'integrar-lo a Natura 2000 com a ZEC, un cop validada la selecció per part de
la Comissió de la Unió Europea. La doble designació incorporava, a més del territori corresponent al Parc
Natural i el PEIN, alguns sectors del seu entorn, inclòs un nou àmbit marí. El Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà es va aprovar definitivament el 23/11/2010, i es
va publicar al DOGC núm.5779 el 21/12/2010.
Taula 6. Superfície (en ha) dels Espais Naturals Protegits del terme municipal de Pedret i Marzà.
Espais Naturals Protegits i Espais Naturals de
Protecció Especial

Superfície municipal
(ha)

Percentatge de la superfície
municipal(%)

PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà

125,57

14,53

Xarxa Natura 2000 dels Aiguamolls de l’Empordà

125,57

14,53

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

119,40

13,70

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

L'any 1992, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa
a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (Directiva hàbitats). Aquesta directiva
recull les disposicions establertes a la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de
les aus silvestres. L'objectiu global de la Directiva Hàbitats és "contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora s ilvestres en el territori europeu d els estats
membres". Per al compliment d'aquest objectiu global es fixen dos grans objectius: un sistema de protecció
global de les espècies (articles del 12 al 16 i 22) i la creació de la xarxa Natura 2000 (articles del 3 a l'11). Els
espais de Natura 2000 poden ser zones especials de conservació (ZEC) o zones d'especial protecció per a
les aus (ZEPA).
L'any 2006, el Govern de Catalunya va aprovar l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es definia
la pr oposta d e l a X arxa N atura 2 000 pe r a C atalunya. L 'espai d els A iguamolls d e l 'Alt E mpordà v a s er
designat c om a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA). A ixí m ateix, e ra p roposat c om a Lloc
d'importància comunitària (LIC) en r elació a mb l a Directiva 92/43/CEE, a l'efecte d 'integrar-lo a Natura
2000 c om a Z EC, u n c op v alidada la s elecció p er p art d e l a C omissió d e l a U nió E uropea. L a d oble
designació i ncorporava, a m és de l t erritori c orresponent al P arc N atural i e l P EIN, a lguns s ectors d el s eu
entorn, inclòs un nou àmbit marí.
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Taula 7. Espai inclòs a la Xarxa Natura 2000 del terme municipal de Pedret i Marzà.
Xarxa Natura
2000
Aiguamolls de
l’Empordà

Tipologia

Codi

LIC

ZEPA

Superfície
LIC (ha)

Superfície
ZEPA (ha)

Superfície
inclosa al
municipi

Espais
d’aiguamolls
litorals

ES0000019

Sí

Sí

10.831,21

10.831,21

125,57

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

A més de l’espai natural protegit del PEIN i del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, el POUM de
Pedret i Marzà haurà de protegir els següents espais municipals d’interès natural i ecològic (veure
mapa 6 – Dispersió de la fauna):
-

Àrees d’Interès Faunístic i Florístic: Q ue coincideix amb els eixos de distribució d’espècies
bioindicadores i/o protegides, com la Llúdriga (Lutra lutra) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa).
En e ls l ímits d el terme m unicipal d e P edret i M arzà e s c orrespon a mb l ’espai fluvial d el R ec d el
Cagarrell.

-

Espai d’Interès Natural El Penardell: L’espai inclou l’antiga depressió de l’estany de Penardell, que
correspon a un dels s ectors més interiors de l’antic estany de Castelló, envoltada de petits turons
granodiorítics. G eomorfològicament és un cas únic atesa la disposició d’una zona endorreica
enclavada dins u n dels relleus granodiorítics que s obresurten d els a spres. També peculiar és
l’aflorament de pissarres negres metamòrfiques que ocupa la banda nord-oest de l’espai. L’àmbit es
troba ocupat per conreus de cereal, de girasol, vinyes i prats de pastura en llocs elevats i secs, i per
prats de dall en les zones més deprimides. A la zona del Puig de la Creu s’hi troba una àrea que
periòdicament s’inunda creant un pradell humit. D estaca l a p resència d ’espècies d ’ambients
contrastats q ue i nclouen p er u na b anda e ls t eròfits i g eòfits q ue e s fan e n e ls s òls p rims i
pedregosos dels turons, com Sedum andegavense o Gagea villosa i, per una altra, les espècies més
o menys higròfiles com Linaria commutata, Orchis laxiflora o Ranunculus ophioglossipholius.

-

Proposta de xarxa de connectors ecològics segons “l’Estudi de connectivitat ecològica del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà” de J.M Mallarach. Aquest espai coincideix amb els principals
eixos d e d istribució d e l es e spècies b ioindicadores com s ón l a l lúdriga i l a t ortuga de r ierol. L a
llúdriga és una espècies indicadora d’ecosistemes hídrics de bona qualitat.

-

Proposta de Parc agrari de la D iputació de Girona. El manteniment d els usos i les activitats
agrícoles é s i mprescindible p er a g arantir l a c onservació d els e spais n aturals i d el p aisatge.
Actualment la zona agrícola del municipi està sotmesa a diferents impactes: Cultius intensius amb
molts r equeriments h ídrics (fet q ue comporta l ’obertura de n oves c aptacions i l a s alinització d els
aqüífers), l’excessiu abocament de purins, pesticides, herbicides i fertilitzants (contaminació de sòls i
aqüífers), l a p resència d e n oves i nfraestructures v iàries q ue f ragmenten l ’espai, l ’impacte
paisatgístic d’algunes infraestructures r amaderes i l’abandonament i conseqüent transformació del
sòl rural i agrícola en sòl urbà.

-98GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Finalment, cal dir que en el terme municipal de Pedret i Marzà no hi ha cap acord de custòdia del territori
en e l m arc de la xarxa d e custòdia d el t erritori. L a c ustòdia d el t erritori és una filosofia per a f acilitar l es
iniciatives v oluntàries de c onservació d e l a n atura, e l p aisatge i el p atrimoni c ultural e n f inques p rivades i
municipals. Iniciatives en què una entitat de custòdia assessora al propietari per fer una gestió de la seva
finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.
4.2.4. Connectivitat i permeabilitat ecològica
La c onnectivitat ec ològica és la c onnexió que permet garantir la dispersió de les espècies de fauna i flora
entre els diferents espais naturals –protegits o no–, i evitar així l’aïllament de les poblacions i la seva deriva
genètica. L a c onnectivitat e cològica h a d e pe rmetre l a d ispersió d els o rganismes, e l m anteniment d els
processos ecològics i dels fluxos que els caracteritzen (aigua, matèria, energia, gens, etc.) per tal d’assegurar
la continuïtat de les poblacions.
En aquest marc, en el terme municipal de Pedret i Marzà s’hi troba el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà i el PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà. El municipi es troba en un punt estratègic i important
per a l a c onnectivitat e cològica e ntre e ls d iferents e spais n aturals p rotegits i l a p lana e mpordanesa. En
aquest sentit, diversos en matèria de connectivitat defineixes espais connectors i espais d’interès natural al
terme municipal:
1. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) qualifica el terme municipal com a (1)
sòl de protecció preventiva que l imita a mb (2) sòl de protecció especial i a mb ( 3) sòl de protecció
territorial d’interès agrari i/o paisatgístic. En a quest s entit, e l P TPCG d efineix el s s egüents e ixos
connectors a les comarques gironines:
Figura 26. Principals eixos connectors de les comarques gironines.

Font: Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, 2013.

Altrament, la Diputació de Girona, a partir del “Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les
Comarques Gironines” (any 2009) defineix els següents espais connectors a les proximitats del terme
municipal de Pedret i Marzà.
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Figura 27. Espais d’interès natural i espais connectors pròxims al terme municipal de Pedret i Marzà.
Connectors ecològics
12 – Connector el Penardell – Parc
Natural del C ap de creus ( fora del
TM de Pedret i Marzà)
Espais d’Interès Natural
11- EIN el Penardell (dins del TM de
Pedret i Marzà)

Marzà
Pedret

14 – EIN P uig B arutell – La M uga
(fora del TM de Pedret i Marzà)
Parcs agraris
20 - Parc ag rari de l ’Alt E mpordà
(dins del TM de Pedret i Marzà)

Font: “Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines”, 2013.

A dins del terme municipal de Pedret i Marzà, el Catàleg defineix el Pac agrari de l’Alt Empordà i l’EIN
del Penardell (zona del Puig de la Creu on s’hi troba una àrea que periòdicament s’inunda creant un
pradell humit).
2. Previ a a quest C atàleg, l ’any 2 005 l a D iputació d e G irona, j untament a mb A rvensis, v a e laborar la
Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat amb l’objectiu de detectar
quins espais de la demarcació de girona tenen una clara funció connectora, i amb quina urgència cal
prioritzar la seva gestió. A cada espai se li va atorgar una prioritat d’intervenció, en funció del seu estat
actual i de les amenaces futures per a la seva persistència.
Aquesta D iagnosi i dentifica al t erme m unicipal d e P edret i M arzà l ’espai connector 26 – Cap de
Creus/Aiguamolls de l’Alt Empordà. E s tr acta d’un e spai c onnector d e p rioritat c rítica a tenent a ls
impactes per creixements urbanístics, activitats puntuals i infraestructures.
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Figura 28. Espais connectors definits per la DdG al terme municipal de Pedret i Marzà.

Font: Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de
Girona (2005), 2013.

Taula 8. Diagnosi de l’espai connector del Cap de Creus – Aiguamolls de l’Alt Empordà (26).
Dades generals
Espai connector
Impactes per creixements urbanístics i infraestructures
Prioritat crítica
Descripció
Espai situat entre el PNAE i el Cap de Creus, entre els municipis de Vilajuïga i Roses. Atesa la disposició del teixit urbà
es proposen dos es pais c onnectors: el primer c onnectaria per l ’espai no ur banitzat c omprès entre V ilajuïga i P au i el
segon ho faria entre Palau-saverdera i Mas Fumats.
L’espai c ontigu al P NAE per l a par t més nordoccidental c orrespon a l a depressió de l’estany del P enardell, que
correspon a un del s sectors més interiors de l’antic estany de Castelló, envoltada de petits turons. Geomorfològicament
es un espai únic en tota la contrada. A la zona del Puig de la Creu es troba una àrea que periòdicament s’inunda criant
un pr adell hu mit. E l G R 92 c reua aques t es pai des de V ilaüt fins P alau-saverdera. La G I-610 di videix aques t es pai,
dificultant la connexió i afavorint les construccions al costat de la carretera.
Justificació
Aquest espai esdevé un connector de gran importància al unir sobretot ecològicament el Parc Natural del Aiguamolls
de l’Empordà amb el Parc Natural de Cap de Creus per l’únic lloc on és possible. El rec de la Serra del Mas Sec, el
Rec de Cap de Terme i la Riera de Queralbs entre d’altres faciliten la connexió ecològica entre els dos espais protegits, i
són d’una gran importància per a mantenir la biodiversitat d’aquest sector de comarca.
Municipis implicats
Pau, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Palau-Savardera i Roses.
Font: Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de Girona (2005), 2013.
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3. “L’Estudi de la connectivitat ecològica del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà” (J.M.
Mallarach, 2001) proposa una xarxa d’espais connectors amb l’objectiu d’assegurar la comunicació del
Parc N atural dels Aiguamolls d e l ’Empordà a mb el P arc N atural d el C ap de C reus, amb el PEIN de
l’Albera i amb la resta d’espais d’interès natural pròxims.
Els connectors ecològics proposats es caracteritzen per incloure, sempre que ha estat possible, espais
considerats n o u rbanitzables p er al tres l egislacions sectorials, c om s ón l es à rees i nundables a mb
períodes d e r etorn de 5 0 i 10 0 a nys ( criteris d e l ’Agència C atalana d e l ’Aigua), e ls e spais f orestals
(legislació forestal de Catalunya) i els terrenys amb pendents superiors al 20% (Pla General Territorial de
Catalunya).
La superfície conjunta de l’àrea proposada com a connector ecològic té unes 17.000 ha. La majoria de
municipis de l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà tenen percentatges de territori dins
de la proposta de connectors ecològics compresos entre el 30-40%. Els usos del sòl dominants dins dels
connectors e cològics p roposats s ón l ’agrícola ( 76%), l a m ajor pa rt de l q ual c orrespon a c onreus d e
regadiu d’alta productivitat (Muga i Baix Ter) i conreus de secà de vinya i olivera; seguit, a gran distància,
pel f orestal ( 8%), m entre q ue é s m olt b aixa l a p roporció o cupada p er i nfraestructures (2,5%) i es pais
urbans (1,3%).
Els connectors ecològics que es proposen constitueixen una xarxa ecològica bàsica per al Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i els espais naturals protegits i les zones humides de l’àmbit d’estudi, la
qual cosa no vol dir que la resta d’espais naturals no tinguin interès connector, sinó que aquests espais
són els que l’estudi considera essencials per garantir una connectivitat ecològica funcional.
Figura 29. Proposta d’espais connectors entorn el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Clau: en verd s’indiquen els espais connectors proposats.
Font: “Estudi de la connectivitat ecològica del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà” (J.M. Mallarach, 2001), 2013.
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4. L’estudi “Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Besalú-Figueres-Llançà”
(X. Mayor, DdG 2009) determina els principals punts estratègics i les accions més rellevants necessàries
per tal d’assegurar la permeabilitat ecològica i superar l’efecte barrera que causa actualment la carretera
N-260. El tram estudiat se situa entre els termes municipals de Besalú i Llançà passant per Figueres.
A p artir d ’una d iagnosi e n l a q ual s ’avalua l a p ermeabilitat i e ls e spais c onnectors l ’estudi r ealitza
propostes d’actuació desenvolupades mitjançant fitxes.
Al terme municipal de Pedret i Marzà hi identifica el l’Eix connector del rec d’en Cagarell (codi 16) amb
Prioritat d’actuació moderada. L’eix connector del rec d’en Cagarell permet unir ecològicament els espais
de l ’Albera i el s A iguamolls d e l ’Empordà a t ravés d e l ’espai f luvial i d e l es z ones a djacents a l r ec.
L’estudi proposa la construcció d’un pas superior que permeti millorar la connectivitat ecològica i social.
La proposta consisteix en ampliar la plataforma del vial superior cap a l’est i ampliar el pas del curs fluvial
per tal que s’hi pugui desenvolupar la vegetació de ribera que porta associada.
Figura 30. Permeabilitat ecològica de la N-260, principals espais connectors de la N-260 al seu pas per Pedret i Marzà,
i propostes d’actuació.
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Font: Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Besalú-Figueres-Llançà, 2013.

5. El “Pla de connectivitat funcional de l’Alt Empordà” e s v a r edactar e n e l m arc d e l ’Agenda 2 1
comarcal, i mpulsada p el C onsell C omarcal d e l ’Alt E mpordà l ’any 2 010. L’esmentat e studi p roposa
espais d ’interès c onnector i ac tuacions p er a l a m illora i protecció d el po tencial c onnectiu. A l terme
municipal de Pedret i Marzà no proposa cap espai ni actuació.
En c onclusió, i a ni vell l ocal, e ls e spais m és i nteressants faunísticament d ins e l m unicipi s ón e ls ecotons
formats p er l es f ranges d e l es vores de ls c amps qu e l imiten a mb e l b osc i l es s uperfícies ag rícoles o els
marges d els c ursos d ’aigua q ue t ransiten e ntre l a z ona b oscosa o l a s uperfície a grària. A quests es pais
serveixen com a zones de transició entre els diferents sistemes naturals i suposen un espai de refugi, per les
espècies animals que obtenen el s eu aliment dels camps de conreu. Són espais imprescindibles ja que la
zona agrícola és una àrea oberta on els individus són molt vulnerables als depredadors.
Finalment, e l Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR) d efineix e n e l s òl d e p rotecció
especial, dos espais connectors:
-

el connector riera de Vilajuïga – Pedret, malgrat que es tracta d’un connector sotmès a d iferents
impactes, és molt adient com a corredor fluvial entre el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc
Naturals de cap de Creus (NUe-eco)

-

el connector riera de Garriguella – Rec de Cagarell, és el connector més directe entre el massís
de l ’Albera i e l P arc d els A iguamolls. C ompren l a conca de l a r iera d e G arriguella i e l r ec d e
Cagarrell, aquest últim discorre pels relleus del Puig de la Malaveïna fins a drenar al rec Madral dins
del Parc dels Aiguamolls. (NUe-eco)

Altrament, el Departament de Territori i Sostenibilitat disposa d’un registre de col·lisions amb ungulats a
les carreteres catalanes (2000-2006) i de trams de carretera conflictius per concentració de col·lisions amb
ungulats. Aquests punts amb accidentalitat a les carreteres per al xoc amb ungulats, són indicadors de a vies
de dispersió de la fauna en el territori.
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Segons aquesta base cartogràfica, al terme municipal de Pedret i Marzà s’han d etectat 4 punts amb
accidentalitat amb ungulats (tots amb xocs amb porc senglar) en la N-260 (als PK 28.6, PK 28.0, PK 27.9 i
PK 27.4). Es defineix un tram conflictiu amb relació a al concentració de col·lisions amb ungulats just
en el límit municipal amb Garriguella, coincidint amb l’espai connector definit per l’Estudi de la connectivitat
ecològica del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà de J.M. Mallarach, 2001 (veure Mapa 6 – Dispersió
de la Fauna).
Atenent a la IMD (intensitat mitjana de trànsit) de la N-260 que creua el terme municipal de Pedret i Marzà, i
segons el que estableix la Direcció General de Carreteres, un IMD entre 1 i 1.000 vehicles/dia representa un
efecte b arrera baix p er a la f auna, u n I MD e ntre 1 .000 i 1 0.000 v ehicles/dia s uposa u n ef ecte b arrera
important pe r a l a f auna, i I MD>10.000 v ehicles/dia r epresenta u n e fecte b arrera i nfranquejable pe r a l a
fauna. Per la qual cosa la N-260 és una barrera infranquejable per la fauna.
Gestió cinegètica
Les àrees de caça són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial definit a la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de
caça, on la caça és reglamentada i té un responsable dels aprofitaments. Són majoritàriament de titularitat
privada, i s’hi restableix un convenci de cessió de l’aprofitament cinegètic entre el propietari dels terrenys i el
titular de l’aprofitament. És el titular de l ’aprofitament qui té el dret d ’autoritzar la caça. T ambé, té la
responsabilitat de la gestió i dels danys que puguin originar les espècies de caça.
Pel que fa a les àrees de gestió cinegètica, el terme municipal es troba inclòs en tres àrees privades de
caça.
Taula 9. Àrees de caça del terme municipal de Pedret i Marzà.

Matrícula

Titular

Municipis

Caça menor

Caça major

Àrea
(ha)

G10.048

Pere Bigas Trinch

Garriguella,
Peralada, Pedret i
Marzà

Espècies cinegètiques
previstes en la Resolució
anual de vedes

Porc
senglar

3.243,06

G10.209

Societat de caçadors de
Vilajuïga

Vilajuïga, Pedret i
Marzà

Espècies cinegètiques
previstes en la Resolució
anual de vedes

Porc
senglar i
cabirol

1.561,85

G10.294

Societat de caçadors de
Santa Eulàlia de Vilanova
de la Muga

Peralada, Pedret i
Marzà

Espècies cinegètiques
previstes en la Resolució
anual de vedes

Porc
senglar

1.735,80

Font: Serveis territorials de Girona. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2013.

4.2.5. Espècies de flora i fauna protegides
Tot seguit es relacionen les espècies de flora i fauna protegides segons la normativa vigent que regula e ls
espais naturals protegits del municipi de Pedret i Marzà:
1. Segons el Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural:
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Flora: Pancratium maritimum (aiguamolls d e l ’Alt Empordà), Calystegia soldanella (aiguamolls d e l ’Alt
Empordà), Euphorbia palustris (aiguamolls de l’Alt i del Baix Empordà).
Fauna: Idaea muricata (aiguamolls de l’Alt Empordà), Microlaxia herbaria (aiguamolls de l’Alt Empordà),
Unio mancus (aiguamolls de l’Alt Empordà).
2. Xarxa Natura 2000: Aiguamolls de l’Empordà
Espècies de l’Annex II de la Directiva Hàbitats (LIC): Aphanius iberus (fartet), Alosa fallax (saboga),
Emys orbicularis (tortuga d 'estany), Mauremys leprosa (tortuga d e r ierol), Lutra lutra (llúdriga),
Miniopterus schreibersii (rat penat de cova), Myotis myotis (rat penat orellut gran), Rhinolophus ferrumequinum (rat penat gran de ferradura) i Myotis emarginatus (rat penat d'orelles dentades).
Espècies de l’Annex I de la Directiva Aus (ZEPA): Acrocephalus melanopogon (boscarla mostatxuda),
Alcedo atthis (blauet), Anthus campestris (trobat), Ardea purpurea (agró roig), Ardeola ralloides (martinet
ros), Botaurus stellaris (bitó), Burhinus oedicnemus (torlit), Calandrella brachydactyla (terrerola vulgar),
Caprimulgus europaeus (enganyapastors), Ciconia ciconia (cigonya), Circus aeruginosus (arpella),
Circus pygargus (esparver c endròs), Coracias garrulus (gaig b lau), Egretta garzetta (martinet b lanc),
Falco naumanni (xoriguer p etit), Gavia arctica (calàbria a gulla), Himantopus himantopus (cames
llargues), Ixobrychus minutus (martinet m enut), Larus melanocephalus (gavina c apnegra), Milvus
migrans (milà negre), Nycticorax nycticorax (martinet de nit), Phoenicopterus roseus (flamenc), Pluvialis
apricaria (daurada gr ossa), Porphyrio porphyrio (polla b lava), Sterna sandvicensis (xatrac b ecllarg) i
Tringa glareola (valona).
Sense perjudici d ’altres normatives, e l Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà, regula e n l ’article 2 9.2 d e l es s eves N ormes el s h àbitats i l es e spècies
incloses a l ’Annex 3 que s ón objecte específic de conservació i d’atenció especial als Aiguamolls de
l’Alt Empordà:
ANNEX 3 . Hàbitats i espècies d’atenció especial
Algues
Aeodes marginata, Cystoseira algeriensis, Cystoseira barbata, Cystoseira elegans, Cystoseira foeniculacea,
Cystoseira mediterranea, Sebdenia dichotoma, Sebdenia rodrigueziana
Fongs
Colus hirudinosus, Phallus hadriani, Líquens, Buellia fimbriata, Letharia vulpina
Vegetals
Arthrocnemum perenne, Callitriche platycarpa, Calystegia soldanella, Cheilanthes vellea, Elatine macropoda,
Euphorbia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Isoetes durieui, Limonium bellidifolium, Limonium
girardianum, Najas marina, Pancratium maritimum, Plantago cornuti, Ranunculus lingua, Rumex
hydrolapathum, Salicornia emerici, Salsola soda, Scutellaria galericulata, Senecio aquaticus subsp.
Aquaticus, Spiranthes aestivalis, Stachys maritima, Triglochin bulbosum subsp. Barrelieri, Utricularia
australis
Artròpodes
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Aeshna affinis, Cerambyx cerdo, Idaea muricata, Microloxia herbaria, Proserpinus proserpina, Saga pedo,
Sympetrum meridionale, Sympetrum vulgatum subsp. Ibericum, Triops cancriformis,
Mol·luscs
Trochoidea (Trochoidea) trocoides, Unio (Unio) mancus subsp. Aleronii, Vertigo moulinsiana
Amfibis
Alytes obstetricans, Bufo calamita, Discoglossus pictus, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Triturus
marmoratus
Rèptils
Caretta caretta, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Testudo hermanni, Timon lepidus, Dermochelys
coriacea
Peixos
Alosa fallax, Aphanius iberus, Barbus meridionalis,Gasterosteus aculeatus, Petromyzon marinus, Salaria
fluviatilis, Squalius laietanus
Aus
Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola, Alcedo atthis, Alectoris rufa, Anas querquedula,
Anthus campestris, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Asio flammeus, Athene noctua, Aythya ferina, Aythya
nyroca, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Calandrella rufescens,
Calonectris diomedea, Caprimulgus europaeus, Cercotrichas galactotes, Charadrius alexandrinus,
Charadrius morinellus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus
allicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Clamator glandarius, Columba oenas,
Coracias garrulus, Corvus monedula, Coturnix coturnix, Crex crex, Egretta alba, Egretta garzetta, Elanus
caeruleus, Emberiza hortulana, Emberiza schoeniclus, Falco columbarius, Falco eleonorae, Falco naumanni,
Falco peregrinus, Ficedula hypoleuca, Gavia arctica, Gavia immer, Gavia stellata, Gelochelidon nilotica,
Glareola pratincola, Grus grus, Haematopus ostralegus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus,
Himantopus himantopus, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius meridionalis,
Lanius minor, Lanius senator, Larus audouinii, Larus genei, Larus melanocephalus, Limosa lapponica,
Locustella luscinioides, Lullula arborea, Luscinia svecica, Marmaronetta angustirostris, Melanocorypha
calandra, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Netta rufina, Nycticorax nycticorax, Otis
tarda, Pandion haliaetus, Panurus biarmicus, Pernis apivorus, Phalacrocorax aristotelis, Phalaropus lobatus,
Philomachus pugnax, Phoenicopterus roseus, Phoenicurus phoenicurus, Platalea leucorodia, Plegadis ,
falcinellus, Pluvialis apricaria, Podiceps nigricollis, Porphyrio porphyrio, Porzana parva, Porzana porzana,
Porzana pusilla, Puffinus mauretanicus, Recurvirostra avosetta, Scolopax rusticola, Sterna albifrons, Sterna
bengalensis, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Streptopelia turtur, Sylvia communis,
Sylvia conspicillata, Sylvia undata, Tadorna tadorna, Tetrax tetrax, Tichodroma muraria, Tringa glareola, Tyto
alba
Mamífers
Arvicola sapidus, Balaenoptera physalus, Eptesicus serotinus, Lutra lutra, Miniopterus schreibersii, Mustela ,
nivalis, Mustela putorius, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Nyctalus ,
leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus
austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Stenella coeruleoalba, Tadarida teniotis,
Tursiops truncatus
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4.2.6. Espècies invasores
Un dels problemes ambientals més destacats que té lloc a la comarca de l’Alt Empordà, és la presència de
flora i fauna introduïda que han perjudicat a les poblacions autòctones fins el punt de substituir-les.
Entre les espècies d’arbres amb d emostrat comportament invasor que es recomana no plantar hi h a:
l’acàcia (Robinia pseudoacacia), l’acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos), l’ailant (Ailanthus altissima), el
freixe americà ( Fraxinus pennsylvanica), el freixe de f lor ( Fraxinus ornus), la mimosa ( Acacia dealbata), la
morera del paper (Broussonetia papyrifera), el negundo (Acer negundo) o la troana (Ligustrum lucidum).
Pel que fa als arbusts que es consideren invasors cal destacar: Amporpha fruticosa, Baccharis halimifolia,
budlèia ( Buddleja davidii), c ornera d e l a X ina ( Cotoneaster lacteus) i Cotoneaster tomentosa, c arolina o
coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca), piracant (Pyracantha angustifolia) i ( P. crenatoserrata) i e l
pitospor (Pittosporum tobira).
Entre l es plantes entapissants i r eptants a d escartar h i ha: c ampanetes ( Ipomoea cf. indica), m iraguà
(Araujia sericifera), bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa ( Carpobrotus edulis) i ( C. acinaciformis), bàlsam
emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia), cabellera d e la reina (Aptenia cordifolia),
Delairea odorata (= Senecio mikanoides), lligabosc ( Lonicera japonica), S enecio angulatus. Senecio
tamoides, Sicyos angulatus, tradescantia (Tradescantia fluminensis), vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica
= Bilderdyckia aubertii) i la vinya verge (Parthenocissus quinquefolia). Entre les plantes crasses i assimilables
colonitzadores d el m edi n atural h i h a: a loe m aculat ( Aloe maculata), a tzavares o f iguerasses (Agave sp.),
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) i les figueres de moro (Opuntia ficus-indica, O.
stricta i O. linguiformis). D e p lantes a quàtiques: Azolla sp., Elodea canadensis, j acint d ’aigua Eichhornia
crassipes, Ludvigia grandiflora i Myriophyllum aquaticum.
Altres e spècies a l·lòctones de stacades, principalment or namentals, s ón: a cant ( Acanthus mollis), b ambú o
canya americana Phyllostachys, Bambusa, canya (Arundo donax), Erigeron karvinskianus, gasània (Gazania
sp.), h erba de l a P ampa ( Cortaderia selloana), n yàmera Helianthus tuberosus, r aïm d e m oro Phytolacca
americana i Senecio angulatus.
Finalment, plantes sobre les quals caldria actuar per retirar-les urgentment, atesa la seva demostrada
capacitat invasora/de dispersió, són les següents: Aster pilosus, Datura stramonium, tabac de jardí Nicotiana
glauca, seneci del Cap Senecio inaequidens i Solanum chrysotrichum.
Una altra problemàtica important és la introducció d’espècies faunístiques exòtiques. La gran demanada
d’animals exòtics durant les darreres dècades ha provocat que moltes d’aquestes espècies introduïdes hagin
desplaçat i fins i tot eliminat les poblacions salvatges autòctones.
Les espècies invasores de fauna més importants i conegudes estan relacionades amb el medi fluvial. Una de
les principals problemàtiques és el cranc roig americà (Procambarus carkii) que ha anat substituint al cranc
de r iu autòcton (Autropotamobius pallipes) gr àcies a la seva major agressivitat i a la major resistència a la
contaminació. A més, el cranc americà és portadora de la malaltia de l’afanomicosi que ha tingut una forta
incidència en l’espècie de c ranc de riu autòcton, fins al punt que actualment e s c onsidera e xtingida a la
majoria de cursos fluvials. Una situació semblant pateix la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la població
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de l a q ual e s v eu a fectada pe r l a p resència d ’espècies e xòtiques c om l a tortuga de Florida (Trachemys
scripta elegans), la qual és més gran i agressiva. També e l visó americà (Mustela vison) competeix amb
espècies autòctones com el turó (espècie amenaçada) i la llúdriga.
Sense perjudici d ’altres normatives, e l Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà, regula en l’article 30. Protecció de la flora i la vegetació de les seves Normes,
les espècies i gèneres de plantes al·lòctones invasores prohibides incloses en l’Annex 2:
ANNEX 2. Espècies i gèneres de plantes al·lòctones invasores prohibides
Acacia sp. (Acàcia), Ailanthus altissima (Ailant), Amporpha fruticosa, Arthoteca calandula, Aster squamatus,
Azolla sp. (Falguera aquàtica), Baccharis halimifolia, Boussingaultia cordifolia o Anredera cordifolia (Bàlsam
emparrador), Carpobrotus sp. (Bàlsam, dits de bruixa), Cortaderia selloana (Herba de la Pampa), Cuscuta
campestris, Cyperus eragrostis, Eichhornia crassipes (Jacint d’aigua), Elodea canadiensis, Lonicera japonica
(Lligabosc japonès), Ludviga grandiflora, Miryophilium aquaticum, Myoporum sp., Nicotiana glauca (Tabac
de jardí), Paspalum saurae, Robinia pseudoacacia (Robínia), Seneco inaequidens

El POUM de Pedret i Marzà ha de regular els enjardinaments públics i privats per tal d’evitar la proliferació
d’espècies a l·lòctones a mb d emostrat c omportament i nvasor, s egons e l q ue e stableix el Real Decreto
1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas
invasoras i segons la Normativa específica del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.
4.3. MEDI ANTRÒPIC
4.3.1. Paisatge
El paisatge de muntanya i el paisatge de plana agrícola són els dos grans dominis paisatgístics del terme
municipal de Pedret i M arzà. Es t roba e n u n e spai d e transició e ntre l a p lana em pordanesa i l a s erra d e
Rodes.
Carta del paisatge de l’Alt Empordà
La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà (2009) és un projecte a nivell comarcal que té com a objectiu final
aconseguir compromisos reals de preservació i ordenació dels paisatges de la comarca, nascuts del treball i
participació de tots els agents socials, econòmics i ciutadans implicats.
La C arta del p aisatge persegueix l’assoliment de p actes i compromisos, tant d e l ’administració, com dels
agents p rivats pe r l a m illora, e l f oment i la p reservació del p aisatge, j a q ue a quest e s c onstrueix i e s
transforma entre tots ells.
Aquests acords s’aconsegueixen mitjançant un procés participatiu que finalitza amb la signatura pública del
document, on s ’estableixen els c ompromisos adoptats per cadascun dels agents en favor del paisatge, les
actuacions a desenvolupar i el calendari per assolir els objectius. La Carta del paisatge és doncs el full de
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ruta on apareixen les accions que cal dur a terme en els propers anys per tal de protegir, ordenar i gestionar
el paisatge de l’Alt Empordà.
Les actuacions previstes en la Carta del paisatge de l’Alt Empordà (2009) es van recollir en el Catàleg del
paisatge de les comarques gironines (2010).
Catàleg del paisatge de les comarques gironines
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya va crear els Catàlegs
del paisatge. Es tracta d’una eina que permet conèixer com és el paisatge i quins valors té, quins factors
expliquen un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el paisatge en funció de les actuals
dinàmiques e conòmiques, s ocials i a mbientals i , f inalment, d efineix q uin t ipus d e p aisatge e s p ersegueix i
com assolir-lo.
Els catàlegs del paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i la gestió
del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial.
El Catàleg del paisatge de les comarques gironines va ésser aprovat amb caràcter previ el 23 d'agost de
2010. El Catàleg té incidència sobre les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Baix Empordà,
el G ironès, e l P la d e l 'Estany i l a S elva. A t ravés d ’aquest C atàleg e s p ot conèixer l ’estat d el p aisatge e n
aquestes comarques, els seus valors i les mesures per a millorar-lo.
El catàleg defineix diferents unitats del paisatge, les quals són porcions del territori caracteritzades per una
combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica,
així com de dinàmiques que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
El terme municipal de Pedret i Marzà es troba inclòs en la Unitat del paisatge de la Plana de l’Empordà.
Figura 31. Unitat del paisatge de Pedret i Marzà definida en Catàleg del paisatge de les comarques gironines.

Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines, 2013.
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Taula 10. Caracterització de la Unitat del paisatge de Pedret i Marzà definida pel Catàleg del paisatge de les comarques
gironines.

Trets distintius

-

L’eix v iari Figueres-Roses articula el s ector nord de l a pl ana al temps que al s eu v oltant es
configura una de les àrees més dinàmiques pel que fa als desenvolupaments urbanístics.

-

Litoral amb domini de les platges llargues i rectilínies en un s ector de costa baixa que s’estén
des de Roses fins a Sant Pere Pescador.
Zona hum ida dels ai guamolls de l’Empordà, d ’importància internacional i que figura en el
conveni Ramsar de protecció de les aus.

-

Principals valors
del paisatge

-

Objectius de
qualitat
paisatgística de
la unitat

La Plana de l’Empordà
Gran plana agrícola oberta al mar i envoltada per un amfiteatre de muntanyes.
Els r ius M uga i F luvià han r eblert l a p lana d e s ediments al ·luvials i han pos sibilitat la s eva
orientació agrària.
Un potent eix d’infraestructures de comunicació constituït per l’autopista AP-7, la carretera N-II,
el ferrocarril de l a línia Barcelona-Portbou i el tren d’alta velocitat (TAV) travessa la plana pel
sector més occidental.

Els aiguamolls de l’Empordà.
Els valors estètics i productius de les closes i altres patrons agrícoles.
La xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu agrària de la plana.
El valor històric dels paisatges d’Empúries.
El valor simbòlic i identitari de la tramuntana.
La xarxa de camins que relliga la plana agrícola.
Els paravents de xiprers.
El fons escènic del Canigó.
Uns es pais nat urals del s ai guamolls de l ’Empordà, ai xí c om a ltres ai guamolls, es tanys i
ecosistemes inundables, definits i valoritzats com a singularitats ecològiques i escèniques.
Un paisatge de maresmes i dunes restaurat i afermat com a tret característic del litoral de la
Plana de l’Empordà.
Uns par avents de x iprers i unes tanques ar brades c uidats i protegits c om a el ements
estructurals i característics del patrimoni rural de la Plana de l’Empordà.

-

Un pai satge agr ícola c onformat per her bacis de s ecà i c ereals, c ombinats am b f ruiters de
regadiu, vinya i olivera, preservat en l a seva funció com a es tructurador del paisatge, i on es
potenciï la seva diversitat i riquesa dintre d’un sistema altament productiu.

-

Uns nuc lis que f ormen el pat ró d’ assentament de l a P lana de l ’Empordà pr eservats i
revaloritzats, mantinguts com a referents visuals i identitaris de qualitat.
Uns as sentaments urbans de F igueres, C astelló d’Empúries, l’Escala, S ant P ere P escador i
Roses ordenats i amb uns eventuals creixements que no c omprometin els valors del paisatge
que al berguen, ni el s v alors dels es pais c ircumdants, i am b u nes entrades al s nuclis de
qualitat.
Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el
seu impacte visual.
Unes i nfraestructures l ineals ( xarxa v iària i ferroviària, línies el èctriques...) i ntegrades en el
paisatge i que m illorin l a interconnexió de l t erritori s ense c omprometre l a c ontinuïtat i l a
permeabilitat ecològica i social.
Uns jaciments arqueològics enfortits com a llegat històric de primer ordre.

-

-

-
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-

La Plana de l’Empordà
Un s istema d’ itineraris i miradors que em fatitzin les panoràmiques m és rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de l’Empordà.

-

Impulsar que e ls P OUM de ls m unicipis d ’aquesta unitat de pai satge apl iquin m esures de
protecció del sòl als espais d’interès natural i connector.

-

El pai satge de l a Plana de l ’Empordà s ’ha c aracteritzat per l a presència s ignificativa d’ aigua
que ha per mès el des envolupament de pr ats de dal l i de c erts c ultius c om l ’arròs, a m és
d’algunes i nfraestructures as sociades al s c ultius de r egadiu i al dr enatge del t erreny.
L’agricultura s’ha servit també d’altres elements inherents com sèquies o una el aborada xarxa
de c amins i un par cel·lari am b un t ramat f ortament arrelat al l loc. C al mantenir el pat rimoni
arquitectònic civil i paisatgístic lligat als c anals i infraestructures hi dràuliques de l a P lana de
l’Empordà, tot respectant, en la mesura del possible, la seva continuïtat funcional i mantenintlos des coberts i am b un t ractament pa isatgístic adequat . E n el c as que c alguin
transformacions en aques ts pa isatges der ivades de c anvis n ecessaris en el s s istemes
d’explotació, les actuacions es faran seguint les pautes pròpies dels paisatges agraris.

-

S’impulsarà la inclusió als Catàlegs de Béns del POUM de tots els municipis de la Plana de
l’Empordà o en al tres f igures de pr otecció del pl anejament m unicipal, del s paravents i les
fileres d’arbres. E n aques t s entit, s ’establiran m ecanismes d’ ajuda al m anteniment de l es
activitats agràries pròpies d’aquests paisatges.
Preservar el v alor pat rimonial de l a t rama v iària d’ arrel hi stòrica de t raça m enuda però m olt
capil·lar, que relliga els petits nuclis de població de la Plana de l’Empordà, amb una integració
harmònica en el paisatge.

-

Criteris i
actuacions

Vetllar pel compliment dels acords i compromisos de l a Carta del paisatge de l’Alt Empordà.
En el paisatge de la Plana de l ’Empordà, són d’aplicació els següents compromisos (criteris i
accions) específics i estructurants:

- Desenvolupar una xarxa de rutes turístiques que connectin els paisatges del litoral amb
els de l’interior i que fomenti els seus valors.

- Desenvolupar i divulgar rutes literàries lligades als paisatges de l’Alt Empordà.
- Dotar d’infraestructures d’interpretació del pai satge l a x arxa de c arrils bi ci als v oltants
dels principals cursos fluvials de la comarca.
- Promoure la creació de m aterials didàctics per difondre el coneixement de l a diversitat
dels pai satges de l’Alt E mpordà i els s eus v alors ent re l a pob lació es colar i la
població en general.

- Crear una guia sobre els paisatges silenciosos de l’Alt Empordà.
- Delimitar i crear una «anella verda» al voltant de la ciutat de Figueres.
- Promoure la protecció dels paisatges vitivinícoles, de l’olivera i els de la fruita dolça.
- Elaborar un programa de minimització de l’impacte de les àrees de recollida de residus
en els nuclis de població i en els espais rurals.

- Promoure la creació del parc agrari de l’Alt Empordà.
- Mantenir els camins i corriols del terme municipal de Pedret i Marzà.
- Crear un pr ograma d’educació ambiental per promoure el r especte i els v alors del

-

paisatge del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
A la Plana de l’Empordà hi ha un c onjunt de pobles històricament ben integrats amb la matriu
agrària circumdant, són nuclis compactes situats a la plana, on la majoria de les cases tenen el
pati tancat per murs d’obra arrebossats amb morter, i on només sobresurt el campanar. Pedret
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-

-

-

La Plana de l’Empordà
i M arzà forma par t d ’aquest pa tró d’ assentaments ur bans de l a P lana de l’Empordà. El
desenvolupament ur bà t ant de r ehabilitació com de nova obr a ha d’evitar la des figuració
d’aquestes fites paisatgístiques i evitar les expansions urbanes que modifiquin figures, perfils i
els esmentats escenaris urbans.
Evitar l es extensions urbanes que m odifiquin figures, perfils i escenaris u rbans t radicionals,
particularment en els casos en què puguin contribuir a l’aparició de fenòmens de conurbació.
Afavorir unes f ronteres ní tides i de qua litat en tre el s es pais ur bans i el s es pais agr ícoles o
naturals de les perifèries evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola
per tal de pr eservar la seva integritat. De la mateixa manera, evitar la degradació d’aquestes
fronteres c reant franges de t ransició o límits clars, depenent del s c asos, s obretot en aque lls
nuclis situats a peu dels eixos de comunicació principals de la unitat com Pedret i Marzà.
Evitar una m ajor di spersió de les ur banitzacions, zones industrial i polígons per activitats
comercials actualment existents, afavorint l’ocupació dels espais lliures del seu interior, enfront
de l’ocupació de noves àrees perifèriques.
Impulsar estratègies d’urbanització que relliguin les àrees consolidades amb els nuclis urbans,
especialment en ur banitzacions v inculades a l a pr imera r esidència i a l es x arxes de
comunicació, sense afectar a la connectivitat ecològica.

Font: Catàleg del paisatge de les comarques gironines, 2013.

El POUM de Pedret i Marzà ha de contemplar els criteris i actuacions establerts en la Carta del paisatge de
l’Alt Empordà i en el Catàleg del paisatge de les comarques gironines, així com ubicar els creixements urbans
allà on tinguin un menor impacte visual (veure mapa 8 – Paisatge i conques visuals).
4.3.2. Usos del sòl
Els usos del sòl actuals en el terme municipal de Pedret i Marzà s’han obtingut de la capa d’usos del sòl a
escala 1:5.000 del CREAF (Centre de recerca ecològica i aplicacions forestals) més recent disponible (any
2009).
Pedret i Marzà és un municipi eminentment agrícola, amb un 78% de la superfície destinada a conreus, un
6% a improductiu i artificial, i a on només un 16% correspon a terrenys forestals (veure mapa 7 - Usos del
sòl).
El territori municipal és pràcticament del tot conreat. Hi ha una reduïda zona de regadiu, que és en increment,
sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi, civada, blat de moro, llegums i farratge, i als terrenys
més p edregosos h i h a v inya i o livera. H i h a t ambé a lguns prats pe r al p asturatge. L a r amaderia, s obretot
porcina, ovina i bovina, és un dels recursos econòmics principals.

Taula 11. Usos del sòl actuals al terme municipal de Pedret i Marzà.
Usos del sòl (CREAF – 2009)

Superfície (ha)

Percentatge (%)

Altres conreus herbacis en regadiu

291,17

33,69

Altres conreus herbacis

242,43

28,05
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Usos del sòl (CREAF – 2009)

Superfície (ha)

Percentatge (%)

Vinyes

45,99

5,32

Matollars

36,71

4,24

Prats i herbassars

34,21

3,95

Altres conreus herbacis abandonats i prats en zones agrícoles

31,58

3,65

Oliverars

16,60

1,92

Fruiters no cítrics en regadiu

12,53

1,45

Oliverars en regadiu

11,31

1,30

Alzinar (>= 20% cc)

10,44

1,20

9,75

1,12

Boscos caducifolis de ribera (>= 20 % cc)
Abocador

9,40

1,08

Matollars de formacions de ribera

7,55

0,87

Horta familiar

7,47

0,86

Sureda (>= 20 % cc)

7,09

0,82

Granges

6,99

0,80

Canyars

6,66

0,77

Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat i prats en zones agrícoles

6,63

0,76

Alzinar (5 - 20% cc)

5,19

0,60

Carreteres

4,96

0,57

Basses agrícoles

4,39

0,50

Vies de ferrocarril

4,14

0,47

Sòl nu per acció antròpica

3,62

0,41

Fruiters no cítrics

3,45

0,39

Conreus abandonats - Matollars

3,43

0,39

Zones verdes viàries

3,38

0,39

Polígon industrial sense ordenar

3,32

0,38

Plantacions de pi pinyer

3,19

0,36

Pineda de pi pinyer (>= 20 % cc)

2,93

0,33

Centre urbà

2,77

0,32

Plantacions de pollancres

2,54

0,29

Cases aïllades

2,52

0,29

Urbanitzacions

0,48

0,28

Sureda (5 - 20 %)

1,98

0,22

Complexos comercials i oficines

1,72

0,19

Roureda de roure martinenc (>= 20 % cc)

1,62

0,18

Altres caducifolis (>= 20 % cc)

1,37

0,15

Rompudes agrícoles

1,31

0,15

Conreus en transformació

1,20

0,13

Habitatges unifamiliars

1,17

0,13

Boscos caducifolis de ribera (5 - 20 %)

1,03

0,12

Plantacions de pi blanc

1,00

0,11
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Usos del sòl (CREAF – 2009)

Superfície (ha)

Percentatge (%)

Colònies i nuclis aïllats

0,69

Àrees de servei en xarxa viària

0,55

0,06

Zones d’extracció minera

0,54

0,06

Pineda de pi blanc (5 - 20 %)

0,54

0,06

Naus d’ús agrícola

0,45

0,05

Pineda de pi pinyer (5 - 20 %)

0,42

0,04

Altres construccions

0,32

0,03

Plantacions d’eucaliptus

0,31

0,03

Fruiters no cítrics abandonats, prats en zones agrícoles

0,30

0,03

Parcs urbans

0,19

0,02

Hivernacles

0,15

0,01

Basses urbanes

0,11

0,01

Centres religiosos

0,09

0,01

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF de l’any 2009.

Figura 32. Usos del sòl al terme municipal de Pedret i Marzà (CREAF 2009).
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0,08

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF de l’any 2009.

4.3.3. Patrimoni cultural
El POUM de Pedret i Marzà ha de protegir el patrimoni del municipi, és a dir, aquelles elements que pel seu
interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar d'una especial protecció.
Pedret i Marzà és un dels municipis empordanesos en què s’han localitzat més jaciments durant els darrers
trenta anys, amb un important patrimoni arqueològic d’època ibèrica i romana.
El patrimoni arquitectònic del municipi queda repartit en els seus dos nuclis, Pedret i Marzà.
Marzà és l'únic nucli de població agrupada i, de fet, el cap de municipi, on hi ha l’ajuntament i hi havia hagut
les e scoles a bans q ue f ossin t ancades. E stà c onstituït pe r u n n ombre aproximat d e 4 0 c ases i m asos,
principalment d els s egles X VII i XVIII, amb moltes r eformes modernes, que f ormen c arrerons curts i u na
plaça, entre alguns vestigis del castell medieval.
Del castell de Marzà resten a lguns v estigis d ins e l n ucli habitat a ctual. A l N W d e l a p laçaes p ot veure l a
portada de la fortalesa, de doble arcada de mig punt, de gran dovellatge, amb l'espai per on baixava el rastell.
Dóna accés a un tram de carrer cobert amb volta de canó. A ponent del portal hi ha un llarg llenç de muralla,
en una bona part de la qual s'han adossat algunes cases. A la banda de tramuntana del poble resten també
amb e dificis a dossats i ntramurs u ns f ragments d e m uralla i l a p art inferior d 'una a mpla t orre c ircular
atalussada.
La nova església de Sant Isidre i Sant Antoni de Marzà fou beneïda el 15 de maig de 1968; és a l'extrem
occidental d el p oble. A M arzà no h i h avia a nteriorment c ap e sglésia, ja q ue s empre h a format p art d e l a
parròquia de Sant Esteve de Pedret, situada 1 km a llevant.
El poble de Pedret té un nucli principal format per l'església, amb l'antiga rectoria, el cementiri i tres masies a
les proximitats, a la dreta de la riera de Pedret. El 1996 hi havia 22 persones empadronades. La part restant,
disseminada per tot el sector oriental del terme, té una desena escassa de masos, pràcticament deshabitats.
Aquests ha bitatges, d els s egles X VII a l X IX, s ón m és aviat m odestos, a mb a mples c orrals i a ltres
dependències an nexes. E s l ocalitzen g airebé s empre a l c im de p etites e minències o t ossals l leugerament
enlairats sobre la plana per evitar els efectes de les antigues inundacions de l’estany. En són exemples Can
Pere Pau, el Mas Serra o el Mas Cabanes.
L'església p arroquial de Sant Esteve de Pedret té també aquesta s ituació, al cim d 'un aflorament r ocós
d'escassa elevació. El temple actual és romànic, peça notable del segle XII, d'una nau amb absis semicircular
i c onstruït am b c arreus d e g ranit b en e scairats. L 'interior, a mb v olta a puntada, é s t otalment c obert
d'arrebossat i pintures tardanes, d'interès.
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A Pedret i Marzà, a banda dels elements catalogats a l’Inventari del Departament de Cultura, es disposa d’un
Catàleg de masies i cases rurals, el qual ja està aprovat inicialment. Aquest Catàleg regula les actuacions a
realitzar en totes les masies i cases rurals que hi ha en sòl no urbanitzable del terme municipal de P edret i
Marzà, f ixant les c ondicions i c riteris ar quitectònics, a mbientals i pai satgístics d’ actuació e n l es m asies
implantades en l’àmbit rural. El Pla especial caracteritza i regula les masies de La Rajoleria, Can Sagols, Mas
Salanca, Mas Can Sala, Can Serra, Can Mericanes, Can Pere Pau, i les cases rurals de nova construcció de
La Granja, Can Gurri, Ca la Bel, Les Oliveres, i Can Trias Nou.
Altrament, l’Inventari del Patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya recull els següents elements patrimonials al municipi de Pedret i Marzà:
Taula 12. Inventari del patrimoni arqueològic i del patrimoni arquitectònic del terme municipal de Pedret i Marzà.
Nom

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Pedret i Marzà
Tipus de jaciment
Cronologia

Vista general

Fins al moment no hi ha constància al Departament de Cultura i Comunicació d’elements de patrimoni arqueològic ni
paleontològic al terme municipal de Pedret i Marzà.

Nom
Castell de
Marzà
Muralles de
Marzà,
Portal de
Marzà

Lloc

Inventari de patrimoni arquitectònic de Pedret i Marzà
Protecció
Estil
Època
Vista general

UTM X

UTM Y

Nucli antic de
Marzà, plaça
Major

BCIN
Decret
22/04/1949
BOE
05/05/1949

Obra
popular

XIII
XIV

505.621

4.684.553

Mas Can
Sala

Carretera de
Pedret

-

Obra
popular

XVIII
XIX

506.283

4.684.037

Església de
Sant Isidre i
Sant Antoni

c/ del Mar, 7

-

Obra
popular

XX
Final

505.556

4.684.486

Can Serra

Zona de la
Coromina, camí
a Vilanova de
la Muga des de
la carretera de
Pedret.

-

Obra
popular

XVI
XVII

506.321

4.683.555
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Inventari de patrimoni arquitectònic de Pedret i Marzà
Protecció
Estil
Època
Vista general

Nom

Lloc

Antigues
escoles de
Marzà

c/ del Mar, 2

-

Obra
popular

Església
parroquial
de Sant
Esteve

c/ de l’església,
5, nucli de
Pedret (GIV6101, de Pau a
Pedret)

-

Romànic

UTM X

UTM Y

XX

505.755

4.684.425

XII
XIII

506.915

4.684.011

Font: Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, Departament de Cultura, 2013.

Finalment, Pedret i Marzà compta amb una extensa xarxa de camins (tant rurals com de relació interurbana)
de més 36.348 metres, la qual convé protegir en el POUM pel seu valor patrimonial i cultural. L’Ajuntament de
Pedret i Marzà no disposa d’Inventari de camins.
Actualment no hi ha catalogat cap camí ramader, carrerada o via pecuària en referència a la Llei 3/1995,
de 23 de març, de vies pecuàries, tot i que l’existència de rutes de transhumància al municipi hi sigui molt
provable.
En a quest s entit, c al d estacar e l pa s pel t erme municipal d e P edret i M arzà del Camí de Sant Jaume
(Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO), i de diverses rutes Itinerannia.
4.3.4. Medi socioeconòmic
Segons d ades d e l ’IDESCAT ( Institut d ’Estadística d e C atalunya), l a població de Pedret i Marzà s'ha
mantingut gairebé estable, passant de 114 habitants l’any 1998 a 184 habitants l’any 2012, el que suposa
un increment de 1,61% en els últims 12 anys ( 70 habitants). No obstant, en aquests ú ltims 12 anys hi ha
hagut un increment de la població resident, encara que amb comptagotes, constant.
La distribució de la població és relativament jove, cosa que ofereix importants expectatives de futur. El 62%
de la població es troba en el grup d’edat compresa entre els 15 i els 64 anys i el 17% es troba entre els 0 i els
14 anys.
El 79% dels habitatges són de residència habitual, mentre que el 21% restant són de segona residència.
El 84% dels habitatges són en règim de propietat.
Els terrenys de pissarra han configurat un paisatge aspre on els conreus de farratge conviuen amb l’olivera.
La p ervivència d ’aquest c onreus h a g arantit u n s ector a grari e ncara s ignificatiu e n e l m arc e conòmic
municipal. Ara bé, a Pedret i Marzà, com a molts municipis de la comarca, l’economia s’ha diversificat i, per la
proximitat a la costa de Roses i a la capital de comarca, el sector terciari i de serveis ocupa a bona part de la
població.
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L’activitat agrícola (de farratges, olivera i vinya) i la ramadera (de porcí, oví i boví) són les més importants del
municipi, si bé per p oblació ocupada, el 56% es dedica a la indústria, el 22% als serveis, el 19% a
l’agricultura i el 3% a la construcció.
La construcció, durant els anys vuitanta i noranta de la urbanització del Puig del Mas ha significat un reclam
per a la incorporació de persones nouvingudes al municipi. Al municipi també s’hi troba una zona industrial
adjacent a la rotonda de sortida de la N-260, on hi ha un restaurant, una activitat de pàrquing de caravanes i
una estació de servei de carburant.
Des del maig del 1988, e n el s òl no urbanitzable també hi ha l’abocador comarcal de l’Alt Empordà. Es
tracta d’un dipòsit controlat de residus de Classe II (residus assimilables a urbans). La instal·lació dona servei
als 68 municipis de la comarca i a les empreses de la comarca que vulguin abocar-hi residus comercials
assimilables a R SU. És un abocador que tracta aproximadament unes 100.000 tones anuals de residus, té
una capacitat de tractament de lixiviats de 16.425 m 3 i de tractament de metà de 1.524.240 m 3. L’abocador
comarcal t é l es s egüents i nstal·lacions: E difici d e c ontrol i s erveis, Deixalleria Comarcal, P lanta d e
premsatge, Filtre i decantador de lixiviats, Bassa de lixiviats de la premsa, Bassa de lixiviats fases I, II i III,
Planta D epuradora, B assa d e l ixiviats d epuradora, B assa d ’aigües d epurades, A pilament d e r esidus
valoritzables, Infraestructura elèctrica, Bassa d’aigües netes, Dipòsit d’aigües de consum i hidrant d’incendis.
Una altre infraestructura a destacar en el sòl no urbanitzable és la Bassa d’en Serra, que emmagatzema
aigua d e l ’embassament de B oadella p er a r eg. El t erme m unicipal d e P edret i Marzà f orma p art d e l a
Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga que té uns 646 regants i gestiona una superfície de
reg de 4.633 ha, bàsicament de conreus de fruita dolça, farratges i cereals. La comunitat té una dotació de
3.800 m3/ha/any.
Cal destacar que a Pedret i Marzà s’hi troben 4 cases de turisme rural amb un total de 46 places.
En e l s òl n o urbanitzable qualificat c om a a grícola t ambé hi d estaquen diverses activitats econòmiques
legalitzades del sector serveis:
-

Allotjament de turisme rural al mas Can Sala (tramitat mitjançant un Pla Especial),

-

Allotjament de turisme rural al mas Can Pere Pau (tramitat mitjançant un Pla Especial),

-

Allotjament de turisme rural a Can Dalmau,

-

Allotjament de turisme rural a La Balama,

Al terme municipal no hi ha cap activitat extractiva en actiu, ni abandonada ni en el domini públic hidràulic
(veure mapa 9 - Usos específics en sòl no urbanitzable).
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4.4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS
A l’Annex II - ESTUDI D'IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (EIRG) DEL TERME MUNICIPAL DE
PEDRET I MARZÀ i al mapa 10 - Riscos naturals que acompanyen el present ISAP es recull amb detall el
que es resumeix a continuació.
4.4.1. Risc d’inundació
Dins els anomenats riscos naturals, les inundacions són el principal risc que afecta a l’Alt Empordà, tant per
la f reqüència d’ episodis q ue c ausen s ituacions d e p erill i da nys, c om p er l es m agnituds d els d anys q ue
causen. Tanmateix, el terme municipal de Pedret i Marzà no està creuat per cap curs fluvial important ni està
subjecte a llevantades ni temporals marítims. Per la qual cosa l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF)
de la Muga elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua no inclou el terme municipal.
Segons e l n ivell d e r isc d’inundació q ue d etermina e l P la I NUNCAT (Pla Especial d’Emergències per
Inundacions a Catalunya) e l municipi d e P edret i M arzà presenta u n risc d’inundació alt. E l mateix P la
INUNCAT i dentifica qu e b ona p art d el t erme m unicipal de P edret i M arzà e s t roba i nclòs e n Zona
potencialment inundable segons criteris geomorfològics. L’INUNCAT recull t ambé e ls diferents punts
crítics, punts negres i punts conflictius d’inundació que hi ha a la xarxa de rius i rieres de les conques internes
de Catalunya, cap dels quals es troba en el terme municipal.
Per t ant a Pedret i M arzà l i é s o bligat d isposar d ’un Pla d’actuació Municipal (PAM) en m atèria
d’inundacions, del qual ja disposa.
A Pedret i Marzà s ’hi d onen períodes r ecurrents d’inundació v inculats a l a riera de Pedret, tot i q ue n o
representen un risc elevat per a les persones. Aquestes zones queden definides a escala 1:50.000 en el Pla
INUNCAT c om a Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics (veure mapa 10 Riscos Naturals).
4.4.2. Risc d’incendis forestals
Els i ncendis f orestals, j untament amb l es i nundacions, s ón e ls p rincipals riscos a mbientals p resents a l a
comarca, c onseqüència d’una s uperfície forestal mediterrània molt extensa i compacta, i d’unes condicions
climàtiques i de relleu molt desfavorables.
El m unicipi d e Pedret i M arzà, a tenent a l domini de superfície agrícola (amb un 78% d e l a s uperfície
destinada a conreus, un 6% a improductiu i artificial, i a on només un 16% correspon a terrenys forestals) es
considera de baix risc d’incendi ja que no es troba inclòs en l’Annex 1 - Llistat de municipis que han de fer
el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals del Pla especial d'emergències per incendis forestals
de Catalunya (INFOCAT), actualitzat l’any 2012. No obstant, el municipi disposa del corresponent Pla
INFOCAT, homologat.
Per aquest motiu, Pedret i Marzà no es troba inclòs en cap ADF (Agrupació de Defensa Forestal).
Altrament, e l t erme m unicipal t ampoc es t roba i nclòs en cap Perímetre de Protecció Prioritària per a l a
prevenció d’Incendis Forestals.
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En el període 2004 - 2008 consten un total de 6 incendis forestals al municipi que van afectar una superfície
de 38,65 ha. La major part dels quals iniciats per a negligències.
Per a més detall, la zonació de l’àmbit municipal en relació amb la combustibilitat (capacitat de propagació
del foc), i en relació amb la inflamabilitat (capacitat d’encendre’s) es mostren a les figures següents.
Figura 33. Mapa de combustibilitat del terme municipal de Pedret i Marzà

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

Els models de combustible dominants en la zona forestal de Pedret i Marzà són:
-

Model 2: Pastura fina, seca y baixa. Entre 1/3 y 2/3 de recobriment de plantes llenyoses (matollar o
arbrat). El combustible està format pel material herbaci, la fullaraca i les branques caigudes des de
la vegetació llenyosa. Quantitat de combustible: 5-10 t/ha.

-

Model 4: Matollar m adur o pl antació j ove m olt d ensa ( >2 m d e a ltura) a mb b ranques s eques a
l’interior. A més del fullatge inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Quantitat de combustible: 2530 t/ha. Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del matollar que forma un estrat
gairebé c ontinu, c onsumint e l f ullatge i el m aterial l lenyós f i i m ort e l q ual c ontribueix
significativament a la intensitat del foc.

-

Model 5: Matollar dens i verd (< 1 m de altura). El matollar és jove amb poc material mort i el fullatge
conté poques substàncies volàtils. El matollar generalment no és alt, però cobreix quasi totalment el
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sòl. Quantitat de c ombustible: 5 -8 t/h a. El foc es propaga pel sòl cremant la fullaraca i la pastura.
Focs poc intensos degut a la poca càrrega de combustible.
-

Model 6: Semblant al model 5 però amb espècies de fullatge més inflamables i amb plantes més
altes o m atollar m és madur p erò n o t an a lt c om e n e l m odel 4. U n a mpli r ang de c ondicions d e
matollar s ’inclouen e n a quest m odel. T ambé s ’inclouen e n a quest m odel r estes d e t allades de
planifolis que s’hagin assecat. Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. El foc es propaga pel matollar
en el q ue e l f ullatge é s inflamable a mb v elocitats d e v ent moderats. S i h i h a p oc v ent e l foc p ot
baixar a ran de terra.

-

Model 7: Matollar d ’espècies m és i nflamables q ue e n e l model 6, de 0 ,5 a 2 m d ’alçada. S i e l
matollar e stà s ota c oníferes l es a cícules r etingudes pel m atollar a ugmenten l a inflamabilitat d el
conjunt. Q uantitat d e c ombustible: 1 0-15 t /ha. E l f oc es propaga p el m atollar i l a f ullaraca a mb l a
mateixa facilitat. E l matollar més i nflamable que en el m odel 6 p ropaga el foc encara que tingui
continguts d’humitat més alts degut a la inflamabilitat més alta del fullatge viu del matollar i altres
materials vius.
Figura 34. Mapa d’inflamabilitat del terme municipal de Pedret i Marzà

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

Els models d’inflamabilitat dominants en la zona forestal de Pedret i Marzà són:
-

Model 0: FCC (fracció de cabuda coberta) del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables

-

Model 1: FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables
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-

Model 4: FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables

-

Model 6: FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables

-

Model 7: FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables

-

Model 8: FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables

-

Model 9: FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables

Finalment, el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (del Departament de Territori i Sostenibilitat) fa una
estimació de la freqüència i la intensitat en que s’hi pot produir el perill d’incendi basant-se en els Models
d’inflamabilitat i de combustibilitat de Catalunya, en el Model d’elevacions del terreny 45x45, en el Mapa de
dèficit hídric anual i en les Sèries meteorològiques pel període 1980-2001.
D’acord amb el mapa de perill bàsic d’incendi, la zona agrícola del terme municipal òbviament presenta un
risc b aix d’ incendi, m entre q ue l a massa f orestal, s obretot l a oc upada per pinedes de p i bl anc a mb a lta
inflamabilitat presenta un risc alt d’incendi.
Figura 35. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal de Pedret i Marzà.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

4.4.3. Riscos geològics
Els de spreniments, l es e sllavissades, e ls f luxos t orrencials, e ls e sfondraments i e l r isc s ísmic i v olcànic
constitueixen els riscos geològics principals.
Els riscos geològics es troben fortament condicionats per tres característiques bàsiques del territori:
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-

per la litologia dominant,

-

per la morfologia de la regió en concret (sobretot pel pendent), i

-

per les c aracterístiques c limàtiques locals que poden afectar o a lterar les condicions físiques dels
materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl.

Per ta nt, per a l’anàlisi dels riscos geològics s’han creuat el mapa 2- Geologia amb el mapa 3Pendents.



Pel que fa al risc de despreniments

Un cop realitzada l’avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un anàlisi SIG ( Sistema d’Informació
Geogràfica) s’ha ob tingut e l mapa de susceptibilitat de d espreniments d e Pedret i M arzà a p artir d e
l’encreuament automàtic del mapa de pendents –obtingut del Model Digital del Terreny (MDT) 1x1 metres–, i
el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000.
Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i atès que no hi ha cap punt al municipi de
Pedret i M arzà, q ue d e f orma n atural, s uperi e ls 3 5 g raus d e p endent, l a susceptibilitat de sortida de
despreniments hi és nul·la.



Pel que fa al risc d’esllavissades

Les esllavissades rotacionals i els moviments d e v essant s ón f reqüents a l a comarca. Hi ha d ues zones
especialment vulnerables a aquest tipus de risc: la conca alta de la Muga on es produeixen esllavissaments a
les cingleres i els piemonts o peus de muntanya, i els turons i serres dels aspres i del terraprim.
El risc d’esllavissades a Pedret i Marzà s’ha avaluat seguint el mètode de l’Institut Geològic de Catalunya, el
qual analitza:
-

Topografia, relleu, morfologia i grau d’inclinació dels vessants.

-

Tipus i propietats litològiques dels vessants.

-

Tipologia i gruix estimat de la formació superficial.

-

Grau d’encaixament de la xarxa fluvial.

-

Evidències de processos antics. Tipologia dels fenòmens indicats.

-

Indicis d’inestabilitat i/o indicadors d’activitat.

-

Identificació de les formacions litològiques potencialment problemàtiques.

Per un c ostat, s ’avalua la s usceptibilitat dels vessants, entesa com la predisposició d’aquests a generar el
fenomen. La qual ve condicionada principalment per la litologia i per la morfologia. S’ha de considerar com a
zones susceptibles de generar fenòmens:
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Taula 13. Susceptibilitat de sortida d’esllavissades
Litologies

Pendent vessant

Tarteres, i en general les unitats clàstiques no cohesives

> 30º

Formacions superficials i en general unitats argiloses

> 25º

Formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques i materials esllavissats

> 15º

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

Tal com s’observa en el mapa 3 - Pendents, al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troben pendents
superiors a 25º, per la qual cosa tots els pendents estan compresos entre els 0 i els 15º. Per tant, els únics
materials amb susceptibilitat d’esllavissades al municipi són:
-

Les formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques si tenen pendents
superiors a 25º, que al terme municipal de Pedret i Marzà equival al material NPPa.

Un cop sobreposat el pendent comprès entre 15-25º i les formacions superficials i argiloses NPPa, les zones
amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades són totes d’origen antròpic, i es concentren en tres àrees:
1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260,
2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades),
3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la pròpia
activitat per als diferents vasos de residus).
En conclusió, no hi ha zones amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades en el municipi de Pedret i
Marzà, a tès q ue en t otes l es àr ees s usceptibles s ón d’origen a ntròpic i j a s ’han ex ecutat m esures
d’estabilització o són pendents generats per la pròpia activitat (abocador).


Pel que fa al risc de fluxos torrencials

Els corrents d’arrossegalls són un moviment en massa de sòl saturat, que circula vessant avall per efecte de
la gravetat a través de la superfície del terreny. La m assa detrítica que l a forma està constituïda p er
partícules de mida de sorra i més gran, que inclou blocs de dimensions mètriques o de més diàmetre, i pot
assolir velocitats superior als 10 m/s. La morfologia resultat és un con de dejecció, situat habitualment al peu
del vessant afectat.
Atenent als fets que (1) el pendent al terme municipal és majoritàriament inferior al 15%, i a que (2) els cons
de dejecció existents són antics, no actius, i amb els cursos fluvials encaixats, s’ha de considerar que no hi
ha risc de corrents d’arrossegalls.


Pel que fa al risc d’esfondraments

En t ot e l terme m unicipal d e Pedret i M arzà no s ’hi t roben litologies q ue puguin generar processos d e
col·lapse (per dissolució de materials) ni subsidències.


Pel que fa al risc sísmic i volcànic
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El coneixement del risc sísmic i la seva gestió ha de passar per l’estudi de la seva perillositat, entesa com
una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot, r aonablement, tenir lloc al municipi i els danys
que p ot produir. Cal t enir en compte q ue la intensitat màxima epicentral d’un sisme està directament
relacionada amb la magnitud, de la mateixa manera que la intensitat d’un sisme també varia amb la distància
del lloc danyat a l’epicentre.
Durant els darrers 50 anys, el registre de sismes a l’Alt Empordà, amb epicentres de magnitud no superiors a
3 -3,5, són indicatius d’una sismicitat feble que gairebé ha passat desapercebuda. Durant el període 19862000 hi hagut prop d’una vintena d’episodis amb unes magnituds que en la majoria de casos es troben entre
l’1 i el 3, tot i que també hi ha hagut episodis amb una magnitud inferior a 1.
El plànol de zones sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1 997) t é e n c ompte el c onjunt d e
Catalunya i d ivideix e l territori e n 5 zones segons la seva intensitat sísmica (SMK). La m agnitud sísmica
(Richter) m esura l a g randària de l a f ont d el t erratrèmol i es c alcula a p artir del l ogaritme d e l’amplitud d el
sismograma. P er conèixer els e fectes produïts per u n sisme d’una m agnitud d eterminada existeix una
correspondència amb la intensitat màxima epicentral (MSK):
Taula 14. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol.
Magnitud

Intensitat màxima epicentral (MSK)

Descripció

3,0 - 4,0

IV

Oscil·lació d’objectes penjants

4,0 - 4,5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4,5 - 5,0

VI

Danys lleugers

5,0 - 5,5

VII

Danys moderats

5,5 - 6,0

VIII

Danys greus

6,0 - 7,0

IX

Danys greus generalitzats

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013.

D’acord a mb el mapa de zones sísmiques i e l Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya
(SISMICAT), Pedret i Marzà té una a intensitat sísmica VI-VII per a un període de retorn de 500 anys, motiu
pel qual es recomana disposar d’un PAM (Pla d’actuació municipal) en matèria de sismicitat. L’Ajuntament de
Pedret i Marzà disposa del PAM homologat.
Per tant, la vulnerabilitat sísmica dels edificis al municipi de Pedret i Marzà és considera de danys lleugersmoderats a les edificacions. Per la qual cosa les noves construccions han de complir amb les normes NCSE02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación) reflectides en el RD 997/2002 de 27
de setembre del 2002, i e l nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior
modificació RD 1351/2007. En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE02) estableix que el municipi de Pedret i Marzà té un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,07 g.
Finalment, e ls e studis g eotècnics c onvencional q ue a companyen q ualsevol o bra hauran d e tractar
especialment aquests aspectes i hauran d’instar a les solucions constructives més adients, d’acord amb el
Codi Tècnic de l’Edificació.
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4.4.4. Risc d’erosió de sòls
Les l itologies q ue p ropicien a mb m és facilitat e ls p rocessos g ravitacionals i e rosius s ón ( 1) l es d e d omini
argilós i ( 2) e ls d ominis r ocosos f ortament f racturats ( amb p resència de d iaclases o c livatge, … ) o a mb
cabussaments tendents a l a verticalitat. Per altra banda, la morfologia que facilita el desenvolupament
d’aquest tipus de fenòmens es caracteritza per ser accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i/o amb
relleus elevats. Finalment, els factors climàtics representen el motor d’aquest tipus de processos geològics i
solen e star c aracteritzats p er c anvis de t emperatura ( amb g el-desgel) i p er pl uviometries e levades o
caracteritzades per la seva irregularitat. Aquesta variabilitat climàtica propicia canvis en les condicions dels
materials q ue c onstitueixen e l s ubsòl i , s i e ls a ltres c ondicionants s ón f avorables, p ermeten e l
desenvolupament d’aquesta tipologia de processos.
La caracterització geològica, morfològica i climàtica del territori que configura el municipi de Pedret i Marzà
(realitzada en els capítols anteriors), posa de manifest, que de forma natural, no es donen de forma acusada
el c onjunt de c ondicions necessàries per tal que s’hi desencadenin processos gravitacionals de cap de les
tipologies més generals: c olades fangoses, despreniments, volcaments, lliscaments r otacionals, lliscaments
translacionals, etc.
No obstant, en un clima com el de Pedret i Marzà, el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és propiciat
per accions antròpiques, i d ’aquesta m anera s empre restarà c ircumscrit a l es i mmediacions d e l es
infrastructures lineals, amb motiu d’excavacions i de formació de morfologies de fort pendent. A les zones de
relleu, on e ls s òls e s t roben ge neralment p oc d esenvolupats, e l r isc d ’erosió a ugmenta e n c as d ’incendi
forestal ja que merma la coberta vegetal. En aquest cas, l’evident desprotecció en què resta el sòl unit al seu
poc desenvolupament i als pendents es combinen de manera que en moments de pluja –i principalment de
pluviometria f orta– l’escolament s uperficial t ingui u n f ort e fecte d ’erosió i t ransport del m aterial e dàfic i d el
substrat cap a les rieres que solquen el territori.
Per la qual cosa, deixant de banda la z ona de l ’abocador c omarcal i atenent al pendent pla del m unicipi
(inferior a 15º), no es preveuen problemes d’erosió si no és per accions antròpiques.
4.4.5. Transport de mercaderies perilloses
El transport de mercaderies perilloses en el municipi de Pedret i Marzà està considerat de baix risc segons
el TRANSCAT (Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril a Catalunya). A ltrament, i d’ acord a mb e l mapa d e f lux p er c arreteres, a la N -260
(principal i nfraestructura del m unicipi), hi h a u n trànsit de mercaderies perilloses per sota del flux
moderat (<50 camions/ dia estàndard).
Pel que fa al flux de mercaderies perilloses per ferrocarril (ferrocarril Barcelona – Portbou), segons Renfe i la
Direcció general de protecció civil, el flux és inferior a mitjà (90.000< tones/any < 180.000).
De cara als riscos de protecció civil i a l’ordenació territorial, es considera representatiu només el nivell de flux
important (100-150 camions/ dia estàndard) o molt important (> 150 camions/dia estàndard).
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Per la qual c osa, la r edacció del TRANSCAT municipal és opcional a Pedret i Marzà i actualment no s’ha
redactat ni homologat atès que no hi és necessari.
4.4.6. Risc químic
El PLASEQCAT és e l P la d’ emergència d e l a G eneralitat d e C atalunya qu e p retén a bastar t otes l es
instal·lacions a fectades p er la n ormativa q ue regula l a p revenció i p lanificació d ’accidents g reus e n
instal·lacions q ue m anipulen s ubstàncies pe rilloses, a ixí com d ’altres i nstal·lacions q ue p er l es s eves
peculiaritats també es puguin considerar com a generadors de risc químic. Així, el PLASEQCAT esdevé el
pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses (risc d’accident greu)
per a tot el conjunt de Catalunya. Les tipologies d’instal·lacions industrials que recull el PLASEQCAT són les
següents:
-

Instal·lacions afectades per l’article 9 del Reial Decret 1254/99 i posteriors modificacions, de transposició
de la Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) (conegudes com a instal·lacions de nivell alt).

-

Instal·lacions afectades pels articles 6 i 7 del Reial Decret 1254/99 i posteriors modificacions (conegudes
com a instal·lacions de nivell baix).

-

Aparcaments de mercaderies perilloses d’Adif (Administrador d’infraestructures ferroviàries).

-

Instal·lacions af ectades pe r l a I nstrucció T ècnica N úmero 1 0 d el Reial Decret 230/98 (Reglament
d’Explosius).

-

Altres instal·lacions concretes

El municipi de Pedret i Marzà es troba a més de 9 km de l’empresa Gas Figueres SAU (a Figueres) de risc
baix, i a més de 13 Km de l’aparcament de MMPP d’Adif (mercancias peligrosas) a P ortbou, i no es troba
inclòs en cap zona d’afectació (ni d’intervenció ni d’alerta).
Segons la Direcció general de protecció civil, el terme municipal de Pedret i Marzà presenta un risc químic
baix-nul.
4.4.7. Contaminació de sòls i aigües subterrànies
L’Agència de Residus de Catalunya està elaborant l’Inventari de Sòls Contaminats de Catalunya que ha
de d onar c ompliment a l Real Decret 9/2005, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats. E n t ot c as i s ense
perjudici d el c ontingut d efinitiu d e l ’esmentat inventari, actualment n o h i h a c onstància d e cap sòl
contaminant al terme municipal de Pedret i Marzà.
A nivell geològic i hidrogeològic, el municipi de Pedret i Marzà s’ubica en les masses d’aigua subterrània 06Empordà i 32- Massa Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, les quals presenten una vulnerabilitat de magnitud
alta, atenent al domini dels aqüífers lliures, amb fluxos relativament r àpids i amb permeabilitat granular. El
reconeixement g eològic d e c amp, p osa d e m anifest q ue aquesta vulnerabilitat genèrica dels aqüífers
presents també és constatable a escala de detall de Pedret i Marzà.
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A a quest f et s ’hi h a d ’afegir q ue e l risc sobre l’estat químic relatiu a l es d ejeccions r amaderes, a
l’agricultura intensiva (adobs i tractaments fitosanitaris), i als abocaments d'aigües depurades, que també és
alt.
No obstant l’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat.
Altrament, a la plana de Pedret i Marzà s’hi troben els aqüífers protegits del Delta dels rius Fluvià i Muga
inclosos e n el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
No obstant, el municipi de Pedret i M arzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de
nitrats ni segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.
En conclusió, el risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies de Pedret i Marzà és alt i el risc
sobre l’estat quantitatiu de l’aigua subterrània és moderat.
Amb to t, e l POUM ha d e d onar r esposta a l’abastament d’aigua potable i r egular e ls m ètodes per al
sanejament de les aigües residuals per tal de protegir el medi hidrogeològic (mitjançant xarxa separativa
d’aigües pluvials i aigües residuals, la instal·lació de sistemes de depuració particulars abans de l’abocament
a la xarxa de sanejament si s’escau, o una depuradora en el sector industrial previ abocament a l lera, etc).
Altrament, també haurà d’indicar les activitats específiques en sòl no urbanitzable admeses i no admeses en
relació amb el risc d’afecció al medi hidorgeològic.
4.4.8. Contaminació atmosfèrica i odorífera
Tal com es determina en el capítol 5 de vectors ambientals del present ISAP, la qualitat de l’aire del municipi
de Pedret i Marzà es bona, tal com li correspon a la Zona de Qualitat de l’Aire 9 (ZQA) de l’Empordà.
La v ulnerabilitat d ’un t erritori i ndica e l r isc d ’exposició d e l a p oblació i d els e spais d ’interès n atural a ls
contaminats atmosfèrics. Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental, al terme municipal de Pedret i
Marzà se l’hi assigna una vulnerabilitat nul·la per als contaminants analitzats: SO2, CO i PST. Essent l’únic
paràmetre que puntualment supera els límits establerts per a l’any 2013, l’ozó (O3). Val a dir, que l’ozó és un
contaminant de generació s ecundària i que sobretot es genera a en zona r urals i en moments de màxima
radiació solar (estiu i primavera).

A més de les emissions dels vehicles que circulen per la carretera N-260 un altre focus d’emissions i olors
significatiu al municipi és l’Abocador Comarcal.
En aquests s entit, i tot i que a Pedret i Marzà no hi ha cap altre activitat inclosa al Registre d'Emissions i
Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT) que per l a seva i ncidència e n relació a mb les
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emissions a l ’atmosfera, a l s òl o en l a t ransferència d e residus h agi d e n otificar l es d ades d e l es seves
emissions, si que s’hi troba l’Abocador Comarcal que pot generar problemes d’olors.

En conclusió, pel què fa als riscos, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior determina
que els Plans d’actuació municipal (PAM) necessaris al municipi de Pedret i Marzà són:
Taula 15. Grau d’exigència i homologació dels plans d’emergències per a riscos especials al municipi de Pedret i Marzà.
PAM

Necessitat al municipi

Realitzat al municipi

SISMICAT (en matèria de sismes)

Recomanat

Homologat

INFOCAT (en matèria d’incendis)

No li és obligat

Homologat

NEUCAT (en matèria de nevades)

Recomanat

Homologat

Obligat

Homologat

No li és obligat

-

INUNCAT (en matèria d’inundacions)
TRANSCAT (en matèria de transport de mercaderies perilloses)

Font: Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya, i Ajuntament de Pedret i Marzà, 2013.

-130GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

5

ANÀLISI DELS VECTORS AMBIENTALS
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5. ANÀLISI DELS VECTORS AMBIENTALS
S’entén per v ector ambiental el medi transmissor dels agents contaminants: aigua, ambient atmosfèric,
residus, mobilitat, etc.
5.1. CICLE DE L’AIGUA
Tot seguit es descriu el sistema de gestió del cicle de l’aigua al terme municipal de Pedret i Marzà, des de la
captació a través de pous i la compra en alta fins al sanejament abans del seu abocament al medi.
5.1.1. Abastament municipal de Pedret i Marzà
A data 1 de gener de 2010, Pedret i Marzà es va incorporar a la Mancomunitat Intermunicipal d’aigües de
Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà que s’abasteix d’aigua procedent dels pous
de P eralada. F ins a l a d ata, P edret i M arzà s ’havia a bastit d e f onts p ròpies. SOREA é s l ’empresa
concessionària per a la gestió de l’abastament municipal.
Tot i disposar de dos pous (Pou dels Horts i Pou Maset), actualment el municipi únicament s’abasteix de
l’aigua comprada en alta a la Mancomunitat. L’aigua subministrada per la Mancomunitat prové de diversos
pous de Peralada i des del 1997 d’aigües superficials de la Muga (el 10 % són aigües superficials del canal
de r egants de Vilanova de la M uga i el 9 0 % són aigües s ubterrànies), la gestió de la qual recau e n e l
Consorci Costa Brava (zona nord).
Pedret i Marzà disposa d’un pou d’abastament per a casos excepcionals (pou d’en Maset) per donar suport
als pous de la Mancomunitat. L’aigua explotada pels pous s’impulsa fins al dipòsit de capçalera de 9 m 3 de
capacitat o n e s de sinfecta a mb c lor e n p ols. P osteriorment, e s d istribueix a l a x arxa p er g ravetat. L ’aigua
procedent d e l a M ancomunitat e s d istribueix d es d el d ipòsit d e M ala V eïna a l m unicipi d e G arriguella. L a
xarxa de distribució és ramificada i les canonades són de polietilè.
A la sortida del dipòsit de Pedret i Marzà no es disposa de cap comptador que permeti comptabilitzar els
cabals subministrats al municipi, per tant no és possible estimar el volum d’aigua incontrolat. Tot i que no es
disposa de dades dels consums, l’any 2008 hi havia al municipi un nombre d’abonats de 108 comptadors.
No o bstant, e s di sposa d e d ades d e l ’Agència C atalana d e l ’Aigua d els volums facturats més recents
(període 2009-2011), en funció de l’ús (domèstic o industrial) i de l’origen (xarxa o fonts pròpies):
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Taula 16. Consum d’aigua de Pedret i Marzà en funció de l’ús (domèstic o industrial) i de l’origen (xarxa o fonts pròpies)
Evolució volums anuals facturats 2009-2011 (en m3)
Aigua de xarxa
Any

Domèstic

Industrial

Total

2011

11.561

6.360

17.921

2010

12.159

5.855

18.014

2009

13.648

5.283

18.931

Domèstic

Industrial

Total

2011

0

3.263

3.263

2010

0

3.740

3.740

2009

0

8.444

8.444

Domèstic

Industrial

Total

Població IDESCAT*

Dotació (litres/persona/dia)**

2011

11.561

9.623

21.184

175

181

2010

12.159

9.595

21.754

173

193

2009

13.648

13.727

27.375

160

234

Aigua de fonts pròpies
Any

Totals
Any

* No inclou la ponderació de segones residències i places d’allotjament
** Volum total excloent l’ús industrial.

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2013.

Pel que fa als v alors de c onsum totals al municipi, l’any 2 011 ( amb dades més r ecents), es van consumir
11.561 m 3 en e l s ector d omèstic i 9 .623 m 3 en el s ector i ndustrial. A quests v alors f acturats p er l ’Agència
Catalana de l’Aigua suposen un consum total d’aigua al municipi de 21.184 m3 (any 2011). Considerant la
població d e l ’any 2 011 ( 175 ha bitants) s ’obté u na d otació p er a l c onsum d e l ’aigua do mèstica d e 181
litres/habitant/dia.
5.1.2. Sanejament municipal de Pedret i Marzà
Actualment el municipi de Pedret i Marzà no disposa ni de xarxa de sanejament separativa ni d’EDAR. Al
nucli de Marzà hi ha una xarxa unitària de més de 35 anys. Les aigües que es generen al nucli de Marzà
s’aboquen d irectament a l a r iera d e P edret. Tot i q ue e xisteixen d ipòsits d ecantadors am b s obreeixidor,
aquests són obsolets.
El nucli de Pedret no disposa de clavegueram. Les aigües residuals es condueixen a sistemes decantadors
que aboquen a un rec.
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El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2 005 actualitzat l ’any 20 07), p er a
l’escenari 2009-2014, preveu l’adequació d’una EDAR i de col·lectors al nucli de Marzà. No obstant, no
preveu cap actuació de sanejament al nucli de Pedret.
El POUM ha de resoldre els sistemes de sanejament necessaris al municipi, fer la reserva necessària de sòl
per a sistemes ambientals i regular l’adequació progressiva de la xarxa de sanejament a xarxa separativa de
les aigües pluvials i de residuals.
5.2. ATMOSFERA I QUALITAT DE L’AIRE
Tot i que al municipi de Pedret i Marzà no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica
(Xarxa de Vigilància de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica – XVPCA), e l Balanç de la
qualitat de l’aire a Catalunya, e laborat pe l D irecció G eneral d e Q ualitat A mbiental d e l ’any 2 011, pe rmet
caracteritzar la Zona de Qualitat de l’aire de l’Empordà (9) on es troba el terme municipal.
Aquesta z ona s ’ha d elimitat a p artir d e l es c ondicions d e d ispersió i d els v alors d ’ozó m esurats a l es
estacions de fons. Presenta nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una marcada estacionalitat en la
població a causa del turisme. Les àrees rurals representen la major part del seu territori. Les condicions de
dispersió són bones. Pel que fa a la capacitat de dispersió és una franja costanera que es veu afectada sovint
per la tramuntana. Quan no hi ha vent a escala sinòptica, predomina el règim de brises.
En relació amb les emissions es detecten uns nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats
domèstiques i del trànsit urbà. Respecte a la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs,
moderat i intens. Hi ha pocs focus industrials, que afecten bàsicament un 20% dels municipis. Entre aquests
focus predominen de manera notable els de tipus B (material per a la construcció, fabricació de ceràmica i
similars) respecte als de tipus A (segons el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera,
CAPCA).
Figura 36. Caracterització de les emissions a la zona de qualitat de l’aire 9 de l’Empordà.

Font: Delimitació de les zones de qualitat de l’aire, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, 2013.
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A la Zona de Qualitat de l’Aire 9 Empordà, segons les dades de l’any 2011, els nivells mesurats de diòxid de
sofre, d iòxid d e ni trogen, l es p artícules en s uspensió d e diàmetre i nferior a 10 m icres, l es p artícules e n
suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom estan per sota dels valors límit establerts
per la normativa vigent. Quant als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat
els v alors ob jectiu e stablerts a l a l egislació. Pel q ue fa als nivells d’ozó troposfèric s’ha detectat 1
superació del llindar d’informació horari en aquest punt de mesurament. D’altra banda, no s’ha detectat
cap superació del llindar d’alerta.
En relació amb l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions i les
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.
Altrament, l a D irecció G eneral de Qualitat Ambiental va crear els “Mapes de vulnerabilitat i capacitat del
territori de Catalunya en front de la contaminació atmosfèrica”. Aquests mapes són una eina per a avaluar la
incidència dels c ontaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada (vulnerabilitat) i la possibilitat
d’instal·lar-hi nous focus contaminants (capacitat). Els mapes són, doncs, un element de referència que ha de
facilitar l ’actuació d els p oders pú blics e n m atèria d e p lanificació i o rdenació del t erritori p er p reservar i /o
millorar la qualitat de l’aire.
La v ulnerabilitat d ’un t erritori i ndica e l r isc d ’exposició d e l a p oblació i d els e spais d’interès n atural a ls
contaminats a tmosfèrics. S egons la D irecció General d e Q ualitat Ambiental, a l’àmbit se l ’hi assigna una
vulnerabilitat nul·la per als contaminants analitzats: SO2, CO i PST.
Per altra banda, la capacitat atmosfèrica indica aquelles àrees que ofereixen condicions més favorables per a
l’establiment d e n ous f ocus e missors. E n a quest s entit, a Pedret i M arzà n o e s d efineix c ap c apacitat e n
relació amb l’establiment de nous focus.
Altrament, el municipi de Pedret i Marzà no es troba contemplat en el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel
qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques
del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de
nitrogen i per a les partícules. L’Ajuntament de Pedret i Marzà tampoc disposa d’ordenances municipals en
relació a contaminació atmosfèrica o odorífera.
A més de les emissions dels vehicles que circulen per la carretera N-260 un altre focus d’emissions i olors
significatiu al municipi és l’Abocador Comarcal.
En a quests s entit, l’Abocador C omarcal e s t roba i nclòs al Registre d'Emissions i Transferència de
Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT), i per la seva incidència en relació amb les emissions a l’atmosfera,
al sòl o en la transferència de residus ha de notificar les dades de les seves emissions. No hi ha cap altre
activitat inclosa en el registre PRTR-CAT.
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Taula 18. Empreses/Activitats incloses al PRTR-CAT i emissions de l’any 2008 a Pedret i Marzà.
Codi
centre

Nom de l’establiment

Codi
subapartat
PRTR

Descripció Subapartat PRTR

3221

Dipòsit controlat de
Pedret i Marzà

5.d

Abocadors de tot tipus de residus que rebin més de 10 t/d o que
tinguin una capacitat total superior a 25.000 t, amb exclusió dels
abocadors de residus inerts

Font: Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Registre PRTR-CAT, 2013.

Finalment, tot i que no s’han recollit queixes v eïnals en relació a mb a quest aspecte, el POUM haurà de
regular l’aplicació de purins entorn dels nuclis urbans.
5.3. CAPACITAT ACÚSTICA I SOROLL
D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d’elaborar un
mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població
i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que
determinen els objectius de qualitat. La mateixa llei estableix els següents valors límit d’immissió per a les
diferents zones de sensibilitat:

Figura 37. Mapa de capacitat acústica de Pedret i Marzà.

Font: Direcció General de Qualitat ambiental, 2013.
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Els carrers principals (carrer Major i carrer del Mar) i la carretera que uneix els nuclis de Marzà i Pedret i la
GIV-6101 e s consideren d e s ensibilitat a cústica m oderada, m entre q ue e ls c arrers i nterns d els r espectius
nuclis i de la urbanització són de sensibilitat acústica alta, pel fet de ser residencials.
El mapa de capacitat acústica proposat per la Direcció General de Qualitat ambiental havia de ser aprovat
per l ’Ajuntament a bans de l ’any 20 05 i s ’havia d’acompanyar d’ una ordenança reguladora de sorolls i
vibracions segons el Reglament de la Llei 16/2002 aprovat l’any 2009.
Aquests m apes h avien d e s er r evisats i a ctualitzats p er l ’ens l ocal s egons e l Decret 245/2005 de 8 de
novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
El POUM ha de resoldre que mentre l'Ajuntament de Pedret i Marzà no aprovi una ordenança reguladora de
sorolls i vibracions, s'atendrà al que es recull a la Resolució de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una
ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions, i a la Norma Bàsica de l'Edificació CA-88 de
condicions acústiques dels edificis.
Altrament, els nivells de soroll de referència de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya obtinguts a
partir d e d ades d e l a c ampanya d e c ontrol a cústic d e c arreteres d e l ’any 20 03 realitzat p er l ’antic
Departament de Medi ambient i Habitatge, són d’entre 65 i 70 dBA en horari diürn per la carretera N-260.
Pel q ue f a a l es i nfraestructures, n i l ’administració e statal n i a utonòmica n o h an realitzat n i el s m apes
estratègics de soroll es tatals de la carretera N-260 ni els de la línea de ferrocarril Barcelona - Portbou. En
aquest sentit es recullen diverses queixes dels veïns de la urbanització del Puig del Mas respecte el soroll
d’aquestes dues infraestructures.
El planejament municipal haurà de zonificar el sòl urbà i urbanitzable en funció de la sensibilitat acústica del
territori, ubicant les activitats que poden generar més soroll, pròximes a les infraestructures de transport (de
sensibilitat acústica baixa) i les zones residencials pròximes a les àrees de sensibilitat acústica alta.
5.4. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
La prevenció de la contaminació lluminosa permet la protecció del medi ambient a la nit i també garanteix una
il·luminació adequada per tal que les persones puguin desenvolupar les activitats humanes correctament i
amb seguretat i per tal de protegir el medi natural amb les seves funcions nocturnes.
El m unicipi d e P edret i Marzà d isposa d ’una p roposta d el D epartament d e T erritori i S ostenibilitat d e l a
delimitació de zones en funció de la seva protecció envers la contaminació lluminosa d’acord amb els criteris
de l a Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
El 5 d e d esembre d e 2 011 e s v a p ublicar a l D OGC n úm. 6 019 l a Resolució TES/2809/2011, de 29 de
novembre, per la qual es dóna publicitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 7
de desembre de 2007, que va declarar nul de ple dret el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn.
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Aquesta s entència no a fecta p erò l a zonificació del territori segons la seva vulnerabilitat envers la
contaminació lluminosa, establerta pel “Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya”
aprovat per Resolució de 19 de desembre de 2007, del conseller de Medi Ambient i Habitatge.
Figura 38. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa de Pedret i Marzà.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013.

D’acord a mb les p rescripcions e stablertes a la l egislació vigent (Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi), el territori de Pedret i Marzà es divideix en els
sectors E1 (grau de protecció màxima), E2 (grau de protecció alta) i E3 (grau de protecció moderada), els
quals es defineixen, d’acord amb la vulnerabilitat a la contaminació lumínica:
-

Zona E1 (grau de protecció màxima): àrees incloses en el PEIN, àrees incloses en espais naturals
de protecció especial (ENPE) i àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000.

-

Zona E2 (grau de protecció alta): sòl no urbanitzable fora d’espais d’interès natural, fora d’una àrea
de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.

-

Zona E3 (grau de protecció moderada): àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà
o urbanitzable.
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-

Zona E4 ( grau de protecció menor): àrees incloses en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats,
comercials, industrials o de serveis i també vials urbans principals.
Figura 39. Taula de valors d’il·luminació segons el grau de protecció envers la contaminació lluminosa.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2012.

Per a ltra b anda, a l ’any 2006 el C onsell C omarcal d e l ’Alt E mpordà v a e laborar e l Pla d’adequació de
l’enllumenat exterior per a la prevenció de la contaminació lluminosa de Pedret i Marzà. La valoració
general de l’enllumenat de Pedret i Marzà segons aquest estudi va ser:
-

L’estat de conservació de les instal·lacions és acceptable.

-

La tensió de subministrament en tot el municipi varia entre subministraments trifasics de 400/230V i
monofàsics de 220V.

-

No s’observa l’existència de sistemes d’estalvi energètic de cap mena.
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-

La majoria de punts de llum es troben situats dins de Zona E3. Tanmateix, els situats en l’enllaç amb
la carretera N-260 i en el vial que passa sobre el pont de la via del tren estan situats en zona E2. En
el nucli de Pedret hi ha 6 punts de llum situats en zona limítrofe amb zona E1.

Figura 40. Pla d’adequació de la il·luminació exterior. Zones de protecció lumínica i emplaçaments de punts de llum.

Font: Pla d’adequació de l’enllumenat exterior de Pedret i Marzà, 2006.

El mateix Pla d’adequació de l’enllumenat exterior establia les següents actuacions a desenvolupar en el
municipi de Pedret i Marzà:
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La substitució de lluminàries o p àmpols de l’enllumenat urbà que superen els valors reglamentaris
d’emissió de flux a l’hemisferi superior



La substitució de làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi.



La r evisió d e l ’enfocament d e p rojectors i , s i s ’escau, ad aptació d e r eixes, p aralúmens i a ltres
dispositius.

En concret les accions a desenvolupar es concreten en el Pla mitjançant les següents actuacions:
-

Subministrament i instal·lació de lluminàries dotades de làmpada i equip de 70w vapor de sodi alta
pressió, en substitució de lluminàries dotades de làmpades 80w vapor de mercuri (3 unitats).

-

Subministrament i instal·lació d e lluminàries t ipus a plic dotades de l àmpada i e quip d e 1 5w
fluorescència compacta (7 unitats).

-

Revisió, enfocament i instal·lació en el seu cas de paralúmens o reixes de protecció en projectors (6
unitats)

-

Maniobra per apagada de projector d’iluminació monumental en horari nocturn (6 unitats).

-

Subministrament i instal·lació d’equips de regulació de flux (4 unitats).

-

Subministrament i instal·lació de làmpades i equip auxiliar de 70w sodi alta pressió, en substitució
de làmpades i equip de 125w vapor de mercuri (44 unitats).

-

Subministrament i instal·lació de làmpades i equip auxiliar de 100w sodi alta pressió, en substitució
de làmpada i equip de 250w vapor de mercuri (3 unitats).

La il·luminació exterior, tant pública com pr ivada, ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 no més
enllà del 31 d’agost de 2009.
El Pla d’adequació de l’enllumenat exterior estableix que l’Ajuntament i el POUM han de vetllar, en l’àmbit de
les seves competències, perquè en els nous projectes d’enllumenat:
-

Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient.

-

Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.

-

Que els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin acreditada llur qualitat per a estalviar energia i
prevenir la contaminació lumínica i tinguin el distintiu homologat.

-

Els components dels enllumenats s’ajustin a les característiques i als usos de la zona enllumenada.

-

L’enllumenat estigui connectat només quan calgui i apagat en horari nocturn. El manteniment ha de
ser adequat per mantenir les característiques inicials.

-

Incloure en e ls plecs d e clàusules administratives d’obres i serveis i de subministraments els
requisits q ue h a d e c omplir l ’enllumenat p er a justar-se a l a llei p er q ualsevol c ontractació
administrativa que requereixi introduir algun tipus d’enllumenat exterior.

El P OUM h a d e z onificar e l s òl u rbà i u rbanitzable d ’acord a mb e l Mapa de protecció envers la
contaminació lluminosa i regular l’adequació progressiva de l’enllumenat públic a la normativa vigent.
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5.5. EXPOSICIÓ A CAMPS ELECTROMAGNÈTICS I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, amb la col·laboració de les administracions locals, una xarxa
de control remot en continu d’immissions de camps electromagnètics provinents d’estacions base de telefonia
mòbil, per vetllar per la qualitat ambiental en les zones on puguin romandre habitualment persones.
L’estació d el Sistema de monitoratge en continu de les emissions de telefonia mòbil (SMRF) mé s
pròxima a Pedret i Marzà és la de Castelló d’Empúries. Aquesta estació no ha superat mai el límit de 27 V/m,
límit màxim permès de c amps electromagnètics que c orrespon a la interpretació més r estrictiva de la
normativa (Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació). Per
tant es pot concloure que els nivells de radiofreqüència al municipi de Pedret i Marzà són baixos i molt per
sota dels límits establerts per la protecció de la salut.
Per al tra ba nda, els antics D epartaments d e M edi A mbient i H abitatge, de P olítica T erritorial i O bres
Públiques, i d e G overnació i A dministracions P úbliques, j untament a mb LO CALRET ( Consorci l ocal p er a l
desenvolupament d e l es x arxes d e t elecomunicacions i d e l es n oves t ecnologies) v an u nir e sforços p er
elaborar el Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació – Alt Empordà. Aquest
Pla proposava àrees aptes per a la instal·lació d’antenes de radiocumicació en el sòl no urbanitzable seguint
criteris d’integració paisatgística, assegurament del servei i impacte ambiental.
A més de les Àrees programades per la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació (APIR), e l
Pla proposa mesures correctores. Una d’aquestes APIR es troba al terme municipal de Pedret i Marzà, a la
zona del Puig del Mas, prop del Camí de Garriguella (veure mapa 8 - Paisatge i conques visuals).
Taula 19. Àrea programada per la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació (APIR) de Pedret i Marzà
APIR 36 (Existent)
Municipi

Pedret i Marzà - N260 Km 28

Coordenades

UTM x: 504.910 y: 4.684.889

Descripció

Una única infraestructura titularitat de l’operador Movistar. L’impacte visual és sever.

Ordenació

Qualsevol nou oper ador i nteressat haur à de c ompartir aques ta infraestructura ex istent s i és v iable
tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura caldrà que s’ubiqui
dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures existents.

Mesures
correctores

Cal pintar la torre, les antenes i elements annexes (es recomana un color gris clar galvanitzat) per tal
d’evitar l ’excessiu c ontrast ac tual. A l m arge d’ aquestes m esures s ’hauran de t enir en c ompte l es
mesures genèriques relacionades al Pla.

Font: Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació - Alt Empordà, 2008.

El POUM haurà de considerar i regular l’APIR existent a Pedret i Marzà.
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5.6. RESIDUS
L’Ajuntament de P edret i Marzà t é del egades al Consell Comarcal de l’Alt Empordà les c ompetències del
serveis de r ecollida selectiva i gestió de dei xalleria. La pr estació de r ecollida de la fracció rebuig la porta a
terme l ’empresa S ERSALL que s ’encarrega de l a r ecollida de l a f racció r esta, de l a r ecollida s electiva de
paper/cartó, de l a r ecollida s electiva d’ envasos l leugers, i de r ecollida s electiva de v idre. N o obs tant l a
recollida de trastos i la neteja viària és municipal.
La fracció r esta o r ebuig es recull amb una freqüència de tres dies s etmanals i es transporta a l ’abocador
comarcal de l’Alt Empordà ubicat al mateix municipi.
La recollida selectiva (paper i cartró i envasos) es fa amb una freqüència d’un dia setmanal. Pel que fa a l a
recollida selectiva del vidre la freqüència és superior a un cop per setmana, tot i que s’intensifica la recollida
en determinades èpoques de l’any o segons demanda.
Al terme municipal de Pedret i Marzà no es dur a terme la recollida selectiva de matèria orgànica.
A l’a ny 2 011 al m unicipi de Pedret i Marzà es van ge stionar un t otal de 90,94 tones de residus sòlids
urbans (RSU), amb una gen eració promig de 1,42 Kg/hab/dia. A la figura s egüent es pot v eure el r esum
global de l es t ones ge stionades, l es r àtios de r ecollida i el % que r epresenta l a r ecollida de c ada fracció
respecte el total de RM dels anys 2009 al 2011.
Figura 41. Generació de residus en el període 2009-2011.
Tones recollides

Fracció

% recollida selectiva respecte el total de RSU

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Paper i cartró

6,08

6,72

5,24

4,33

1,23

5,76

Envasos

2,12

3,00

3,40

1,51

0,55

3,74

2,71

0,75

7,80

1,62

0,37

69,31

19,78

Vidre

3,80

4,09

7,09

Voluminosos

-

8,85

0,34

Total recollida selectiva

12,05

378,43

17,99

8,58

Fracció resta o rebuig

128,39

167,56

72,94

91,42

30,69

80,21

TOTAL (RSU)

140,44

545,99

90,94

100,00

100,00

100,00

Any 2011

6%

4%

8%

0%

82%
Paper i cartró

Envasos

Vidre

Voluminosos

Fracció resta o rebuig

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, 2013.
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A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes de l’Agència de Residus de Catalunya s’obtenen les següents
conclusions en relació amb la producció i recollida de residus a Pedret i Marzà (dades de l’any 2011):
-

Pedret i Marzà va reciclar l’any 2011 pràcticament un 20% dels residus generats, en front d’un 33%
comarcal i d’un 37% de mitjana a Catalunya.

-

Durant l’any 2011 s’ha denotat un descens de la recollida en general. La recollida selectiva ha reduït
les t ones t otals g estionades, aq uest f et é s d egut a u n descens d e l a f racció de p aper i c artró
possiblement conseqüència de la situació de crisi econòmica.

-

Durant l’any 2011 s’han reciclat un 20% de tots els residus que es podien reciclar, valor molt inferior
al q ue m arca e l P ROGREMIC ( Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus municipals de Catalunya, PROGREMIC).

-

Els v alors de reciclatge de residus de Pedret i Marzà estan molt lluny dels objectius de r eciclatge
marcats pel PROGREMIC (veure figura 41).

-

No s’ha assolit l’objectiu de reducció de la fracció resta marcat pel PROGREMIC.
Figura 42. Objectius de recollida establerts pel PROGREMIC.

Font: PROGREMIC, 2013.

Al terme municipal de Pedret i Marzà compta amb deixalleria municipal, on actualment es troba el Dipòsit
Comarcal de Residus. El POUM haurà de qualificar aquesta instal·lació com a serveis tècnics ambientals o
com a equipament comunitari.
Pel que fa a les instal·lacions planificades pel futur al centre de tractament de residus municipals de Pedret i
Marzà, l es i nstal·lacions p lanificades s ón: l a pl anta d e compostatge, l a p lanta d e g estió d e residus
voluminosos, la planta de triatge i tractament de la fracció resta, un nova deixalleria comarcal i l’ampliació del
dipòsit controlat comarcal. Totes elles formen part del Pla d’acció per al tractament de residus de la comarca.
Estan incorporades al Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de gestió de residus Municipals a Catalunya
2005-2012 i valorades per la Generalitat de Catalunya.
La r ecollida es fa e n àrees de vorera i/o aportació on hi ha els tres tipus bàsics de contenidors de
selectiva. T ots el s m unicipis d e l a c omarca t enen a lmenys u na à rea d ’aportació. E l s istema d e r ecollida

-145GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

incorpora un sistema de pesatge de contenidors des del 2007, fet que dóna uns resultats de recollida de cada
fracció per contenidor.
Taula 20. Nombre de contenidors i ràtio d’habitants per contenidor. Any 2009.
Vidre

Paper i cartró

Envasos

Matèria orgànica

Unitats

Ràtio

Unitats

Ràtio

Unitats

Ràtio

Unitats

Ràtio

2

88,0

2

88,0

2

88,0

-

-

Població 2009
176

Font: Ajuntament de Pedret i Marzà i Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 2010.

Des de l’Agència de Residus es preveu com a ràtio orientativa que en municipis rurals hi hagi un contenidor
de p aper i c artró, d e v idre, i d ’envasos p er c ada 250 h abitants. A questa r àtio e s c ompleix p er t otes l es
fraccions.
5.7. CONSUM D’ENERGIA
Energia elèctrica
El límit sud-est del terme municipal de Pedret i Marzà, dins dels límits del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, està creuat per una línia d’alta tensió de 132 Kv, a partir de la qual es dóna subministrament als
nuclis de Pedret i de Marzà.
L’energia e lèctrica a C atalunya r epresenta prop d ’una t ercera p art d e l ’energia consumida. S egons e l s eu
origen, el 55,8% prové de c entrals nuclears, el 14,5% de processos de cogeneració, el 13,3% de centrals
hidroelèctriques, e l 8, 7% d e c icles c ombinats, e l 4 ,8% d e c entrals t èrmiques a limentades a mb f uel, g as o
carbó, l’ 1,2% d’altres energies renovables i el 1,7% restant d’altres fonts.
D’acord a mb l es d ades d isponibles d e l ’Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga,
Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà (GEOSERVEI, 2 011), Pedret i M arzà es c aracteritza p el
següent patró de consum energètic (les dades més recents disponibles són de l’any 2007 o de l’any 2008):
Taula 21. Evolució del consum d’energia elèctrica (en TEP). Dades més recents de l’any 2007.
Distribució per sectors (%)

Consum (TEP)
2007*

Domèstic

Municipal

Industrial

Augment 2005-2008
(TEP)

128,57

32,97

66,82

0,21

30,04

Consum unitari
(TEP/habitant)
0,79

*El consum s’ha calculat en base a les dades corresponents a l’any 2007 ja que per a l’any 2008 no es disposa de dades de consum
municipal.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per FECSA-ENDESA en el marc de l’Agenda 21, 2009.

En el període del qual es disposa de dades, s’ha augmentat el consum d’energia elèctrica en un 30%, essent
el sector municipal el que més energia elèctrica consumeix.
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Gasos liquats del petroli (GLP)
Els gasos liquats del petroli són un subproducte del refinament del petroli, emmagatzemat a pressió, i utilitzat
com a combustible líquid. En general acostumen a ser una mescla d'hidrocarburs on el butà i el propà són
dominants.
Repsol B utano SA c omercialitza els G LP (butà i propà, envasat i a granel) a l’Alt Empordà. Aquesta
companyia subministra gas propà canalitzat a la urbanització del Puig del Mas de Pedret i Marzà.
Tanmateix, no ha estat possible obtenir les dades de consum de gas canalitzat envasat i a granel atenent la
política de la multinacional que no permet la difusió de els dades per temes de competència.
Combustibles líquids (CL)
Els combustibles líquids engloben el gasoil bonificat, el fuel i els combustibles d’automoció. En aquest sentit,
al municipi de Pedret i Marzà s’hi localitza una estació de servei al peu de la N-260 al p.k. 27,8.
Pel que fa als habitatges que disposen de c alefaccions de gasoil, són diverses les e mpreses que h i
subministren, segons les preferències dels usuaris, motiu pel qual no es pot disposar de dades.
L’estimació del consum de combustibles líquids s’ha realitzat a partir de les dades facilitades per l’Asociación
española de operadores de productos petrolíferos (2008), que són d’abast provincial i s’han posat en relació
amb diferents variables segons sectors de consum:
-

Sector domèstic: percentatge d’habitatges que utilitzen aquest combustible per a la calefacció, a la
província i a ls di versos m unicipis d e l ’àmbit d ’estudi ( web de l ’Institut d ’Estadística d e C atalunya,
2001).

-

Sector agrícola: hectàrees de SAU existents a la província i als municipis de l’àmbit d’estudi (DAR,
2008).

-

Sector industrial: nombre d’activitats industrials existents a la província i a cada municipi ( web de
l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2002).

-

Sector t ransport: parc mòbil de la província i dels municipis de l ’àmbit d’estudi (web d e l’Institut
d’Estadística de Catalunya, 2007).

Tenint en compte aquestes consideracions metodològiques, el consum de combustibles líquids es detalla a la
taula següent.
Taula 22. Consum de combustibles líquids (CL) per sectors (en TEP). Any 2008.
Consum (TEP)
1.214,65

Distribució per sectors (%)
Domèstic

Agrícola

Industrial

Transport

0,87

51,29

6,79

41,04

Consum unitari (TEP/habitant)
7,45

Font: Asociación española de operadores de productos energéticos, Fecsa-Endesa i web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, en el
marc de l’Agenda 212009.
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Gas Natural
No hi ha subministrament de Gas Natural al terme municipal de Pedret i Marzà.
Consum total
Les taules següents resumeixen el consum total d’energia per sectors i tipus de combustible. Cal apuntar que
per m anca de d ades no h a estat p ossible i ncloure-hi e l c onsum d e G LP. N o o bstant, e s t racta d ’una f ont
d’energia minoritària.
Taula 23. Consum energètic total per tipus de combustible i Consum energètic total per sectors econòmics (en tones
equivalents de petroli, TEPS). Any 2008.

Consum 2008 (TEP)
1.343,22

Consum 2008 (TEP)
1.343,22

Consum energètic total per tipus de combustible (en TEPs)
Distribució tipus de combustible (%)
Energia
GLP (Gasos liquats
CL (Combustibles
elèctrica
del petroli)*
líquids)**
9,57

-

Consum unitari
(TEP/habitant)

90,43

8,24

Consum energètic total per sectors (en TEPs)
Distribució per sectors (%)
Domèstic i municipal
Industrial
Agrícola
3,97 %

12,54 %

46,38 %

Transport
37,11 %

* Els GLP inclouen el butà i el propà.
** Els CL inclouen el gasoil bonificat, el fuel i els combustibles d’automoció.

Font: Agenda 21 dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós d’Empordà, 2011.

El sector que més energia consumeix a Pedret i Marzà és el sector agrícola (46,38%), seguit pel transport
(37,11% del consum total de l’any 2008).
En aquest sentit, el consum d’energia al municipi en funció de les fonts d’energia (elèctrica, GLP, CL, etc.) es
distribueix d’acord amb el c onsum energètic per sectors econòmics, és a dir la principal font d’energia del
municipi són els combustibles líquids (90,43% del consum total de l’any 2008), seguit de l’energia elèctrica
(9,57 %). T ot i q ue n o s ’ha p ogut di sposar d e l es d ades c onsum d e G LP, a quests s ón m inoritaris es
restringeixen a l s ector d omèstic i m unicipal ( climatització de l a u rbanització d el P uig del M as i d ipòsits d e
gasoil particulars). Al terme municipal no hi ha subministrament de gas natural.
Pel q ue f a l ’energia elèctrica, e l 66,82% del consum és domèstic, el 3 2,97% é s domèstic i e l 0 ,21%
industrial, del consum total de l’any 2007.
Pel que fa l’enllumenat públic el 85% de les lluminàries són de vapor de mercuri i el 15% de vapor de sodi.
A e xcepció de l a i l·luminació d e l ’església, en t ots e ls casos l es l luminàries e viten l a d ifusió d e l a l lum e n
sentit ascendent. El sistema d’encesa es dur a terme mitjançant 3 rellotges astronòmics i 1 fotocèl·lula.
El POUM haurà de regular el compliment dels criteris d’ecoeficiència en els edificis (Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis) fomentar l’estalvi
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d’energia, i regular l’enllumenat públic d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
5.8. MOBILITAT ACTUAL
En l a f ase d’aprovació i nicial, e l P OUM d e P edret i M arzà i nclourà l es c onsideracions d e l’Estudi de
l’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) que s ’elaborarà d’acord a mb e l Decret 344/2006, de 19 de
setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
El parc mòbil actual de Pedret i Marzà es compon de 212 vehicles, és a dir, 117 turismes, 22 motocicletes, 49
camions i furgonetes, 9 tractors industrials i 15 autobusos i altres (dades de l’any 2011).
El nombre de desplaçaments per mobilitat obligada generats i atrets a Pedret i Marzà al 2001, segons dades
de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001), és de 61 viatges per motius de feina i 4 viatges per motius
de treball.
Dels desplaçaments totals per motius de treball ( 61 viatges/dia), 23 són a d ins del municipi, 38 a fora del
municipi, i 16 són desplaçaments des de fora, el que suposa un total de 39 atrets al municipi.
Dels desplaçaments totals per motius d’estudis (4 viatges/dia), tots són desplaçaments a fora del municipi.
El principal destí dels residents a Pedret i Marzà és Figueres (amb un 32% dels desplaçaments), Roses (amb
un 15%) i altres municipis (15%).
La situació del municipi i el c reixent índex de motorització han facilitat la consolidació del transport privat
com e l p rincipal m itjà d e t ransport i ntern. P el q ue f a a l a r esta d e d esplaçaments e s m anté e ntre e ls d os
períodes l a p redominança de l t ransport p rivat c om a p rincipal m itjà d e t ransport. E l transport c ol·lectiu n o
mostra canvis significatius i continua essent u na o pció de mobilitat m és aviat simbòlica e n e l c onjunt de
desplaçaments. El c aràcter di sseminat d el m unicipi i e n c onseqüència, l ’elevada d ispersió d e l a p oblació
genera una d ependència d el vehicle p rivat. De fet, segons d ades de l’IDESCAT (2001), e l 67% dels
desplaçaments generats pel municipi es realitzen en vehicle privat, en front del 33% restant que dur a
terme mitjançant transport públic o a peu.
Taula 24. Tipologia de transport i mobilitat obligada per motius de feina i estudis (IDESCAT 2001).
2001
Desplaçaments

Privat

Transport públic

A peu

Interns

11

0

4

A altres municipis

32

2

0

Des d’altres municipis

16

1

0

Total generats al municipi

43

2

4

Total atrets pel municipi

27

1

0

Font: IDESCAT, 2013.
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Taula 25. Mitjans de desplaçament per la mobilitat obligada per raons de treball i estudi. Any 2001 (EMO)

D.F.

15

D.F.

2

G.E.

31

G.E.

3

15

G.I.

Per raons d’estudi

G.I.

Per raons de treball

0

0%

20%

Vehicle privat

40%

60%

80%

Transport públic

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

A peu

GI: generats interns, desplaçaments a dins del municipi.
GE: generats externs, desplaçaments a fora del municipi.
DF: des de fora, desplaçaments des d’altres municipis al municipi en qüestió.
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2013.

Pel que fa a la mobilitat Pedret és una agrupació de cases al voltant de la carretera GIV-6101, en la que
s’han c ol·locat algunes esquenes d’ase per r eduir la velocitat dels vehicles. E ls cotxes que des de Pedret
volen dirigir-se a Vilajuïga passen per Marzà, ja que tot i que hi ha un camí que des de Pedret desvia cap a
Vilajuïga, no està asfaltat.
No és possible circular amb seguretat a peu ni amb bicicleta per la GIV-6101 ni per la carretera de Pedret a
Marzà, ja que no hi ha espais reservats per aquest fi ni senyalització d’advertència.
Marzà, és un nucli de més entitat que l’anterior i amb una xarxa de carrers més complexa. El principal accés
al p oble d es d e l a N -260 é s e l c arrer d el M ar, q ue s ’allarga f ins a l a c arretera de P edret. H i h a d iverses
senyalitzacions de prohibició de circular a més de 30 km/h i alguns ressalts per reduir la velocitat dels vehicle.
Des de Vilajuïga, s’arriba al poble pel carrer Tramuntana que també compte amb esquenes d’ase. Aquestes
vies són les més importants i per tant, molt transitades per vehicles, aspecte que és un problema important ja
que alhora són carrers molt transitats a peu i estrets. Es constata que els dos ponts que superen la via del
tren són estrets i en mal estat, especialment el més allunyat del poble.
Els c arrers i nterns s ón e strets, p avimentats a u n s ol n ivell i l a majoria de do ble s entit, a specte q ue
puntualment c ausa p roblemes e n c oincidir v ehicles, i e specialment qu an s e n ’hi t roben d ’altres d e m al
aparcats.
Amb r elació amb l’aparcament, es detecta una manca de civisme dels veïns a l’hora d’estacionar els seus
vehicles, ja que tothom ho vol fer prop de casa, això és un problema ja que algunes furgonetes i tractors no
poden maniobrar bé. Alguns v ehicles pesants aparquen en zones no adequades. L’aparcament habilitat a l
carrer del Mar al costat de la pista poliesportiva no s’utilitza per descongestionar vehicles als carrers interns.
Pel q ue f a a ls v ianants hi h a v oreres només a l primer t ram d el c arrer d el M ar, a specte q ue condiciona l a
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seguretat dels v ianants al s egon tram. El carrer Tramuntana tampoc disposa de voreres en bon estat. Les
mesures d’accessibilitat són adequades a l’església i al centre cívic però no a l’edifici de l’ajuntament.

La generació de viatges associats a les noves construccions, residencials i d’equipaments es determinarà en
la fase d’aprovació inicial a partir dels habitatges, dels usos del sòl i de les seves superfícies que proposi el
POUM, seguint les directrius r egulades pel Decret 344/2006, de 19 de setembre, que indica quins valors i
criteris s’han d’utilitzar pe al càlcul dels potencials desplaçaments i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i
dels sistemes de transport. Així mateix, també cal considerar les tipologies de transport de baix o nul impacte,
com són els desplaçaments en bicicleta o a peu.
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DIAGNOSI DEL MEDI RECEPTOR:
SENSIBILITAT AMBIENTAL I VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA
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6. DIAGNOSI DEL MEDI RECEPTOR: SENSIBILITAT AMBIENTAL I VULNERABILITAT
HIDROGEOLÒGICA
6.1. INTRODUCCIÓ
A pa rtir de la caracterització de l medi recep tor del te rme mun icipal de Pedret i Ma rzà s’ob té la diagnosi
(sensibilitats ambientals i vulnerabilitat del medi hidrogeològic), la qual permet determinar la capacitat que té
el medi per acollir els nous usos previstos en la proposta de zonificació urbanística, 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 de riscos ambientals, i

-

l’existència d’ elements am bientals i soc ials que poden apo rtar millores al de senvolupament
sostenible de la proposta.

En el c as concret del ter me municipal de Pedret i Marz à, a més d e definir la sensibilitat ambiental com a
condicionant de l’ocupació urbanística del territori (a nivell superficial), la presència de dues masses d’aigua
subterrània d’alta vulnerabilitat –que es co ncreta a m és amb la declaració de l’aqüífer protegit del FluviàMuga–, i d’activitats que incrementen aquesta vulnerabilitat (Dipòsit controla t de r esidus sòlids ur bans), s’ha
analitzat la vulnerabilitat hidrogeològica del municipi d’acord amb el mètode DRASTIC.
És a dir, mitjan çant la sensibilitat ambiental s’ha avaluat el medi físic, el medi biòtic, el medi antròpic i els
riscos natur als (descrits amb detall al Capítol 4), i com aquests han de condicionar el planejament
urbanístic municipal.
Mentre q ue l a vulnerabilitat hidrogeològica s’ha ava luat en bas e als criteri s del Mètode DRASTIC que
analitza l a vul nerabilitat de les a igües su bterrànies b asant-se en els parà metres: prof unditat del nive ll
piezomètric, recàrrega, tipus d’aqüífer, sòl, pendent, topografia, naturalesa de la zona saturada i conductivitat
hidràulica recolzat amb el coneixement i la informació hidrogeològica de detall del municipi.
Aquesta informació permet realitzar una avaluació ambiental de la sensibilitat del medi receptor i decidir el
grau i les formes d’ocupació del territori. La d eterminació de la sensibilitat ambiental i de l a
vulnerabilitat hidrogeològica té per o bjectiu establir q uins só n e ls àmbits qu e te nen una major capacitat
d’acolllida dels nous usos previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pedret i Marzà.
Pel que fa a la sensibilitat ambiental
La deter minació de l a sensi bilitat ambiental es real itza a partir de l’ associació dels ni vells de s ensibilitat
prèviament analitzats en el Capítol 4. Anàlisi del medi receptor.
Les categories de sensibilitat utilitzades en el pr esent Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) es basen e n
el mètode establert pels Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, i són les
següents:
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Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’aprecien condicionants que desaconsellen totalment
la s eva tr ansformació o directament q ueden excloses del pr océs ur banitzador per d eterminacions
legals o de risc. S’hi dóna algun dels següents supòsits:
-

Espais PEIN, Xarx a Natura 20 00, Esp ais nat urals de pr otecció es pecial (ENPE),
àrees d’interès faunístic i florístic (AIFF), etc.

-

Hàbitats d’interès comunitari prioritaris.

-

Zona de po licia d’ aigües de
d’avingudes.

-

Zones amb pendents superiors al 20%.

-

Existència d’elements d’interès patrimonial.

-

Espais inundables amb períodes de retorn baixos.

cursos pri ncipals i zo nes de flux p referent

Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa respecte
d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de tra nsformació o, en c as
que això no fos possible, prendre mesures preventives, correctores o compensatòries significatives.
S’hi dóna algun d’aquests aspectes:
-

Risc d’inundació segons criteris geomorfològics.

-

Hàbitats d’interès comunitari amb elevada representació.

-

Zones properes a espais naturals de protecció especial (ENPE).

Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir estrictament la seva
transformació, fan recomanable l’adopció de d eterminades mesures preventives o correctores. S’hi
dóna almenys alguna de les següents situacions:
-

Façanes ur banes o p eriurbanes abocades al sist ema d’espais o berts o z ones
d’especial visibilitat i impacte paisatgístic.

-

Presència d ’elements de c ert inte rès tal s c om bosquines, re gs, m arges, zon es
d’ús social, arbres significatius o elements estructurants del paisatge.

-

Plantacions de coníferes o freatòfits.

-

Façanes urbanes exposades a riscos per contaminació acústica, lumínica, etc. o
limitant amb zones industrials.

Sensibilitat baixa: No s’apre cien elements e specialment sign ificatius qu e po guessin fe r no
recomanable l a se va tr ansformació ur banística. Es tr acta d e l es àr ees o n s’ haurien de situar
preferentment els elements més impactants. Es correspon amb els sòls residuals no inclosos en cap
de les categories de sensibilitat anteriors.
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Pel que fa a la vulnerabilitat hidrogeològica
La d eterminació de l a vulnerabilitat hi drogeològica es re alitza a p artir de l’a ssociació dels nivells de
sensibilitat del medi hidrogeològic prèviament analitzats en el Capítol 4. Anàlisi del medi receptor i a partir del
mètode DRASTIC.
El mètode DRASTIC d e c artografia de vulnerabilitat d 'aqüífers es v a d esenvolupar als E UA per l’EP A
(Environmental Protection Agence) l’any 1987. Es fonamenta en tres hipòtesis de base (Vernoux et al. 2007):
-

Els possibles contaminants es troben sempre en superfície.

-

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

-

La natura dels contaminants potencials no està considerada.

El mètode considera set paràmetres i la seva inicial en anglès li dóna el nom: Depth to water (profunditat del
nivell piezomètric), net Recharge (infiltració eficaç), Aquifer media (medi aqüífer), Soil media (tipus de s òl),
Topography ( pendent), Impact of vadose zone (Im pacte de la zo na n o satur ada) i hydraulic Conductivity
(permeabilitat del medi).
A cada paràmetre se li estima un valor numèric, corresponent el valor més fort a la major sensibilitat possible.
Després cadascun dels paràmetres té un pes assignat i la vulnerabilitat final resulta de la relació ponderada
dels 7 paràmetres.
6.2. SENSIBILITAT AMBIENTAL
Prèviament a la pr esentació del m apa de sens ibilitat ambi ental de P edret i Marz à (veur e mapa 11 –
Sensibilitat ambiental), s’enumeren les característiques de sensibilitat de cada aspecte ambiental (obtingudes
a partir de la valoració dels paràmetres anteriors) que han permès definir la sensibilitat global:
El res ultat fina l es co ncreta amb un s ector de MOLT ALTA SENSIBILITAT al S-E del term e mu nicipal,
coincidint amb els límits de l’es pai PEIN i Xarxa Natura dels Aiguamolls de l’Empordà i am b el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. S’i dentifiquen també àre es d e molt alta se nsibilitat ent orn els
principals cursos fluvials de Pedret i Marzà (riera de Pedret, riera de Garriguella, riera de Vilajuïga, rec del
Cagarrel i r ec de C aga-loca), ja qu e a m és d e co ncentrar h àbitats d e riber a d e gr an imp ortància com a
connectors ecològics, es cor responen a mb Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIF F) defi nides p er la
Direcció Genera l del Me di Natural i Biodive rsitat (DAAM) i amb els eixos principals de distribució
d’espècies bioindicadores com la llúdriga o la tortuga de rierol (procedents del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’ Empordà). Tam bé s’ inclou en l es àrees de molt alta s ensibilitat els bos cos caducifolis de ribera i les
lleres naturals, l’ aigua co ntinental els recs i les sèquies p el s eu val or p aisatgístic i com a co nnector
ecològic, i les poques zones forestals del municipi corresponents a rouredes, suredes i alzinars.
Les àr ees d’ALTA SENSIBILITAT es troben pr òximes als límits de l Parc Nat ural de ls Aiguamolls de
l’Empordà, co incidint am b l ’Espai d’Interès Natural del Penardell (z ona humida intermitent). Tam bé s ón
d’alta sensibilitat les zones susceptibilitat de risc: zones inundables segons criteris geomorfològics, zones
susceptibles d’esllavissades, i els sòls nus per acció antròpica.
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Pel seu valor connectiu, paisatgístic, ecològic i social també s’han considerat d’alta sensibilitat els oliverars i
les vinyes pròpies del paisatge del municipi, la xarxa de camins rurals, les surgències naturals, i la zona
d’hortes. Destaquen la zona dels Horts de Marzà.
Les zo nes d e MODERADA SENSIBILITAT d el mu nicipi es co rresponen amb les plantacions de
caducifolis, les plantacions de fruiters, els matollars de formacions de ribera, i les zones de regeneració
de pi blanc.
Finalment, les zones de BAIXA SENSIBILITAT e s co rresponen a mb la re sta de sò l re sidual ocupat per
l’activitat agríc ola de c onreus exte nsius, le s zon es m olt alter ades per activitats (co m el Di pòsit d e resi dus
sòlids ur bans), gr anges, i ndústries, plantacions (d' eucaliptus, de pi, etc), zon es on abu nden les espècies
invasores (canyars), urbanitzacions, grans vies de comunicació, conreus abandonats, i matollars.
Figura 43. Mapa de sensibilitat ambiental del terme municipal de Pedret i Marzà.
Sensibilitat ambiental
MOLT ALTA
ALTA
MODERADA
BAIXA

Font: Elaboració pròpia, 2013.
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6.3. VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA
Prèviament a l a presentació del mapa de vulnerabilitat hidrogeològica de Pedret i Marzà (veure mapa 12 –
Vulnerabilitat hidrogeològica), s’enumeren els principals paràmetres que s’ha tingut en compte per a definir la
vulnerabilitat:
-

Zones de recàrrega

-

Litologia i porositat dels aqüífers.

-

Tipus de sòl.

-

Pendent i topografia.

-

Naturalesa de la zona no saturada.

-

Conductivitat hidràulica i direcció del flux.

Actuen com a antecedents clau de l’avaluació de la vulnerabilitat hidrogeològica de Pedret i M arzà els
estudis de detall de l’Agència Catalana de l’Aigua vinculats a:
-

Caracterització addicional de la massa d’aigua subterrània 32 (Massa 32) Fluviodeltaic del
Fluvià - Muga (any 2009).

Amb tot, el r esultat final de la vulnerabilitat hidroegològica al term e municipal de P edret i Marzà es concreta
amb:
-

un sector de MOLT ALTA VULNERABILITAT a la zona sud-est del terme municipal, coincidint amb
les cotes més baixes, els nivells freàtics més alts, els materials quaternaris palustres, i els límits del
Parc Natural dels Aiguamolls de l ’Empordà. Conflueix amb l’aqüífer superficial de la plana al·luvial
del Fluvià - M uga, que és un aqüífer lliure, constituït per graves a l es àrees proximals de la plana,
amb un gruix de zona no saturada d’ordre mètric.

-

un sector d’ALTA VULNERABILITAT que correspon als materials quaternaris més co nsolidats, en
què la porositat de les litologies i la proximitat a l’aqüífer superficial de la plana al·luvial (que és lliure
i granular) li confereixen el grau d’alta vulnerabilitat.

-

i un sector de BAIXA VULNERABILITAT que es corre spon amb els materials neò gens de le s
zones amb cotes més elevades del municipi. Coincideix amb l’aqüífer, en aquest sector, multicapa
dels neògens de l’Empordà i el nivell piezomètric hi és molt més baix.
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Figura 44. Mapa de vulnerabilitat hidrogeològica del terme municipal de Pedret i Marzà.
Vulnerabilitat hidrogeològica

Baixa vulnerabilitat
Alta vulnerabilitat
Molt alta vulnerabilitat

Font: Elaboració pròpia, 2013.

6.4. OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS A ADOPTAR PEL POUM DE PEDRET I MARZÀ
La se nsibilitat amb iental i la vul nerabilitat h idrogeològica esta bleixen la cap acitat d’acollida de l territori en
relació als usos pretesos. L’anàlisi de la sensibilitat i la vulnerabilitat ajuda a resoldre l’encaix del planejament
en el territori, limitant les tensions que se’n puguin derivar.
D’acord amb les sensibilitats i vuln erabilitat identificades, i la zo nificació i l’ord enació, el POUM de P edret i
Marzà haurà d’assumir uns condicionants ambientals específics que concretin les estratègies ja establertes a
l’apartat 3.3. Objectius ambientals generals a adoptar pel POUM de Pedret i Marzà. En aquest apartat es
concreten els objectius específics i particulars per resoldre problemàtiques i amenaces existents, minimitzar i
evitar riscos i aprofitar oportunitats, amb la finalitat de garantir un bon funcionament de la nova zonificació i
ordenació del municipi, sobretot en el sòl no urbanitzable, donant compliment a: (1) el planejament urbanístic
de r ang s uperior ex posat al capítol 2.1, (2) a l a l egislació esp ecífica e xposada en el capítol 3.2, i ( 3) a ls
requeriments de les administracions competents en matèria d’aigua, residus, urbanisme, avaluació ambiental,
etc.
Un cop definits els objectius ambientals específics que s’han d’incorporar en el POUM es prioritzen segons
la seva importància pel correcte desenvolupament del Pla; segons prioritat alta, mitjana, o baixa.
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Taula 26. Proposta de criteris i objectius ambientals específics a adoptar pel POUM de Pedret i Marzà.
Condicionants socioambientals (objectius)

Prioritat

1. SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ
1.1. MODERAR EL CONSUM DE SÒL I ORDENAR ELS USOS SEGONS LA CAPACITAT D’ACOLLIDA DEL TERRITORI,
SOBRETOT EN EL SÒL NO URBANITZABLE
a. Condicionar el planejament a la capacitat d’acollida del m
edi receptor (s ensibilitat ambiental i vulnerabilitat
hidrogeològica) i al que s’estableixi en la docu mentació ambiental (ISAP, ISA, MA, informes d e els admin istracions
competents, etc.)

Alta

b. Adequar la ordenació i normativa del POUM d e Pedret i Marzà als requeriments legals i als pla nejaments de rang
superior ( Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge, Pla Director de la Serra de Rodes, etc)

Alta

c. Ubicar els creixements urbans allà on tinguin un menor impacte visual.

Alta

d. Ordenar els usos interns i les tipolog ies ed ificatòries de manera adequada, considerant el mapa de capa citat
acústica del municipi. Procurar allunyar al màxim les zones de circulació amb alta intensitat de trànsit dels habitatges
i considerar barreres acústiques.

Alta

1.2. ADAPTAR LA PROPOSTA DE PLANEJAMENT ALS RISCOS NATURALS (RISC D’INUNDACIÓ, ZONES AMB
VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA, ...)
a. Protegir les àrees d’alta i molt alta vulnerabilitat hi drogeològica d’usos i acti vitats que pugui n afectar al me di
receptor. Regular els perímetres de protecció de les captacions d’aigua subterrània i les surgències naturals.

Alta

b. Restringir l’accés rodat al m edi natural sego ns el que estab leix la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de
Mitjana
l’accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la desenvolupa.
c. No es pe rmetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària
en les zones adjacents a les ca rreteres ni en le s zones residencials. Totes les activitats econò miques hauran de
complir amb allò que estableix la Norm ativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental de projectes: Llei 20/2009, de 4 Mitjana
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, etc.
d. Regular les mesures de prevenció d’incendis forestals i l’ad equació de franges de seguretat i protecció d ’acord
amb la legislació vigent (Decret 64/1995, Decret 130/1998, Decret 5/2003, Decret 123/2005, etc)

Alta

e. Impedir l’edificació en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Alta

f. Delimitar el sistema hidrogràfic (definint zo na fluvial, siste ma hídric i zona inundable) d’acord amb la
Llei
d’urbanisme; i e l Domini públic h idràulic, la zona de servit ud, la zona de policia i la zona inundable d’acord amb el
Reglament del domini públic hidràulic. Regular els usos admesos i no admesos en cada zona.

Alta

g. Restringir activitats en el municipi que suposin generar grans pendents, o afectin zones suscept ibles d’esllavissarse o sòls nus pe r acció antròpica . Preveure mesures d’est abilització de talussos, si s’escau, en el desenvolupament
de polígons d’actuació urbanística (PAU).

Alta
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Condicionants socioambientals (objectius)

Prioritat

1.3. VETLLAR PEL CARÀCTER COMPACTE I CONTINU DEL CREIXEMENT URANÍSTIC
a. Evitar els creixements urbanístic aïll ats i allunyats del nucli urbà, per ta l d’assolir una major compacitat dels
assentaments urbans. Prioritzar la optimització f uncional i el reciclatge dels teixit s urbans existen ts i la recuperació
d’espais intersticials o marginals.

Alta

b. Evitar l’o cupació inne cessària de sòl urbà i u rbanitzable, i reduir, en la mesura del possible , els pa viments que
Mitjana
impermeabilitzin el sòl.
c. Distribuir els sectors de creixement evitant que es generin zones marginals i buits urbans.
d. Coordinar el planejament municipal amb el dels municipis veïns amb l’objectiu d’evitar duplicats i disfuncions.

Alta
Mitjana

1.4. AFAVORIR LA COHESIÓ I EL BENESTAR SOCIAL I EVITAR LA SEGREGACIÓ ESPACIAL DE LES ÀREES URBANES
a. Efectuar les reserves de sòl necessàrie s pe r adequar le s p revisions de cre ixement a les circumstàncies d el
municipi i del mercat, prenent com a punt d e partida la re alitat actual i l’evolució hi stòrica, suprimint les poc
adequades al territori i les sobreestimades.

Alta

b. Suprimir les barre res arquitectòniques a la via pública i als equipaments municipals (nous i existents). Tenir en
compte les persones amb mobilitat reduïda en el planejament de nous sectors.

Alta

c. Planificar el traçat de les xarxes de distrib ució i les àr ees de serveis tècnics per ai xí minimitzar els costos
d’execució i facilitar la seva posterior gestió.

Mitjana

d. Protegir la zona d’hortes de Marzà pels seus valors productius, socials, ecològics i històrics.

Alta

e. El POUM ha de reconèixer i regular (com a serveis tècnics o com a ús en sòl no urbanitzable) la zona definida com
a APIR (Àrea programada d’instal·lació de radio comunicació), ubicada prop del Puig del Mas a l costat del Camí vell
de Garriguella. En aquesta APIR actualment ja s’hi troba un antena de telefonia.

Alta

1.5. PROPICIAR LA CONVIVÈNCIA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES I HABITATGES EN LES ÀREES URBANES, I
RACIONALITZAR LA IMPLANTACIÓ DE NOUS POLÍGONS INDUSTRIALS O TERCIARIS
a. Prohibir nous usos industrials o terc
urbanitzable.

iaris desconnectats del sòl urbà, poc compactes i aïllats en el sòl no

Alta

b. Determinar específicament els usos industrials o terciari s admesos i no admesos d’a cord amb la tipolog ia de les
activitats econò miques loca ls i els requeriments ambientals del territori, tenint en compte la pr oximitat de po lígons
industrials comarcals.

Alta

c. Ubicar entorn les fonts de contaminació acústica (carreteres) els usos i les activitats menys sensibles al soroll.

Alta

d. Ordenar el sòl industrial existent a la zona del Puig del Mas.

Alta

e. El POUM ha d’evitar l’establiment de noves urbanitzacions aïllades i exclusivament de segona residència en forma
de ciutat jardí, i afavorir la reutilització del sòl urbà no consolidat i dels habitatges buits en els nuclis.

Alta

1.6. AFAVORIR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I FACILITAR EL TRANSPORT PÚBLIC MITJANÇANT LA POLARITZACIÓ I LA
COMPACITAT DEL SISTEMA D’ASSENTAMENTS
a. Realitzar un Estudi d’Avalua ció de la Mobilitat Gene rada s egons s’establei x en el Decret 44/2006, de 19 de
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i inco rporar els criter is i mesures en el
planejament municipal.
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Alta

Condicionants socioambientals (objectius)

Prioritat

b. Potenciar formes de desplaçament i de transport més sost enibles en el POUM (a peu, en bic icleta i en transport
públic).

Mitjana

c. Reservar espais en la via pública per a l’aparcament adequat i dimensionat per a vehicles i de bicicletes.

Mitjana

d. Conservar la integritat de la xarxa actual de camins rura ls, limitant l’obertura d e nous camins, vies rurals, pistes
forestals o qualsevol altre tipus de vialitat, sobretot zona forestal.

Alta

e. Protegir les rutes i els senders que creuen el municipi, sobretot el Camí de Sant Jaume.

Alta

2. CICLE DE L’AIGUA
2.1. CONSIDERAR I REDUIR LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL PLANJAMENT SOBRE EL CICLE DE L’AIGUA
a. El POUM ha de fer la reserva necessària de sòl per a la futura EDAR de Marzà, prevista per l’Agència Catalana de
l’Aigua en el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005 actualit zat l’any 2007), per a
l’escenari 2009-2014.

Alta

b. Per a l'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram no assimilables a urbanes s'haurà de disposar, si
s’escau, d’un sistema de pre -tractament i depuració en orige n que haurà d e permet re assolir els paràmet res
d'abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) que resultin de les normes de gestió de
l’estació depuradora correspone nt i que siguin f ixats per l’ACA, per ordenança municipal o per l’organisme a cà rrec
d'aquesta gestió.

Alta

c. Quan no sigui possible la connexió amb la xarxa general de clavegueram i, per tant, amb el sistema de tractament
corresponent, s'haurà de disposar de sisteme s de tractament autònoms estanq ues, per als qua ls serà ne cessària la
preceptiva autorització d'abocament de l'Agència Catalana de l’Aigua. S’ha de prohibir qualsevol abocament a la llera
pública sense tractament ni autorització.

Alta

d. El POUM ha d’obligar a la instal·lació de xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals a les noves zones urbanes i
ha de regular l’adequació i su bstitució progressiva de la xarxa de sanejament antiga de ls nuclis. La xarxa de
sanejament i de subministrament d’aigua ha de ser estanca i eficient.

Alta

e. Regular que en els nous sectors la xarxa d’abastament sigui exclusivament de polietilè.

Alta

f. Fomentar la reutilitza ció de l es aigües pluvi als, depur ades, grises, et c. E ls projectes d ’urbanització hauran de
preveure mesures adients per a l’estalvi d’aigua, i si és el cas, per a la reutilització de les aigües residuals. S’haurà de Mitjana
preveure també la necessitat i dimensions de dipòsits de recollida de les aigües pluvials en parcel·la privada.
g. El POUM haurà de regular l’ús de
sistemes eficient s de re g en les zones enjardinades ( microreg, siste mes
Mitjana
eficients temporitzats pel reg nocturn, horaris, etc) i afavorir l’ús de la xerojardineria.
h. El POUM ha de regular que els projectes d’urbanització tinguin en compte: la instal·lació de dispositius per a reduir
el consum d’aigua en aixetes i dutxes, mecanisme de doble descàrrega o de de scàrrega interrompible en els vàters, i Mitjana
mesures d’ecoeficiència en matèria de consum d’aigua.
3. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
3.1. PROTEGIR EL PATRIMONI NATURAL (AFAVORIR LA DIVERSITAT DEL TERRITOR I MANTENIR LA SEVA MATRIU
BIOFÍSICA)
a. Adaptar el planejament a la topografia natural de l’àrea, minimitzant el moviment de terres.
b. Garantir el manteniment i la conservació en el tractament del sòl no urbanitzable.
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Mitjana
Alta

Condicionants socioambientals (objectius)

Prioritat

c. Conservar les comunitats de ribera i la vegetació de zones humides intermitents. Protegir el sistema hidrogràfic.

Alta

d. Qualificar com a espais lliures els hàbitat s d’interès si tuats dins dels sectors urbanístics i dotar-los d’un règim
normatiu que n’eviti la transformació.

Alta

e. Protegir i potenciar les poques zones forestals del municipi: alzinars, suredes i rouredes, amb especial atenció als
hàbitats de ribera (principals eixos de distribució d’espècies bioindicadores com la llúdriga i la tortuga de rierol).

Alta

f. Protegir urba nísticament la zona del sòl no urbanitzable in closa en l’Espai d’Interès Natural (EIN) del Penardell
(zona humida intermitent d’interès geomorfològic) per evitar que se’n malmetin els motius de la seva protecció.

Alta

g. Fo mentar la connectivitat ecològica en el disseny de les
urbanitzable.

Alta

xarxes d’espais lliures en el sòl

urbà, i en el sò l no

h. Regular l’ús preferent en els enjardiments d ’espècies autòct ones, adequade s a les característiques climàtiques,
Mitjana
edafològiques i topogràfiques de l’àmbit.
i. Regular els enjardinaments públics i privats per tal d’evitar l’ús d’espècies al·lòctones amb demostrat comportament
invasor, segons el que estableix el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y
Mitjana
catálogo español de especies exóticas invasoras i el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Empordà.
j. D’acord amb la legislació específica del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Empordà, del Pla d’espais d’Interès Natural, de la Xarxa Natura 2000, del Decret 172/2008, de 26 d’agost, de
creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, etc. resta prohibida l’afecció de les e spècies de flora i fau na
protegides i dels seus hàbitats.

Alta

3.2. AFAVORIR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, I PROTEGIR ELS ESPAIS AGRÍCOLES, FORESTALS I NO
URBANITZABLES
a. Evitar la creació de punts crítics per a la conn ectivitat ecològica i protegir els espais amb funcions connectores del
municipi, que són: la riera de Pedret, la riera de Garriguella, el rec del Cagarrell i l’EIN del Penardell. Aquests e spais
connectors coin cideixen amb e ls principa ls eixos de distribució de les e spècies biodin cadores procedents als
Aiguamolls de l’Alt Empordà (llúdriga i la tortuga de rierol, etc)

Alta

b. Protegir en el planejament municipal el conreu de vinyes i oliveres propi del paisatge de la plana de l’Empordà.

Alta

c. Evitar l’ocupació urbanística de les àrees amb sòl d’alt valor agronòmic. Protegir sobretot les zones incloses en la
proposta de Parc agrari de l’Alt Empordà.

Alta

d. Regular en e l POUM la gest ió de les dejeccions ramaderes al municipi seg ons el Codi de Bones pràctiques
agràries, l’obertura de noves granges i l’ampliació de les existents.

Alta

e. Delimitar perímetres de prote cció de le s captacions subterrànies (tant municip als com privade s) i de les fonts per
tal de garantir-ne la no contaminació de les aigües captades, sobretot en relació amb les dejeccions ramaderes.

Alta

f. El POUM ha de regular els ta ncaments perimetrals en sò l no urbanitzable. Si aquests són indispensables hauran
de ser ecològicament permeables i paisatgísticament integrats, i a poder ser, acompanyats de vegetació arbustiva.

Alta

g. El POUM ha de regular els u sos admesos i n o admesos en sòl no urbanitzable. En aquest sentit, ha de de limitar
zones aptes i n o aptes per a l’extracció d’àrids, zones aptes i no aptes per a la instal·lació de sistemes d ’energia
renovable, etc., i zones a protegir d’acord amb vulnerabilitat hidrogeològica i la sensibilitat ambiental del medi.

Alta
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Prioritat

Condicionants socioambientals (objectius)
h. El POUM ha de prohibir el ca nvi d’ús forestal en zones cremades almenys durant 30 anys i pr ohibir tota activit at
incompatible a mb la regenera ció de la cobe rta vegetal, d’a cord amb la Ley 43/2003, de Montes i la seves
modificacions posteriors.

Alta

i. Regular els préstecs de terra per tal que no esdevinguin una activitat extractiva. Regular les rompudes agrícoles
que a vegades es tramiten de forma encoberta per realitzar un aprofitament extractiu.

Alta

j. Limitar les noves edificacions en la zona forestal.

Alta

k. Prohibir les d ivisions o segre gacions quan e n resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu ( Decret
169/83 de 12 d'abril sobre Unitats Mínimes de Conreu) o a la unitat mínima de producció forestal (Decret 35/1990 de
23 de gener sobre Unitats Mínimes Forestals). La unitat mínima de conreu a Pedret i Marzà és de 4,50 ha de secà i 1
ha de regadiu en les zones agrícoles, i de 25 ha en les zones forestals.

Alta

4. QUALITAT DEL PAISATGE
4.1. PRESERVAR EL PAISATGE COM A VALOR SOCIAL I UN ACTIU ECONÒMIC DEL TERRITORI
a. Potenciar la u rbanització i l’arquitectura de qu alitat, tant pel que fa als edificis públics com als privats, en totes les
classificacions de sòl. Regular les condicions estètiques en totes les classificacions del sòl.
b. Endreçar acu radament les vores del sòl urbà i urbanitzabl e i els espais periurbans de transició amb el
urbanitzable.
c. Conservar la tipologia i la composició arquitectònica
construccions.

sòl no

de le s edifica cions tr adicionals exist ents en les no ves

Alta
Mitjana
Mitjana

d. Regular les condicions estèt iques de les noves constru ccions en sòl no urba nitzable segons el que s’estableix en
la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà i en el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

Mitjana

e. El POUM ha de determinar les condicions i els llindars a p artir dels quals les noves const ruccions en sòl no
urbanitzable hauran d’elaborar i executar un Estudi d’impacte i integració paisatgística d’acor d amb el P TPCG.
Aquest estudi haurà de ser informat preceptivament per l’òrgan competent en matèria de paisatge.

Alta

f. Establir entorns de protecció paisatgíst ica p er als elem ents d’interès: nuclis rurals, patrimoni arquitectònic
patrimoni arqueològic.

Alta

i

g. Mantenir les alçades màxim es de les noves constru ccions tan reduïdes c om sigui possib le en benefici del
manteniment de la proporcionalitat de l’edificació i d’una major integració paisatgística.

Mitjana

h. Predeterminar la distribu ció i l’emplaçament dels volums en funció de la coherència amb els elements def initoris
Mitjana
del paisatge, sobretot en el sòl no urbanitzable.
i. Regular els as pectes relacionats amb la tipologia d’edificació, materials, textures i colors de p araments exteriors i
teulades, així com la integració d’elements d estinats a la pr oducció d’energ ia renovable o de recollida d’ai gües Mitjana
pluvials en teulada, sobretot en el sòl no urbanitzable.
j. Regular l’obligatorietat del tractament exterior unitari de tots els volums d’un sector.

Alta

k. Regular que la xarxa de distribució de serveis (línies elèc triques, etc.) sigui soterrada. Les edificacions i alt res
elements relacionats amb les xa rxes de serveis del sector (com podria ser el cas de les esta cions transformadores)
hauran de ser assumides a l’interior del sector urbà o urbanitzable i no s’ha de pl antejar la seva externalització al sòl
no urbanitzable.

Alta
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Condicionants socioambientals (objectius)
l. Preveure en el planejament els espa is públics nece ssaris p er a la depo sició i recollida selectiva de residu s per
facilitar la seva posterior gestió. Cercar la seva integració paisatgística en l’entorn.

Prioritat
Mitjana

m. Considerar la plantació d ’arbrat en els vials interns
existents i en els vials de ls nous sectors, així com
l’apantallament vegetal de la carretera N-260 al seu pas per la urbanització del Puig del Mas (per motius paisatgí stics
i acústics). Les espècies apte s com a pantalles vegetals s’han de basar en la Norma tecnològica de jardineria i Mitjana
paisatgisme NTJ 01P Pantalles vegetals: recomanacions per al seu ús com a barreres acústiques i visuals, elaborada
pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles.
4.2. PROTEGIR I POTENCIAR EL PATRIMONI CULTURAL, ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC
a. Protegir en el POUM els para vents de xiprers, les fileres arbra des entorn els camins (magraners, etc.) i les paret s
de pedra seca com a elements estructurals i característics del patrimoni paisatgístic de la Plana de l’Empordà.

Alta

b. El POUM ha d’establir que previ al desenvolupament de nous sectors o de noves const ruccions en sòl no
urbanitzable se sol·licitarà informe al Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que
determini la necessitat de realitzar una prospecció arqueològica i/o paleontològica. En cas que es descobreixin restes
arqueològiques o paleontològiq ues durant la fa se d’exe cució de les obres, serà aplicab le el q ue disposen la Llei Mitjana
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i e l Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. Cal considerar que a priori, no es coneixen jaciments arqueològics
al terme municipal de Pedret i Marzà.
c. El POUM ha de protegir els nuclis urbans,
municipi.

els béns d’interès cultural, els edificis catal ogats i el patrimoni del

d. El POUM ha de considerar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Pedret i Marzà.

Alta
Alta

5. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA
5.1. CONSIDERAR I REDUIR LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT SOBRE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC EN
RELACIÓ AMB LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA
a. Ordenar la il·luminació exterior en relació amb allò previst a la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi ambient nocturn, tenint en compte la zonificació del municipi com a E1 (g rau
de protecció màxima), E2 (grau de protecció alta) i com a E3 (grau de protecció moderada).

Alta

b. Donar prioritat a les làmpades de vapor de sodi en la il·lumi nació exterior, on el flux d’hemisferi superior no superi
en cap cas el 50 %. Prioritzar mecanismes automàtics d’accionament i sistemes d e regulació del n ivell lumínic en les
noves zones urbanes (reguladors de flux, rellotges astronòmics, etc).

Alta

c. Dissenyar estructures compactes per tal d’evit ar la disper sió i l’extensió en e l territori dels àmbits que requereixin
enllumenat nocturn.

Mitjana

d. En les calça des destinades a trànsit motoritzat, prio ritzar l’ús de paviments sonoreductors que garanteixin la
màxima absorció acústica.

Mitjana

e. Determinar e ls objectiu s de qualitat acústica d’acord am b u na zonificació acústica, establin t els valors límit
d’immissió per a cada zona (residencial, industrial, etc) d’acord amb la Llei 6/2002 i el Decret 176/2009.

-166GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Alta

Condicionants socioambientals (objectius)

Prioritat

6. QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
6.1. CONSIDERAR I REDUIR LA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT EN RELACIÓ AMB LES EMISSIONS
ATMOSFÈRIQUES
a. Fomentar la construcció d ’edificacions que minimitzin el consum de recursos (energia, aigua i materials) don ant
compliment a la normativa vige nt d’ecoeficiència ( Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis).

Alta

b. Distribuir les tipologies edifi catòries segons les necessitat s d’il·lum inació, ventilació i clim atització. Afa vorir la
possibilitat d’edificacions amb orientació sud.

Baixa

c. Les xarxes de transport d’energia elèctrica hauran de garantir la possibilitat d’implantació d’energies renovables.

Alta

d. Minimitzar la producció de residus en la con strucció d’edi ficis. Els projectes d’urbanització h auran d’incloure un
Estudi de Gestió de residus de la construcció i excavació.

Alta

e. Es potenciarà l’ús de productes emprats en la construcci ó a mb distintiu de garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya, etiquet a ecològica de la UE o qual sevol altra etiqueta ecològica de tipus I (ISO 14.204) o
tipus III (ISO 14.205).

Mitjana

f. Incloure espais sufi cients e n l’interior de l es parcel·le s d estinats a la col·locació de c ontenidors o altres
equipaments necessaris per minimitzar i optimitzar les operac ions de recollida i transport de resid us. Els contenidors Mitjana
de residus, les zones d’emmagatzematge exterior, etc. han de ser el mínim visibles des de l’exterior de la parcel·la.
Font: Elaboració pròpia, 2013.
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7

DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES
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7. DISCUSSIÓ D’ALTERNATIVES
7.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE ZONIFICACIÓ CONSIDERADES
En a quest ca pítol és pr ocedeix a fer l’ anàlisi i la di scussió de l es alt ernatives de z onificació pr oposades a
l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística de Pedret i Marzà d’acord amb el seu encaix amb les sensibilitats
ambientals i les vulnerabilitats hidrogeològiques del medi receptor.
Totes l es alternatives t enen en c omú u n m odel de creixement en sòl ur bà i ur banitzable c ompacte q ue es
disposa com a eixamplament de l’ assentament pr incipal, el nuc li de Marz à. Els terre nys destinats a espais
oberts, fora d’aquests creixements, es plantegen com a sòl no urbanitzable amb la voluntat de m antenir les
condicions naturals, la c onnectivitat ec ològica (est ablerta e n el P DUSR) i el c aràcter a grícola d ’alt val or
agronòmic d’aquesta classe de sòl (establert en el PTPCG).
En totes les alternatives contemplades a continuació, per al Barri del Puig del Mas (SAU-R) es planteja una
alternativa única. Atès que és un sector urbanitzable desenvolupat, es planteja la seva incorporació al sòl
urbà amb un reajustament del seu límit nord, degut a la necessitat d’adaptar-se al sistema viari d’accés des
de la N-260 al nucli de Marzà.
Figura 45. Alternativa única: qualificació com a sòl urbà consolidat del SAU-R (Barri del Puig del Mas).

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

L’Avanç de pla planteja que el creixement del municipi es produeixi en continuïtat amb el n ucli principal de
Marzà i qu e es re visi l’o rdenació vig ent d el SAU- I. Així l’o rdenació que e s p roposa es b asa en un model
d’urbanització compacte a Marzà, que haurà de te nint en compte un a co rrelació adequada entre els
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aprofitaments admesos i els esp ais p úblics de relació, i l’adaptació als criteris d’ordenació del PDU en
relació al sector SAU-I.
A ba nda d el planejament vi gent (Nor mes subs idiàries t ipus b a provades l ’any 1 992), qu e corr espon a
l’Alternativa 1, la r esta de les a lternatives s’h an proposat e n b ase al sòl c onsolidat, als re queriments
establerts pels planejaments de rang superior, als condicionants ambientals del territori i al factor oportunitat:
ALTERNATIVES EN SÒL NO URBANITZABLE
En SNU es proposen 2 alternatives:
Alternativa 1 (d’adaptació i actualització)
Aquesta alternativa, definida com la de l’ adaptació i actu alització d e les NS, es lim itaria a mo dificar el text
vigent amb la incorporació de totes les determinacions, que pel sistema d’espais oberts, ordena i determina el
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i el Pl a director urbanístic de la serra de Rodes
(PDUSR).
Alternativa 2 (de revisió)
És la q ue res ulta de l a co mbinació de diferents o pcions pla ntejades en els d iferents àmb its d’ actuació
territorial, sectorial i urbanístic, sempre relacionats. L’Avanç de pla recull i incorpora, de manera justificada, el
resultat dels processos administratius de competència supramunicipal, tant pel que afecta als r esultats de l a
nova classificació del sòl (conseqüència del compliment de les determinacions del PTPCG i del PDUSR), als
efectes de la implantació de les infr aestructures territorials de mobilitat, i als dif erents nivells de protecció del
sòl i garantia de funcionalitat dels espais connectors delimitats pel planejament superior.
L’Avanç opt a per or ientar l a nov a or denació en fu nció d els sistem es n aturals exist ents i de la ca pacitat d e
càrrega qu e a dmet e l me di físic, i ord enar els us os admissibles en el sò l no u rbanitzable a mb criteris de
revalorització del s òl r ústic i d e protecció ambiental, se guint les det erminacions i rec omanacions
contemplades en l’Agenda 21 aprovada per l’Ajuntament amb anterioritat a la redacció del present Avanç de
Pla.
L’alternativa que es pl anteja en el sòl no urbanitzable proposa per u na banda protegir els ecosistemes i els
elements n aturals d e car àcter patrim onial, recu perant i re valoritzant l a xarxa de c amins existe nt i la xarxa
hídrica i les seves zones d'influència, i per altre banda preservar la diversitat i la complementarietat d’usos i
activitats en el sòl rústic, garantint la cons ervació dels sistemes naturals i la seva representativitat i diversitat
biològica, assegurant la connectivitat ecològica del terme entre el massís de l’Albera i els Aigu amolls de l’Alt
Empordà, potenciant la funció connectora d’aquest espai.
Per tal d’assolir aquests propòsits l’Avanç opta per:
-

Replantejar la zonificació d el SNU i re lacionar-la amb els usos dels àm bits d e pr otecció es pecial
d’acord amb les seves funcions de connectors,

-

Revisar la normativa que afecta als usos específics agraris, forestals o agroforestals procurant per la
millora de les condicions agràries.

-

Definir les condicions d’edificació de les construccions existents en el SNU
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-

Protegir els espais d’interès natural en sistemes d’àmbit supramunicipal

-

Protegir els espais i elements d’interès natural d’àmbit més local.

ALTERNATIVES EN SÒL URBANITZABLE
En s òl urbanitzable (q ue es correspon ú nicament al S ector d e s òl ur banitzable no d esenvolupat SAU-I) e s
proposen 3 alternatives:
Alternativa 1 (d’adaptació i actualització)
Es pro posa l’ordenació d erivada d e l es d eterminacions del P DU-Serra de Rodes, r eduint l’à mbit de l secto r
urbanitzable als terrenys ocupats per les activitats existents, també es podria classificar com a sòl urbà dintre
d’un sector subjecte a u n pla de m illora, i classificar la r esta dels terr enys no oc upats per l es activ itats del
SAU-I com a sòl no urbanitzable.
Figura 46. Alternativa 1 del Sòl urbanitzable (SAU-I).

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

Alternativa 2 (d’adaptació i actualització)
Es pro posa delimitar u n sect or cl assificat c om a s òl urbanitzable d elimitat o sò l ur bà subjecte a un pla d e
millora urbana, els terrenys ocupats per les instal·lacions existents, amb l’objectiu de regular les edificacions i
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usos a dmesos, trasll adant l ’aparcament d e caravanes a ls terrenys contigus a l a N-260, ja q ue a ctualment
estan ubicats sobre una plataforma a un nivell topogràfic superior, d’aquesta forma es reduiria el seu impacte
visual. La resta de l’àmbit es classificaria com a sòl no urbanitzable.
Figura 47. Alternativa 2 del Sòl urbanitzable (SAU-I).

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

Alternativa 3 (de revisió)
Es p roposa parcialmen t l’o rdenació de rivada de le s de terminacions de l PDUSR, re duint l’à mbit de l sector
urbanitzable ( o sòl urbà di ntre d ’un sect or su bjecte a un pl a d e millora) al e strictament o cupat p er
instal·lacions edificades existents, classificant com a sòl no urbanitzable els terrenys no ocupats per activitats,
tal co m in dica el P DUSR, tamb é e s cl assificaria com a sò l n o ur banitzable els te rrenys oc upats p er
l’aparcament de caravanes, als que s’atorgaria un règim especial dins d’aquesta classe de sòl perquè puguin
mantenir l’activitat mentre aquesta estigui activa.
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Figura 48. Alternativa 3 del Sòl urbanitzable (SAU-I).

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

Figura 49. Sensibilitat ambiental i vulnerabilitat hidrogeològica en el sector SAU-I on es proposen les 3 alternatives.

Sensibilitat ambiental
MOLT ALTA
ALTA
MODERADA
BAIXA

Font: Elaboració pròpia, 2013.
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ALTERNATIVES EN SÒL URBÀ
En SU es proposen 2 alternatives per al nucli de Pedret i 3 alternatives per al nucli de Marzà:
Nucli de Pedret
Dins de l’estratègia establerta pel PTPCG de “millora i compleció”, es plantegen 2 alternatives que conserven
la seva estructura rural:
Alternativa 1 – Nucli de Pedret (d’adaptació i actualització)
Alternativa d’adaptació i actualització que manté els límits actuals del sòl urbà.
Alternativa 2 – Nucli de Pedret (de revisió)
D’acord amb l’estratègia fixada pel PTPCG, es proposa l’ampliació del sòl urbà de Pedret en la zona sud-est,
amb la f inalitat d’ incorporar els t errenys col indants a l’e sglésia per a d estinar-los a espais l liures o
equipaments c omunitaris. El seu d estí p odria s er una z ona d e picnic o esbarjo, i nedificable o amb a lguna
petita construcció vinculada a l’ús previst.
Figura 50. Alternatives en el sòl urbà de Pedret (A1 i A2).
A1 – SU de Pedret

A2 – SU de Pedret

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

Pel que fa a la sensibilitat ambiental i a la vulnerabilitat hidrogeològica, cal tenir en compte que el nuc li de
Pedret es tro ba inc lòs en un àmbit o n a quests p aràmetres só n alts, at ès q ue e s tro ba i nclòs e n e l Par c
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i al tipus de substrat.

-176GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

Figura 51. Sensibilitat ambiental i vulnerabilitat hidrogeològica a Pedret on es proposen les 2 alternatives.

Sensibilitat ambiental
MOLT ALTA
ALTA
MODERADA
BAIXA

Font: Elaboració pròpia, 2013.

Nucli de Marzà
Dins l’ estratègia est ablerta pel PTPCG de “cre ixement mo derat”, en e l nu cli de Ma rzà e s proposen 3
alternatives:
Alternativa 1 – Nucli de Marzà (d’adaptació i actualització)
Alternativa d’adaptació i actualització que manté els límits actuals de sòl urbà, i conserva la delimitació de les
cinc unitats d’actuació ordenades en el text vigent i no desenvolupades, i integra en el sòl urbà consolidat les
tres unitats desenvolupades (UA2, UA5 i UA7).
Alternativa 2 – Nucli de Marzà (de revisió)
Alternativa que proposa:
-

Manteniment del pl anejament vig ent en el sò l ur bà c onsolidat i e n les tres u nitats d’ actuació
desenvolupades (UA2, UA5 i UA7).

-

Eliminació de la unitat d’actuació no desenvolupada UA1, atès que la seva edificació dificultaria la
visió d e l es r estes del C astell de Marzà, pas sant el s terrenys a cl assificar-se com a s òl no
urbanitzable.

-

Ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA3 ajustant-lo als límits d e la propietat i
incorporant les edificacions ramaderes existents que actualment es troben classificades com a sòl
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urbà amb la qualificació de zona de Casc Tradicional i una part d’una edificació classificada com a
sòl no urbanitzable
-

Ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA4 ajustant-lo als límits d e la propietat i
incorporant part de la propietat que actualment es troba classificada com a sòl no urbanitzable.

-

Manteniment d e les unitats d’ actuació n o de senvolupades UA6 i UA8, a justant-les, si s’esc au, e ls
seus límits.

-

Ajustar diferents zones urbanes als límits de propietat i topografia.

Alternativa 3 – Nucli de Marzà (de revisió)
Alternativa que proposa:
-

Manteniment del pl anejament vig ent en el sò l ur bà c onsolidat i e n les tres u nitats d’ actuació
desenvolupades (UA2, UA5 i UA7).

-

Eliminació de la unitat d’actuació no desenvolupada UA1, atès que la seva edificació dificultaria la
visió de le s re stes de l Ca stell de Ma rzà, pa ssant els terrenya a classifica r-se com a sò l no
urbanitzable.

-

Ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA3 ajustant-lo als límits d e la propietat i
incorporant les edificacions ramaderes existents que actualment es troben classificades com a sòl
urbà amb la qualificació de zona de Casc Tradicional i una part d’una edificació classificada com a
sòl no urbanitzable

-

Ampliació de l ’àmbit de l a unitat d’actuació no desenvolupada UA 4 fins al límit e dificat de la UA5,
ajustant-la també als límits de propietat.

-

Manteniment de la unitat d’actuació no desenvolupada UA6, ajustant si s’escau, els seus límits

-

Redefinir l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA8, de forma que s’exclogui de l’àmbit la
granja existent que passaria a classificar-se com a sòl no urbanitzable, i excloent també l’habitatge
existent que e s mant indria c om a s òl urbà per ò for a d el polígon d’actuació. Per una altra banda,
l’àmbit de la UA8 s’ampliaria per la zona nord-est amb la incorporació dels terrenys contigus al camí
de Garriguelles.

-

Ajustar diferents zones urbanes als límits de propietat i topografia.

Cal dir que actualment en els Polígons d’actuació urbanística UA3, UA4 i UA8 hi ha granges en actiu i
que fi ns al m oment no s’ han co nsolidat com a s òl urbà. E n aquest s entit, l’Avanç de Pl a proposa
l’incorporació de l’UA3 i UA4 (més integrades en el sòl urbà) i la desqualificació com a SNU de la UA8 (ja que
es tracta d’una granja més pròpia del SNU i menys integrada en l’estructura urbana). Finalment també cal dir
que hi h a la prev isió d’ un ús de residència g eriàtrica en la UA4 a profitant les construccions ramaderes
existents, motiu pel qual s’ajusta els seus límits als de la propietat.
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Figura 52. Alternatives en el sòl urbà de Marzà (A1, A2 i A3).
A1 – SU de Marzà

A2 – SU de Marzà
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A3 – SU de Marzà

Font: Avanç de Pla de Pedret i Marzà, 2013.

Figura 53. Sensibilitat ambiental i vulnerabilitat hidrogeològica a Marzà on es proposen les 3 alternatives.
Sensibilitat ambiental
MOLT ALTA
ALTA
MODERADA
BAIXA
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Font: Elaboració pròpia, 2013.

ALTERNATIVES EN RELACIÓ AMB ELS SISTEMES
El sistema d’infraestructures de mobilitat
Alternativa 1 (d’adaptació i actualització)
Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del POUM a les directrius territorials i a actualitzar la xarxa local
en funció de les actuacions derivades del desenvolupaments de l es unitats d’actuació UA2, UA5 i U A7 i d el
planejament derivats en el sector SAU-R i SAU-I.
Alternativa 2 (de revisió)
Pel que fa ref erència a l a x arxa bàsica c omarcal l’Av anç pl anteja, e n a questa alternativa, mil lorar le s
connexions amb els nuclis urbans i amb el sector SAU-I des de la carretera N- 260.
Per altra banda, en relació a la xarxa local l’Avanç proposa:
-

Millorar la mobilitat local

-

Potenciació dels recorreguts de vianants

-

Plantejar una xarxa per a bicicletes integrada

-

Protegir la xarxa de camins del sòl no urbanitzable
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-

Localització de noves zones d’aparcament

El sistema d’equipaments
Alternativa 1 (d’adaptació i actualització)
Aquesta alter nativa és limitar a l’ adaptació de l POUM a l es dir ectrius territorials i sectorials i a actu alitzar
aquests siste ma am b les o rdenacions vi gents res ultants del p lanejament d erivat apr ovat i ex ecutat en el
període de vigència de les NNSS.
Alternativa 2 (de revisió)
En relació amb el siste ma d’equipaments, des de l’Ajuntament es pren com a objectiu dotar al municipi dels
espais que pr ecisa p er a c obrir les d emandes actu als i futures e n relac ió a l sis tema d ’equipaments
comunitaris. A quests es pais s’ordenaran di ns els àmbits de cr eixement previ stos su bjectes a planejament
derivat.
El sistema d’espais lliures
Alternativa 1 (d’adaptació i actualització)
Aquesta alt ernativa és lim ita a l’a daptació del POUM a l es dir ectrius territor ials i sec torials i a act ualitzar
aquests siste ma am b les o rdenacions vi gents res ultants del p lanejament d erivat apr ovat i ex ecutat en el
període de vigència de les NNSS.
Alternativa 2 (de revisió)
L’Avanç d e p la pl anteja c om alter nativa i p el c onjunt de l sistema, el c onsiderar tot e l verd urbà e n el s eu
conjunt (parcs i jardins, voreres de carrers, places arbrades, espais periurbans, patis interiors, etc) com a una
unitat funcional relacionada amb el verd que resultarà de l’ordenació del sòl urbanitzable i amb el conjunt del
sistema d’espais oberts del sòl no urbanitzable. Amb aquest objectiu s’opta per:
-

Potenciació de les zones verdes urbanes i relacionar-les.

-

Integrar en el sistema d’espais lliures els elements principals i secundaris del sistema hídric.

-

Ordenar l’estructura bàsica dels espais lliures que han de resultar de les diferents actuacions que es
desenvolupin.

-

Significar aquells elements i espais principals del sistema.

Es prev eu l’ ampliació d el s òl d estinat a e spais ll iures e n els àmbits d e crei xement prev istos s ubjectes a
planejament derivat.
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7.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE CADA ALTERNATIVA DE ZONIFICACIÓ
L’anàlisi de l es co nseqüències am bientals i socials d ’una proposta urbanística e s basa principalment en l a
discussió dels efectes que deriven de l’ocupació del sòl i de la implantació de la nova zonificació prevista. La
base de l’anàlisi és l’encaix del planejament al mapa de sensibilitat ambiental i al mapa de vulnerabilitat
hidrogeològica o, el que és el mateix, la integració dels aspectes ambientals en la discussió urbanística del
POUM.
D’acord amb el que s’ha detallat en l’apartat 7.1. Descripció de les alternatives de zonificació considerades a
per a c ada c lassificació d el s òl ( SNU, SU RB i SU) l’ Avanç de Pla, e n definitiva o en res um, pr oposa l es
següents alternatives:
Alternativa zero (A0)
Alternativa que consisteix a no realitzar la revisió del PGOU vigent. Aquesta opció, contemplada en el mar c
de la Llei 6/2009 d’Avaluació Ambiental de plans i programes, mantindria l’ordenació i determinacions del
planejament vigent i en conseqüència no respon a la voluntat municipal de pr ocedir a la revisió de le s
NNSS. Per tant, si be s’enumera com a possibilitat en base al que disposa la Llei 6/2009 i per tant als efectes
administratius és procedent la seva inclusió, es descarta tal i com evidencia la redacció i tramitació de l’Avanç
de Pla.
Altrament, el sòl no urbanitzable del planejament vigent no distingeix entre zones i s istemes, i n o s’adapta a
les determinacions urbanístiques del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) ni del Pla
Director Urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR).
Alternativa d’adaptació i actualització (A1)
Consisteix e n adaptar el p lanejament a ctual al m arc legal i actualitzar el s s eus c ontinguts en b ase al s eu
desenvolupament en el seu període de vigència, així aquesta alternativa es limitaria a modificar el text vigent
amb els següents propòsits:
-

Adequar-lo a l ’actual mar c j urídic e n m atèria am biental i ur banística adaptar-lo a l Pla t erritorial
parcial de les com arques gironines (PT PCG) i a l P la director urbanístic d e l a S erra de R odes
(PDUSR)

-

Adaptar-lo a tots els plans i programes sectorials vigents.

-

Actualitzar-lo amb totes les modificacions que s’han produït en el seu període de vigència

-

Actualitzar-lo amb la inc orporació de totes les figures de pl anejament derivat, en sòl urb à i
urbanitzable desenvolupades (unitats d’actuació i SAU-R)

-

No modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a l’ordenació establerta a
les NNSS.

Aquesta alternativa, únicament faria l’adaptació al planejament de rang superior (PTPCG, PD USR, Pla
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especial de pr otecció i de l med i nat ural i del pa isatge de ls aig uamolls de l’Empordà) i actualitzaria els
sectors desenvolupats mitjançant planejament derivat des d e l’aprovació de les NNSS (SA U-I, SAU- R,
Plans especials, etc). Aquesta alternativa seria viable atès que:
-

Els sistemes territorials els determina el PTPCG.

-

Es dis posaria de s òl necessari p er a pr evisibles demandes d e cre ixement (tot i que actualment
aquest sòl és sobr eestimat en relació amb el creixement natural de la població de Pedret i Ma rzà):
Es disposa de suficient sòl u rbà en les un itats d’actuació no des envolupades i es disposa de sòl
urbanitzable industrial no desenvolupat.

No o bstant un a situació urb anística “b àsica” com la qu e resultaria d’ aquesta Alt ernativa, patiria d e d èficits
estructurals im portants en relació als sistemes g enerals mun icipals, pri ncipalment pe l que fa als sistemes
locals, no abordant ni donant solucions a les problemàtiques actuals i ajornant la necessitat d’intervenir,
completar i or denat el conjunts d’ elements que co nfiguren aq uests sistem es. Per altre ba nda l ’actual
planejament es mostra insuficient per donar resposta a les actuals demandes legals en matèria ambiental i
paisatgística, com ja s’exposava en les conclusions de l’Agenda 21.
Per to tes aquestes rao ns, aq uesta sego na Alte rnativa si b e es co ntempla en e l ma rc de la Llei 6/2009,
tampoc r espon a l a v oluntat mun icipal i deixaria se nse res posta algunes problemàtiques de r egulació,
sobretot en el SNU.
Alternativa de revisió (A2)
Aquesta alternativa, a més d ’adaptar i act ualitzar les vigents NNSS al marc legal actual i al p lanejament de
rang superior (PTPCG, PDUSR, Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Empordà), revisaria la seva ordenació i incorporaria elements urbanístics en base a les noves
necessitats socials, ambientals i econòmiques del municipi.
Aquesta alt ernativa resu ltaria de la c ombinació de diferents refl exions plantejades e n els dif erents àmb its
d’actuació urbanística i sempre relacionades amb el context local i l’àmbit territorial general que emmarca la
planificació ur banística. Ser à doncs d es d’aquesta opció que es pr oposen dif erents a lternatives que e n els
processos pr eliminars d ’avaluació ur banística, dins el pr ograma de p articipació ci utadana, i d’avaluació
ambiental, s’hauran de seleccionar.

Cal d ir que en al guns d els cam ps d ’actuació, d’incidència se ctorial i ter ritorial c ompetència d’altres
administracions, com e l PTPCG o e l PDUSR, les opcions de planejament ja h an estat seleccionades en els
procediments corresponents i han estat sotmeses als procediments d’avaluació ambiental. En aquests casos
l’Avanç de pla recul l i inc orpora, de maner a justif icada, el resu ltat d’ aquests pr ocessos ad ministratius de
competència supramunicipal.
L’Avanç de Pla no proposa nou sòl urbanitzable sin ó l’ad equació de l sò l u rbanitzable in dustrial existent
(SAU-I) als re queriments d el PD USR i la requalificació com a s òl urbà d el act ualment s òl ur banitzable
residencial de la urbanització del Puig del Mas (SAU-R ja consolidat).
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Finalment, també cal tenir en compte que en totes l es alternatives contemplades, per al Barri del Puig del
Mas (SAU-R) es planteja una alternativa única. Atès que és un sector urbanitzable desenvolupat, es proposa
la seva incorporació al sòl urbà amb un reajustament del seu límit nord, degut a la necessitat d’adaptar-se
al sistema viari d’accés des de la N-260 al nucli de Marzà.
La taula que segueix, d’avaluació ambiental de les alternatives urbanístiques proposades, permet determinar
l’alternativa que més s’ajusta als condicionants ambientals del medi receptor.
En relació amb les alternatives plantejades a l’ Avanç de Pla per als sistemes (infraestructures de mobilitat,
equipaments, e spais lliu res, e tc), a tès que n omés e s pla nteja l’A1 (d ’adaptació i a ctualització) i l’A2 (de
revisió) de forma descriptiva per a cada sistema, no s’avaluen els sistemes en la taula següent atenent a
la manca de concreció en aquesta fase de desenvolupament del procés urbanístic i atenent que l’A2
sempre serà més adequada a l es necessitats territorials del municipi que les que es determinen de forma
genèrica en el planejament de rang superior.
Taula 27. Avaluació socioambiental de les alternatives proposades per l’avanç de POUM de Pedret i Marzà (grau de
compliment dels objectius ambientals estratègics).
Sistema d’avaluació: PUNTUACIÓ  (-2),  (-1),  (+1) i (+2)
A0: Alternativa 0 (planejament vigent), A1: Alternativa 1 ( adaptació i actualització), A2: Alternativa 2 (de revisió) i A3: Alternativa 3
(de revisió) – veure apartat 7.1. del present ISAP

TM

Condicionants socioambientals (objectius)

SNU

S URB

SU

A0 A1

A2

A1

A2

A3

A1

A2

A3

1.1 Moderar el consum de sòl i or denar els u sos segons la capacitat
d’acollida del terriori, sobretot en el sòl no urbanitzable

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

1.2. Adaptar la proposta de planejament
als risco s natu rals (risc
d’inundació, zones de vulnerabilitat hidrogeològica, ...)

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+1)


(+1)


(+1)


(+1)


(+2)

1.3. Vetllar pel caràcter compacte i continu del creixement urbanístic

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

1.4. Afavorir la cohesió i el bene star social i evitar la segregació espacia l
de les àrees urbanes

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

1.5. Propiciar la convivència d’acti vitats econòmiques i habitatges en les
àrees urbanes, i racionalitzar la implantació de nous polígons industrials o
terciaris

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

1.6. Afavorir la mobilitat sostenible i facilitar el t ransport públic mitjançant
la polarització i la compacitat del sistema d’assentaments

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

 
(-2) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(-1)


(+1)


(+1)


(+2)

1. SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ

2. CICLE DE L’AIGUA
2.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament sobre el
cicle integral de l’aigua
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TM

Condicionants socioambientals (objectius)

SNU

A0 A1

A2

S URB
A1

SU

A2

A3

A1

A2

A3

3. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
3.1. Protegir el patrimoni natural (afavorir la diversitat del territori i
mantenir la seva matriu biofísica)


(-2)


(+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

3.2. Afavorir la connectivitat ecològica i protegir els espais agrícoles,
forestals i no urbanitzables


(-2)


(+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

4.1. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del
territori


(-2)


(+1)


(+2)


(+1)


(-1)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)

4.2. Protegir i potenciar el patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic

 
(+1) (+1)


(+2)


(+1)


(+2)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)


(-2)


(+1)


(+2)


(+1)


(+1)


(+2)


(+1)


(+1)


(+1)


(-2)


(+1)


(+2)


(+1)


(+1)


(+1)


(+1)


(+1)


(+1)

13

20

21 13

13

24

4. QUALITAT DEL PAISATGE

5. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA
5.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament sobre
l’ambient atmosfèric en relació amb la contaminació acústica i lluminosa
6. QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
6.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament en relació
amb les emissions atmosfèriques

PUNTUACIÓ -23 13 26
Font: Elaboració pròpia, 2013.

En conclusió, l’Alternativa de revisió (A2 per a SNU i A3 per a SU i SURB) és la que té un tractament més
positiu i s’adequa millor a la capacitat d’acollida del medi receptor, atès que:
-

És l a que encaixa m illor amb l a s ensibilitat ambiental i l a v ulnerabilitat hi drogeològica del medi
(veure mapes 11 i 12), i és la que desqualifica més sòl urbà i urbanitzable del planejament vigent.

-

Afavoreix la d iversitat del territori i m anté la seva matriu biofísica (cap creixement afecta els espais
connectors determinats pel PTPCG i el PDUSR).

-

Modera el consum del sòl i ordena els usos segons la capacitat d’acollida del territori, sobretot en el
sòl no urbanitzable, evitant la dispersió en el territori de nou usos industrials aïllats. En aquest sentit,
desqualifica com a SNU bona part del sector SAU-I (on actualment hi ha el pàrquing de caravanes) i
conserva com a sòl urbanitzable l’espai estrictament ocupat per edificacions.

-

No proposa nous creixements, sinó la reducció i reubicació de les UA del planejament vigent en sòls
ja oc upats p er granges o ed ificacions. N o class ifica no u sòl urbanitzable sinó qu e reestructura o
desclassifica el sòl urbà previst en el planejament vigent.

-

Proposa la r evisió de l es co ndicions ur banístiques d e tot es le s un itats d’actuació, en especial en
relació amb la reducció de l’edificabilitat i la densitat d’habitatges.
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-

Vetlla pel caràcter compacte i continu del creixement urbanístic: desqualifica com a SNU les unitats
d’actuació n o d esenvolupades (UA1) i reajusta e ls límits i els p aràmetres u rbanístics de les UA
semiconsolidades (UA8 , UA3 i UA4), ate nent a una p revisió so breestimada de le s NNSS.
Desqualifica part de la UA8 atenent a la seva condició rústica.

-

Propicia la convivència d’activitats econòmiques i habitatges en les àrees urbanes, ampliant les UA3
i UA4 als límits reals de les finques i propiciant-hi un futur equipament públic (residència geriàtrica).

-

En el Barr i del Puig d el Mas (SAU-R), en tant qu e sector urbanitzable des envolupat i consolidat,
planteja l a s eva i ncorporació a l s òl ur bà am b un reajustament d el seu límit nord, de gut a la
necessitat d’adaptar-se al viari executat d’accés des de la N-260 al nucli de Marzà.

-

Al se ctor d e sòl u rbanitzable ind ustrial no d esenvolupat (SAU-I) classifica co m a sò l u rbà o
urbanitzable l’àmbit d el s ector ocupat per l es i nstal·lacions existents, tr aslladant l’ activitat
d’aparcament de caravanes a una cota inferior contigua a la N-260 (reduint l’impacte visual actual), i
delimitant un sector subjecte a pl anejament der ivat ( pla p arcial o p la d e mi llora urbana) amb
l’objectiu de regular les edificacions i usos admesos. Així mateix classifica com a sòl no urbanitzable
la resta de terrenys del SAU-I d’acord amb el PDUSR.

-

Considera i re dueix la i ncidència a mbiental de l p lanejament (cic le de l’ aigua, atm osfera, efici ència
energètica, gestió de residus i de materials de la construcció, etc).

-

Té en compte les conques visuals i l’impacte paisatgístic (també en el SNU).

-

Dota de nou s e spais lliu res i eq uipaments co munitaris al mu nicipi. En els te rrenys a djacents a
l’església de Pedret es proposa dignificar una zona verda d’ús públic on només s’hi permetrà l’ús de
picnic o esbarjo.

-

El sòl urbà de més pes (al nucli de Marzà) es troba en zona de baixa sensibilitat ambiental i de baixa
vulnerabilitat h idrogeològica. No o bstant, e n el s òl ur bà de Pe dret (e n zo na d ’alta sensi bilitat
ambiental i alt a vul nerabilitat hidr ogeològica) es co nserva el se u car àcter rura l, s’e vita la s eva
extensió edificatòria, es dota d’espais verds lliures i es proposa la seva millora i compleció.

-

En relació amb els risc d’ inundació l’A lternativa de revisió no pre veu nous sòls urb ans en zo na
inundable i regularà els usos admesos en el SNU segons el risc d’inundació.

-

En r elació a mb e ls ri scos geològics ( esllavissades at enent a l p endent e n d eterminats punts)
desqualifica com a SNU part del sector UA8 i hi preveurà mesures d’estabilitat de talussos en el seu
desenvolupament d’acord amb l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics que acompanya l’Avanç
de Pla i el present ISAP.

-

En el SNU (no n omés adequa el plan ejament als requeriments del PTPTCG, del PDUSR i del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà) sinó que també
protegeix els connectors ecològics de la riera de Vilajuïga-Pedret i de la riera de Garriguella-Rec del
Cagarell, i els espais d’interès natural més locals com el Penardell (pel seu valor geomorfològic). En
aquest se ntit, l ’alternativa escollida en el S NU t ambé proposarà zo nes i sist emes (a ctualment n o
contemplats en les NNSS).
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8

CONCLUSIONS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL PRELIMINAR
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8. CONCLUSIONS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL PRELIMINAR
El pr esent Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (IS AP) de l Pl a d ’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Pedret i Marzà es redacta en compliment amb:
-

El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme),

-

La Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost),

-

El se u R eglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme ( sobretot en re lació amb e ls articl es 70, 100, 106 i 115 i l a d isposició tra nsitòria
dotzena), i

-

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord amb el seu article
17 i amb el punt 2a de l’Annex 1- Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental).

L’ISAP d el P OUM d e Pe dret i Marz à s’ ha re dactat ta mbé d’acord amb els criteris establerts per les
normatives i pels plans urbanístics de rang superior: Pla Territorial general de Catalunya, Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR), Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000, Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026, Catàleg del
Paisatge de les Comarques Gironines, etc.
Actualment el municipi de Pedret i Marzà es regeix, a efe ctes urbanístics, per les Normes Subsidiàries de
planejament tipus b de l’any 1992 i les seves modificacions puntuals posteriors.
La redacció d’un nou POUM a Pedret i Marzà respon a la necessitat (1) d’adequar el planejament municipal
a la n ormativa urba nística, a mbiental i s ectorial vi gent, (2) de c onsiderar les i mplicacions i el s as pectes
ambientals i (3) de regular els usos i activitats permesos en sòl no urbanitzable.
La revisió d el pl anejament m unicipal de Pedret i Marzà respon als següents OBJECTIUS URBANÍSTIC
GENERALS:
1. Actualitzar e l Planejament urbanístic de Pedret i Ma rzà en l’àmbit territorial mitjançant un Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal (POUM), que ofereixi un major grau de detall i precisió, refosi tots els planejaments
derivats existents i estableixi el futur desenvolupament urbanístic del municipi.

2. Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística segons el Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme), la modificació del Text
refós de la Lle i d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost), així com al Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines, al Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns, al Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, i a la legislació sectorial
d’incidència en el camp urbanístic i ambiental.
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3. Adaptar les previsions de l planejament urbanístic del municipi so bre una cartografia digital, d’acord amb la
realitat física del territori i la seva estructura.

4. Efectuar les reserves necessàries per a adequ ar les previsions de creixe ment a les circumstàn cies reals del
municipi i del m ercat en cada u n dels seus nuclis, prenent com a punt de partid a la realitat actual i l’evo lució
històrica, suprim int les po c ade quades al territori. Actualment les NNSS de Pedret i Marzà preveuen una
superfície de sòl urbà que no s’adequa a les prevision s de creixement vegetatiu de la població resident (de 8
unitats d’actuació previstes només se n’han desenvolupat 3).

5. Revisar el sòl urbà previst pel planejament vigent dels

nuclis edificats del te rme municipal, i estudiar la
necessitat d’un creixement urbanístic residencial i/o industrial/comercial.

6. Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri u n equilibri ambiental, amb la protecció de les
àrees de valor a grícola, les de valor forestal i les de protecció de caràcter fluvial, i d’acord amb le s condicions
del territori i els seus espais amb valor natural, connector i paisatgístic. En aqu est sentit, regular les activita t
específiques en sòl no urbanitzable: abocador comarcal, extractives, pàrquing de caravanes, etc.

7. Considerar tots els riscos naturals intrínsecs al territo ri (riscos geològics, risc d’inundació, risc d’incendi,
etc) a l’hora de determinar la classificació i la qualificació del sòl.

8. Garantir la protecció de la xarxa de comunica cions, de ls camins rurals, dels r ecs, rieres, sèq uies i altres
elements estructurals del territori.

9. Regular les condicions estètiques dels nous sectors i de le s noves edificacions (tant el sòl ur bà com en no
urbanitzable), per tal d’assolir un tractament homogeni, es
arquitectura de qualitat per al municipi.

tètic i integrat en el paisatge que e

stableixi un a

10. Proposar unes normes urbanístiques que facilitin la seva aplicació, incorporant les zonificacions amb unes
regulacions detallades i precises per a cada règim del sòl, de manera que s’adaptin als objectius de cadascun.

11. Fixar un estàn dard de superfície mínima per

als hab itatges de nova creació, d’a cord amb la tipo logia
corresponent i la legislació aplicable en matèria d’habitatge.

12. Incorporar unes normes d’edificació que tingui n especial cura en la integració de les construccions en els

nuclis existents i que recullin la legislac ió d’aplicació per la prote cció de sisteme s (carreteres, cursos fluvials,
àmbits de protecció paisatgística, etc.) i del medi receptor.

13. Concretar el nivell de desenvolu pament dels diferents pol ígons d’actuació urbanística previstos en les NNSS,
per a poder qualificar cada àrea de manera coherent en el POUM.

14. Actualitzar i in corporar en el POUM els

catàlegs de béns protegits de patrimoni arquitectònic i
arqueològic, així com el catàleg de masies i cases rurals, per tal d’estudiar la possibilitat d’augmentar la
protecció actual d’aquests béns i regular l’ampliació i els usos d’aquestes edificacions.

15. Incloure els paràmetres necessaris en la norma tiva que assegu rin una correcta protecció i preservació del
patrimoni arquitectònic, arqueològic, cultural i natural.

16. Potenciar la urb anització i l’arquitectura de qualitat, tant pels edificis públics com els privat s, i en totes les
classificacions de sòl.
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17. Regular de manera adient les activitats i els usos (compatibles o incompatible s) en totes les classificacions de
sòl, en especial els usos específics existents i futurs en el sòl no urbanitzable.

18. Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures públics, equipaments comunitaris,
sistemes ambientals en SNU i comunicacions viàries al servei del municipi.

19. Potenciar la mobilitat sostenible establint estratègies i propostes d’actuació q ue ofereixin una xarxa viària
d’accés i distrib ució als nu clis adequada a la realitat actual
convenientment la previsió d’aparcaments dissuasius.

i a la proposta

de creixement, localit zant

20. Fomentar els itineraris d’interès paisatgístic dins del terme municipal, tant per vianants com per a bicicletes.
21. Fomentar l’activitat agrícola (amb gran valor p roductiu, paisatgístic i natural), i el turisme esportiu, cultural i
lúdic.

Els OBJECTIUS DEL PRESENT ISAP han estat:
1. Contribuir en la definició dels propòsits i els objectius ambientals generals del POUM, i que seran un dels
principals fils conductors del procés de redacció, tramitació i desenvolupament del POUM.

2. Elaborar una caracterització exhaustiva del conjunt del territori per conèixe r amb detall les condicions i
l’estat actual del medi físic, natural, antròpic, així com els riscos ambientals existents.

3. Definir un mapa de sensibilitat ambiental que influeixi directament en la proposta de zonificació i d’ordenació
del POUM.

4. Atenent als condicionants geolò gics i hidrogeològics en el ter me de Pedret i Marzà, definir

un mapa de
vulnerabilitat hidrogeològica que influeixi directament en la proposta de zonificació i d’ordenació del POUM.

5. Establir objectius i criteris específics que resolguin proble màtiques, conservin qualitats,

possibilitats socioambientals de l terme, i posin una atenció e special en garantir que el plan
desenvolupi de forma ambientalment satisfactòria.

aprofitin le s
ejament es

6. Discutir les diferents alternatives urbanístiques i justificar l’opció amb majors beneficis socioambientals.
En aquest context, l’ISAP ha determinat els següents OBJECTIUS AMBIENTALS GENERALS A ADOPTAR
PEL POUM DE PEDRET I MARZÀ:
1. SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ
1.1 Moderar el consum de sòl i ordenar els u sos segon s la capacitat d ’acollida del terriori,
sobretot en el sòl no urbanitzable
1.2. Adaptar la proposta de planejament als riscos naturals (risc d’inund
vulnerabilitat hidrogeològica, ...)

ació, zones de

1.3. Vetllar pel caràcter compacte i continu del creixement urbanístic
1.4. Afavorir la cohesió i el benestar social i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes
1.5. Propiciar la convivèn cia d’activitats econòmiques i habit atges en les à rees urbanes, i
racionalitzar la implantació de nous polígons industrials o terciaris
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1.6. Afavorir la mobilitat sosten ible i facil itar el transport públic mitjançant la p olarització i la
compacitat del sistema d’assentaments
2. CICLE DE L’AIGUA
2.1. Considerar i reduir la incidència ambiental del planejament sobre el cicle integral de l’aigua
3. BIODIVERSITAT TERRITORIAL, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
3.1. Protegir el patrimoni natural (afavorir la d
biofísica)

iversitat del territori i mantenir

la seva matriu

3.2. Afavorir la connectivitat ecològica i protegir els espais agrícoles, forestals i no urbanitzables
4. QUALITAT DEL PAISATGE
4.1. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori
4.2. Protegir i potenciar el patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic
5. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA
5.1. Considerar i reduir la incid ència ambiental del planejamen t sobre l’ambien t atmosfèric en
relació amb la contaminació acústica i lluminosa
6. QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC
6.1. Considerar i reduir la incidència ambient al del planejament en relació amb les emission s
atmosfèriques

A part ir d e l’ anàlisi del medi receptor ( medi físic, b iòtic, antr òpic i riscos ambientals associats) s’h a
diagnosticat el grau de sensibilitat ambiental i de vulnerabilitat hidrogeològica de l te rme municipal de
Pedret i Marzà.
Pel que fa a la sensibilitat ambiental (veure mapa 11), el resultat final es concreta amb:
-

Un sector de MOLT ALTA SENSIBILITAT al S-E del terme municipal, coincidint amb els límits de
l’espai PEIN i Xarxa Natura dels Aiguamolls de l’Empordà i am b el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà. S’identifiquen també àrees de molt alta sensibilitat entorn els principals
cursos fluvials de Pedret i Marzà (riera de Pedret, riera de G arriguella, riera de Vilajuïga, rec del
Cagarrel i r ec de Caga-loca), ja q ue a més de c oncentrar hà bitats de ri bera de gr an i mportància
com a co nnectors ec ològics, es c orresponen amb Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF )
definides per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (DAAM) i amb els eixos principals
de distribució d’espècies bioindicadores com la llúdriga o la tortu ga de r ierol (pr ocedents d el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà). També s’inclou en les àrees de molt alta sensibilitat els
boscos caducifolis de ribera i les lleres naturals, l’aigua continental els recs i les sèquies pel seu
valor p aisatgístic i co m a con nector ecològic, i l es po ques z ones for estals del mu nicipi
corresponents a rouredes, suredes i alzinars.

-

Les àrees d’ALTA SENSIBILITAT es troben pròximes als límits del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, co incidint a mb l’Espai d’Interès Natural del Penardell (zon a hu mida intermitent).
També s ón d’ alta se nsibilitat les zones su sceptibilitat d e r isc: zones inundables segons criteris
geomorfològics, zones susceptibles d’esllavissades, i els sòls nus per acció antròpica.
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-

Pel seu valor connectiu, paisatgístic, ecològic i soci al també s’han considerat d’alta sensibilitat els
oliverars i les vinyes pròpies del paisatge del municipi, la x arxa de camins rurals, les
surgències naturals, i la zona d’hortes. Destaquen la zona dels Horts de Marzà.

-

Les zones de MODERADA SENSIBILITAT del mu nicipi es corr esponen am b les plantacions de
caducifolis, les plantacions de fruiters, els m atollars de f ormacions de r ibera, i l es z ones de
regeneració de pi blanc.

-

Finalment, les zones de BAIXA SENSIBILITAT es corresponen amb la resta de sòl residual ocupat
per l’activitat agrícola de conreus extensius, les zo nes molt alterades per activitats (c om el Di pòsit
de r esidus s òlids u rbans), g ranges, in dústries, p lantacions (d' eucaliptus, de p i, etc), zon es o n
abunden le s espècies i nvasores (c anyars), ur banitzacions, gr ans vi es de co municació, co nreus
abandonats, i matollars.

La vulnerabilitat hidrogeològica (veure mapa 12), – obtinguda a parti r de l’ apliació q ualitativa d els criteri s
del mèt ode D RASTIC, i de l’estudi de Caracterització addicional de la massa d’aigua subterrània 32
(Massa 32) Fluviodeltaic del Fluvià - Muga (any 2009), es resol amb:
-

un sector de MOLT ALTA VULNERABILITAT a la zona sud-est del terme municipal, coincidint amb
les cotes més baixes, els nivells freàtics més alts, els materials quaternaris palustres, i els límits del
Parc Natural dels Aiguamolls de l ’Empordà. Conflueix amb l’aqüífer superficial de la plana al·luvial
del Fluvià - M uga, que és un aqüífer lliure, constituït per graves a l es àrees proximals de la plana,
amb un gruix de zona no saturada d’ordre mètric.

-

un sector d’ALTA VULNERABILITAT que correspon als materials quaternaris més co nsolidats, en
què la porositat de les litologies i la proximitat a l’aqüífer superficial de la plana al·luvial (que és lliure
i granular) li confereixen el grau d’alta vulnerabilitat.

-

i un sector de BAIXA VULNERABILITAT que es corre spon amb els materials neò gens de le s
zones amb cotes més elevades del municipi. Coincideix amb l’aqüífer, en aquest sector, multicapa
dels neògens de l’Empordà i el nivell piezomètric hi és molt més baix.

A partir d’aquesta caracterització de la sensibilitat ambiental i d e la vulnerabilitat hidrogeològica i relacionant
els ob jectius i con dicionants soc ioambientals es pecífics s’han avaluat les 3 alternatives de zonificació
proposades: Alternativa 0, Alter nativa 1 d ’adaptació i actualització i Alternativa 2 de revis ió, per a cada
classificació del sòl (SNU, SU o SURB).
En aq uest sentit, s’ha co nclòs q ue l’ Alternativa de revisió, és l a qu e m illor r espon a ls objectius i
condicionants socioambientals i la que millor s’ajusta a la capacitat d’acollida del medi receptor pel que fa als
següents aspectes:
-

És l a que encaixa m illor amb l a s ensibilitat ambiental i l a v ulnerabilitat hi drogeològica del medi
(veure mapes 11 i 12), i és la que desqualifica més sòl urbà i urbanitzable del planejament vigent.

-

Afavoreix la d iversitat del territori i m anté la seva matriu biofísica (cap creixement afecta els espais
connectors determinats pel PTPCG i el PDUSR).
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-

Modera el consum del sòl i ordena els usos segons la capacitat d’acollida del territori, sobretot en el
sòl no urbanitzable, evitant la dispersió en el territori de nou usos industrials aïllats. En aquest sentit,
desqualifica com a SNU bona part del sector SAU-I (on actualment hi ha el pàrquing de caravanes) i
conserva com a sòl urbanitzable l’espai estrictament ocupat per edificacions.

-

No proposa nous creixements, sinó la reducció i reubicació de les UA del planejament vigent en sòls
ja oc upats p er granges o ed ificacions. N o class ifica no u sòl urbanitzable sinó qu e reestructura o
desclassifica el sòl urbà previst en el planejament vigent.

-

Proposa la r evisió de l es co ndicions ur banístiques d e tot es le s un itats d’actuació, en especial en
relació amb la reducció de l’edificabilitat i la densitat d’habitatges.

-

Vetlla pel caràcter compacte i continu del creixement urbanístic: desqualifica com a SNU les unitats
d’actuació no desenvolupades (UA1 ) i rea justa els límits i els paràmetres urbanístics d e le s UA
semiconsolidades (UA8 , UA3 i UA4), ate nent a una p revisió so breestimada de le s NNSS.
Desqualifica part de la UA8 atenent a la seva condició rústica.

-

Propicia la convivència d’activitats econòmiques i habitatges en les àrees urbanes, ampliant les UA3
i UA4 als límits reals de les finques i propiciant-hi un futur equipament públic (residència geriàtrica).

-

En el Barr i del Puig d el Mas (SAU-R), en tant qu e sector urbanitzable des envolupat i consolidat,
planteja l a s eva i ncorporació a l s òl ur bà am b un reajustament d el seu límit nord, de gut a la
necessitat d’adaptar-se al viari executat d’accés des de la N-260 al nucli de Marzà.

-

Al se ctor d e sòl u rbanitzable ind ustrial no d esenvolupat (SAU-I) classifica co m a sò l u rbà o
urbanitzable l’àmbit d el s ector ocupat per l es i nstal·lacions existents, tr aslladant l’ activitat
d’aparcament de caravanes a una cota inferior contigua a la N-260 (reduint l’impacte visual actual), i
delimitant un sector subjecte a pl anejament der ivat ( pla p arcial o p la d e mi llora urbana) amb
l’objectiu de regular les edificacions i usos admesos. Així mateix classifica com a sòl no urbanitzable
la resta de terrenys del SAU-I d’acord amb el PDUSR.

-

Considera i re dueix la i ncidència a mbiental de l p lanejament (cic le de l’ aigua, atm osfera, efici ència
energètica, gestió de residus i de materials de la construcció, etc).

-

Té en compte les conques visuals i l’impacte paisatgístic (també en el SNU).

-

Dota de nou s e spais lliu res i eq uipaments co munitaris al mu nicipi. En els te rrenys a djacents a
l’església de Pedret es proposa dignificar una zona verda d’ús públic on només s’hi permetrà l’ús de
picnic o esbarjo.

-

El sòl urbà de més pes (al nucli de Marzà) es troba en zona de baixa sensibilitat ambiental i de baixa
vulnerabilitat h idrogeològica. No o bstant, e n el s òl ur bà de Pe dret (e n zo na d ’alta sensi bilitat
ambiental i alt a vul nerabilitat hidr ogeològica) es co nserva el se u car àcter rura l, s’e vita la s eva
extensió edificatòria, es dota d’espais verds lliures i es proposa la seva millora i compleció.

-

En relació amb els risc d’ inundació l’A lternativa de revisió no pre veu nous sòls urb ans en zo na
inundable i regularà els usos admesos en el SNU segons el risc d’inundació.

-

En r elació a mb e ls ri scos geològics ( esllavissades at enent a l p endent e n d eterminats punts)
desqualifica com a SNU part del sector UA8 i hi preveurà mesures d’estabilitat de talussos en el seu
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desenvolupament d’acord amb l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics que acompanya l’Avanç
de Pla i el present ISAP.
-

En el SNU (no n omés adequa el plan ejament als requeriments del PTPTCG, del PDUSR i del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà) sinó que també
protegeix els connectors ecològics de la riera de Vilajuïga-Pedret i de la riera de Garriguella-Rec del
Cagarell, i els espais d’interès natural més locals com el Penardell (pel seu valor geomorfològic). En
aquest se ntit, l ’alternativa escollida en el S NU t ambé proposarà zo nes i sist emes (a ctualment n o
contemplats en les NNSS).

Vist tot l ’anterior, es confirma q ue l’ ordenació de l’Alternativa de revisió (A2 per a SNU i A3 per a SU i
SURB) és COMPATIBLE amb els condicionants ambientals i urbanístics fixats i amb la capacitat d’acollida
del medi receptor (sensibilitat ambiental i vulnerabilitat hidrogeològica), sempre i quan s’apliquin els objectius
específics establerts a l’ISAP (taula 26) a cada fase de desenvolupament del POUM de Pedret i Marzà (fase
de planejament, fase d’obra, i fase d’explotació).
Girona, a setembre de 2013

Joan Solà
Geòleg (UAB)
Màster Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC)

Anna Pibernat
Llicenciada en Ciències Ambientals (UdG)
Màster Gestió i Certificació Ambiental (UdG)
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ANNEX I – CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DE PEDRET I MARZÀ
(MAPA URBANÍSTIC DE CATALUNYA)
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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

Classificació urbanística
Total municipal (MUC)

Superfície (ha)

864,8509

Total sòl urbà

7,5607

SUC Sòl urbà consolidat

7,5607

SNC Sòl urbà no consolidat
Total sòl urbanitzable

8,6353

SUD Sòl urbanitzable delimitat

8,6353

SND Sòl urbanitzable no delimitat
SNU Sòl no urbanitzable

Qualificació urbanística
Total sistemes

848,6548
Superfície (ha)

21,4510

Total sistema de comunicacions

8,2371

SX

Viari

7,0270

SF

Ferroviari

1,2101

SA

Aeroportuari

SP

Portuari

Total sistema d'espais lliures
SS

Protecció

SC

Costaner

SH

Hidrogràfic

SV

Espais lliures, zones verdes

Total sistema d'equipaments comunitaris
SE

Equipaments

ST

Serveis tècnics i ambientals

0,1316

0,1316
13,0824
0,2218
12,8606

Total sistema d'habitatge dotacional públic
SD

Habitatge dotacional públic

Total zones sòl urbà

5,4979

Total sòl residencial

5,1534

R1

Nucli antic

0,2721

R2

Urbà tradicional

1,6889

R3

Ordenació tancada

3,1923

R4

Ordenació oberta

R5

Cases agrupades

R6

Cases aïllades

Total sòl activitat econòmica
A1

Industrial

A2

Serveis

A3

Logística
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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

0,3445

Total sòl mixtos i altres
M1

Transformació

M2

Conservació

M3

Mixtos

0,3445

Total zones sòl urbanitzable

8,5097

Total sòl urbanitzable delimitat

8,5097

D1

Desenvolupament residencial

D2

Desenvolupament d'activitat econòmica

D3

Desenvolupament mixt

D4

Altres desenvolupaments

2,2138

6,2959

Total sòl urbanitzable no delimitat
D5

Urbanitzable no delimitat

Total zones sòl no urbanitzable

829,3922

N1

Rústic

648,6189

N2

Protecció

180,7734

N3

Protecció sectorial

N4

Activitat autoritzada

INDICADORS
Indicadors de classificació de sòl

Municipi

Comarca Catalunya

% superfície de sòl urbà

0,87

3,69

4,17

% superfície de sòl urbanitzable

1,00

2,04

1,93

114,21

55,28

46,29

98,13

94,24

93,90

Densitat neta (habitants/ha de sòl urbà)

23,15

28,06

56,26

Densitat d'habitatges (habitatges estimats/ha de sòl urbà)

14,81

23,64

29,63

0,60

0,02

0,02

0,28

0,49

% superfície de sòl urbanitzable respecte al sòl urbà
% superfície de sòl no urbanitzable

Perfil del municipi

% superfície de sòl urbà residencial
% superfície de sòl urbà d'activitat econòmica
% superfície de sòl urbà de mixtos i altres

0,04

0,21

0,11

% superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a residencial

0,26

0,86

0,69

0,50

0,42

% superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a activitat econòmic
% superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a mixt

0,73

0,11

0,07

% de superfície de sòl destinat a sistemes

2,48

5,55

5,62

% de superfície de zona verda

0,02

0,60

1,38

Metres quadrats de zona verda per habitant (m2/hab)

7,52

58,38

58,64

% de superfície d'equipaments

0,03

0,38

0,54

12,67

36,73

22,90

1,49

0,28

0,13

734,89

26,74

5,50

Metres quadrats d'equipaments per habitant (m2/hab)
% de superfície de serveis tècnics i ambientals
Metres quadrats de serveis tècnics i ambientals per habitant (m2/hab)
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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

Sectors desenvolupament
Edificabilitat
bruta

Tipus de
desenvolupament

Total sectors Pla parcial urbanístic

Superfície (ha)

8,6354

01PPU Pla parcial urbanístic

0,4

Residencial

2,2138

02PPU Pla parcial urbanístic

0,3

Residencial

6,4216
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ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS A PEDRET I MARZÀ

1. INTRODUCCIÓ
Aquest estudi d’identificació de riscos geològics (en endavant EIRG) es redacta a petició de l’Ajuntament de
Pedret i Marzà amb motiu de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i d’acord amb els
criteris tècnics establerts per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).
El present Estudi EIRG es realitza a dues escales: a nivell de tot el terme municipal (a escala de treball
1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans subjectes a creixement urbanístic (a escala 1:1.000).
Figura 1. Situació del terme municipal de Pedret i Marzà (Alt Empordà) i dels principals nuclis de població (planejament
vigent).

Font: Elaboració pròpia a partir de les NNSS, 2013.

El document d’EIRG es realitza en el marc de la interpretació del que estableix la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles:
Article 9- Directrius per al planejament urbanístic:
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i
l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les
persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels
riscs naturals i tecnològics.
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2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.
...
Article 47- Règim d’ús del sòl no urbanitzable
5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 4 ha de justificar
degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin
incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a
servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir
de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la connectivitat territorial.
...
Article 51- Directrius per a les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable
2. Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que
s’han d’adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i
l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i nocontaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En tot cas, s’aplica a aquestes
condicions d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l’article 41.3.
...
Article 87- Informe de les comissions territorials d’urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic derivat
d’aprovació municipal i comarcal
3. Són motius d’interès supramunicipal, als efectes del que estableix l’apartat 2:
c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil
disponibles.
...

1.1. EMPLAÇAMENT
El municipi de Pedret i Marzà té una superfície de 8,6 km2 i s'estén pel sector septentrional de la plana de l'Alt
Empordà, a la conca de la Muga, fins a tocar, pel SE, a l'antiga riba del desaparegut estany de Castelló. Aquest
municipi pren el nom dels dos agrupaments de població que en formen part; Pedret, a llevant, és un lloc de
població dispersa on hi ha l'església parroquial. Marzà, a 1 km a ponent, és un nucli de població agrupada i la
capital administrativa. El límit del terme limita al N amb els municipis de Garriguella i Vilajuïga, a l’E amb Pau, i
al S i a l’O amb Peralada.
El territori és totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació o minúsculs tossals.
Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de S a N la
part oriental del terme, riera que es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que
davalla de la serra de Rodes, i la riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de
Volterós, que davalla de la serra de la Baga d'en Ferran. Antigament desembocava a l'estany de Castelló; ara,
per mitjà de sèquies, les seves aigües desguassen a la Mugueta, per la dreta. Aquesta zona, a l'extrem sudoriental del municipi, pertany al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
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El tren de Barcelona a França travessa el sector occidental del terme i passa a pocs metres de Marzà, on no
hi ha, però, baixador. Aquest poble es comunica per un camí amb l'estació més pròxima, que és la de Vilajuïga,
al NE. El traçat de la carretera N-260 de Figueres a Portbou és paral·lel, en aquest tram, a la via del tren.
Marzà hi enllaça per mitjà d'un curt ramal. Una carretera local porta de Pedret a Pau i a la carretera de Roses a
Vilajuïga. Diversos camins veïnals menen a Vilanova de la Muga i a Castelló d'Empúries.
El territori municipal és pràcticament del tot conreat. Hi ha una reduïda zona de regadiu, que és en
increment, sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi, civada, blat de moro, llegums i farratge, i
als terrenys més pedregosos hi ha vinya i olivera. La ramaderia, sobretot porcina, ovina i bovina, és un dels
recursos econòmics principals.
Com a activitats destacables en el sòl no urbanitzable cal mencionar l’Abocador Comarcal de l’Alt Empordà
(en funcionament des de maig de 1988). La instal·lació dona servei als 68 municipis de la comarca i a les
empreses de la comarca que vulguin abocar-hi residus comercials assimilables a residus sòlids urbans (RSU).
És un abocador que tracta aproximadament unes 100.000 tones anuals de residus, té una capacitat de
tractament de lixiviats de 16.425 m3 i de tractament de metà de 1.524.240 m3. També cal mencionar en el sòl
no urbanitzable l’existència de la Bassa de Can Serra. Es tracta d’una bassa artificial que recull aigua
procedent de l’Embassament de Boadella la qual es destina a reg (veure Mapa 1 – Emplaçament i Espais
Naturals Protegits).
Des del punt de vista orogràfic, les terres que formen el municipi de Pedret i Marzà estan situades a la
depressió tectònica de l’Alt Empordà, a pocs quilòmetres de la costa. Forma part de la conca de la Muga, en
concret de la Conca del Rec Madral (Mugueta).
El territori és totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació o minúsculs tossals.
Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de S a N la
part oriental del terme, riera que es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, (que
davalla de la serra de Rodes), i la riera de Garriguella, (un escòrrec dels estreps de l'Albera), amb la riera de
Volterós (que davalla de la serra de la Baga d'en Ferran).
La part est del municipi és plana, cap a la zona nord-oest, el municipi, es comença a elevar. El punt més alt del
municipi es troba a la Serra de Tinyós amb una altitud de 74,4 msnm (al límit NW del terme municipal), i el punt
més baix es troba a la zona del camp dels Cascalls i la Joncassa, prop del rec d’en Coll, amb una altitud de 3,7
msnm (al límit SE del terme municipal).
El poble de Marzà es troba emplaçat en un pujol de 22 m d’altitud.
El pendent predominant al terme municipal és inferior al 10%, a excepció del límit NW on hi ha la zona més
muntanyosa del terme (Serra de Tinyós, els entorns de les Encontrelles i el pendents antròpics generats per
l’abocador comarcal).
Pel que fa a la orientació predominant del pendent, domina la orientació E i NE, en direcció al mar.
Segons l’article 9.4 de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) el planejament urbanístic ha de preservar
de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%.
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Figura 2. Pendent i orientació al terme municipal de Pedret i Marzà.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les bases topogràfiques 1:5.000 de l’ICC, 2013.
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Al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona humida inclosa en l’Inventari de Zones humides
de Catalunya. Tanmateix és pràcticament adjacent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a través de la
plana al·luvial de la Muga.
Finalment pel que fa a surgències naturals, al municipi s’identifiquen dues fonts: La Font (horts de Marzà) i la
Font de l’Ullal (horts Prat Comú).
Des de la via del ferrocarril de Barcelona a Portbou fins a mar, -per tant més de la meitat SE del terme
municipal de Pedret i Marzà-, s’hi troba l’aqüífer protegit dels Deltes dels rius Fluvià i Muga. Aquest aqüífer
es troba inclòs en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya (veure mapa 1- Emplaçament i Espais Naturals
protegits).
No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats
segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.

1.2. OBJECTIUS I ABAST
L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de processos
geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, erosions i torrentades. El risc
geològic és un factor més, entre molts d’altres, a tenir en compte en la planificació i la regulació urbanística
segons la legislació vigent. El planejament urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció
enfront els riscos naturals i ha de preservar de la urbanització i l’edificació aquelles zones de risc llevat que es
prevegin l’execució d’obres vinculades a la protecció o a la prevenció dels mateixos. Per abordar aquesta
qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del terme municipal de Pedret i Marzà s’ha realitzat el
present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG).
L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin susceptibles de
generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar. L’estudi no valora les qualificacions
urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les tracta totes de la mateixa forma; com a sòl urbà, d’ocupació
continuada de persones.
Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un risc
per a les persones, les edificacions i les infraestructures. Els fenòmens a considerar són els següents:
-

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

-

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

-

Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls o corrents de fluxos hiperconcentrats associats a
cons de dejecció)

-

Allaus
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-

Esfondraments (subsidències, col·lapses)

-

Terratrèmols i Sismicitat

-

Inundabilitat (en base als treballs previs de l’Agència Catalana de l’Aigua)

-

Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural, entesa com a la
probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest
estudi l’avaluació del risc, entès com el producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents
estructures existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur.
No es considera la perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació
d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic).
L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau d’activitat que podrien
assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. Aquesta assignació s’ha fet de forma
qualitativa/quantitativa a partir del treball de camp.
A partir d’aquests paràmetres i consideracions, es poden determinar els següents graus de perillositat natural:
-

Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens actius (sense
perillositat definida); o amb fenòmens de baixa intensitat i baixa activitat.

-

Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat mitjana/alta; o de
mitjana intensitat i d’activitat baixa.

-

Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i d’activitat mitjana/alta; o d’alta
intensitat i d’activitat baixa.

-

Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat mitjana/alta.

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions tipus:
-

Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat geològica. Corresponen a
àrees amb perillositat de Molt baixa a Baixa.

-

Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat geològica però que cal
seguir alguna recomanació addicional, per protegir bens i immobles o el correcte funcionament de les
estructures existents o planejades. Corresponen a àrees qualificades amb perillositat de baixa i en
ocasions mitjana.

-

Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat addicionals. Normalment,
corresponen a àrees que contenen àmbits amb perillositat de Mitjana a Alta. En aquestes àrees, com
a criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis
detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles, que avaluïn
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detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre
l’actuació projectada.
1.4. METODOLOGIA
Els treballs realitzats per tal d’assolir l’objectiu plantejat, s’han ajustat estrictament a la metodologia establerta
per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), amb la valoració qualitativa/quantitativa addicional del grau de
perillositat. Com a eina de suport s’ha utilitzat el document elaborat per l’IGC per a l’avaluació preliminar de la
perillositat geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees susceptibles d’urbanització,
edificació o pública concurrència, que duu per títol: “Criteris bàsics per a la realització de l’estudi d’Identificació
de Riscos Geològics (EIRG)”.
1.4.1. Anàlisi de la documentació de base i el treball de camp
L’anàlisi de la documentació de base i el treball de camp tenen com a producte final un inventari de fenòmens i
d’indicis d’activitat geològica. Aquest inventari inclou tant els fenòmens documentals, dels quals se’n coneix la
data aproximada, com els obtinguts a través d’un anàlisi geomorfològic, sense data coneguda.
L’existència, identificació i localització d’aquests fenòmens s’ha realitzat seguint les fases següents:




Documentació de base.
-

Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 editat per l’IGC, en concret la fulla Castelló d'Empúries
258-2-1 (78-21).

-

Butlletins sismològics anuals editats per l’IGC.

Treball de camp.
-

Revisió de la cartografia geològica disponible.

-

Inventari de fenòmens i indicis d’activitat geològica.

-

Inventari d’indicis geomorfològics i estructurals.

1.4.2. Anàlisi de la susceptibilitat
S’entén per susceptibilitat la possibilitat que en una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un
fenomen natural (González de Vallejo, 2002). Es consideren zones susceptibles tant les zones on s’ha generat
el fenomen (zona de sortida) com les zones que es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de
trajecte i arribada).
L’anàlisi de la susceptibilitat és indispensable per determinar l’àrea d’influència dels possibles fenòmens, ja que
la susceptibilitat és la possibilitat que una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un fenomen
natural. Aquesta es realitzarà a partir de l’anàlisi detallada del conjunt de les dades obtingudes en la
documentació de base i els treballs de camp, juntament amb mètodes empírics que puguin ser d’aplicació.
La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza a partir de:
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1. L’inventari de fenòmens, indicis d’activitat geològica i indicis geomorfològics.
2. La identificació de les litologies i morfologies del terreny favorables.
3. La comprovació i correcció dels mapes de susceptibilitat obtinguts mitjançant l’anàlisi SIG (Sistemes
d’Informació Geogràfica).
Per últim, l’anàlisi de la susceptibilitat es realitza de forma separada pels diferents fenòmens considerats
(despreniments i esllavissades), ja que cadascun dels fenòmens presenta característiques i processos
desencadenants propis.
2. CLIMA I PLUVIOMETRIA
El clima de Pedret i Marzà és el Mediterrani Litoral Nord i es caracteritza per una distribució de la precipitació
irregular, amb un total anual escàs i amb un règim pluviomètric TPHE. Referent al règim tèrmic, els hiverns són
moderats i els estius són calorosos atenent a la influència marítima. El període lliure de glaçades comprèn els
mesos de maig a setembre.
En general s’hi donen temperatures compreses entre els 14-16ºC i precipitacions mitjanes anuals que oscil·len
entre els 650 mm i els 700 mm. Les precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una
notable variabilitat interanual i una elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s’allunyen, irregularment,
de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de caràcter sec o molt plujosos. Es tracta d’un clima
de tipus sec/subhumit (C1) amb índex d'humitat de Thornthwaite d’entre -20 a 0, i amb un dèficit hídric anual
de 200 a 300 mm.
A conseqüència de l’aparició irregular i extrema de les precipitacions, tenen lloc diferents episodis de sequeres
i inundacions puntuals, com a principals riscos d’origen meteorològic dins la naturalesa climàtica del territori
municipal.
L’observatori oficial més pròxim de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei
Meteorològic de Catalunya es troba a Castelló d’Empúries (a uns 5,5 km del terme municipal de Pedret i
Marzà). L’altitud de l’estació és de 2m sobre el nivell del mar i s’ubica en les coordenades (507.535,4.677.438).
L’estació va començar a funcionar l’any 2000.
A continuació s’aporten les dades més recents disponibles al Servei Meteorològic de Catalunya per a l’estació
de Castelló d’Empúries (Anuari de dades meteorològiques 2011).
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Figura 3. Anuari de dades meteorològiques de l’EMA de Castelló d’Empúries Any 2011.

Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya, 2013.

L’estació de Castelló d’Empúries disposa de sensor de vent, per aquest motiu a continuació s’aporta la direcció
i la velocitat del vent. L’altura del sensor de vent s’hi troba a 2 m i dista menys de 6 km del terme municipal de
Pedret i Marzà.
La direcció predominant del vent (a 2 m) és NW i la velocitat mitjana de 1,6 m/s.
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Figura 4. Rosa dels vents i velocitat mitjana del vent a l’EMA de Castelló d’Empúries (a 2 m). Any 2011.

Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei meteorològic de Catalunya, 2013.

Segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, la velocitat mitjana del vent a 60m es troba en la major
part del municipi entre 6,0 i 6,5 m/s, si bé en determinades zones fins i tot és superior (entre 6,5 i 7 m/s). La
velocitat del vent a 80m es troba en tot el municipi entre 6,5 i 7 m/s.
Atès que es considera que 5,5 m/s és el llindar a partir del qual una zona és eficient per a la generació
d’energia eòlica, tot el terme municipal és apte per a la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica.

3. MARC GEOLÒGIC
L’Alt Empordà està situat, en bona part, en una depressió tectònica reblerta de sediments dipositats
durant el neogen i el quaternari. El terme municipal de Pedret i Marzà es situa al sector oriental del Pirineu
Axial i al N de la Depressió de l’Empordà. La depressió de l’Empordà correspon a una depressió tectònica que
s’enfonsa de manera progressiva en direcció O-E com a conseqüència de la formació d’un conjunt de falles
esglaonades de direcció NO-SE, entre les que cal destacar la falla de la Jonquera-Figueres; i està reblerta per
materials neògens. De forma local, tots aquests materials es troben parcialment recoberts per sediments
al·luvials associats a la dinàmica hídrica de la Muga i dels seus tributaris.
Els dipòsits al·luvials quaternaris són doncs els materials principals del rebliment de la depressió de
l’Empordà. En alguns sectors, com a la plana que s’estén a l’est de Figueres, els dipòsits de materials propis
d’aquesta edat geològica constitueixen diverses terrasses i els cursos fluvials, amb els seus escarpaments, les
fan ben visibles. Intercalats amb aquests dipòsits hi ha acumulacions lineals de sorres de mida de gra mitjà i
mitjà-groller que solquen la plana al·luvial. El seu gruix pot assolir els 7-8 m i s’interpreten com a lleres fluvials
fòssils, també d’edat holocena.
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Altres dipòsits detrítics d’edat pliocènica i amb una composició semblant: argiles amb intercalacions de sorres i
graves, es localitzen al sector nord-oriental. Aquests materials afloren a les proximitats de Sant Climent
Sescebes i Peralada, i s’estenen vers el sud i sud-est fins a les proximitats de Castelló d’Empúries. El nucli de
Marzà es situa sobre d’aquest dipòsit.
La connexió entre els massissos i les serralades cap a l’est, amb la costa, és progressiva a causa de la
presència de vessants suaus, entre turons marginals, constituïts per sediments de rebliment de conca.
Aquestes formacions determinen el que s’anomenen també aspres. Aquests són els terrenys formats per
ondulacions procedents de cadenes de muntanyes que emmarquen la plana al·luvial pel nord i el nord-est. Són
terminals paleozoiques o mesozoiques formades per rengles de pujols arrodonits i terrasses d’erosió en procés
de pre-aplanament, en els relleus de les serralades marginals de l’Albera i de la serra de Rodes. Comprenen
les terres situades entre Figueres i Pedret i Marzà.
Cal destacar les manifestacions volcàniques neògenes del municipi de Pedret i Marzà. L’activitat
volcànica del territori gironí s’associa a les fractures de la distensió alpina que s’inicià al miocè superior i va
afectar els marges de la fossa tectònica de l’Empordà. L’activitat volcànica de l’Alt Empordà es va produir
durant la segona meitat del miocè, amb diverses erupcions estrombolianes que varen generar colades de laves
basanítiques i basàltiques. Els cons volcànics foren erosionats i només queden ruïnes volcàniques i fragments
de colades de lava o xemeneies desmantellades. Moltes erupcions foren completament cobertes per la
sedimentació posterior. Les restes dels materials piroclàstics, produïts durant el miocè superior, tenen una edat
entre als 6 i 14 milions d’anys. Avui en dia es troben recoberts pels sediments marins i continentals més
moderns que terraplenen la plana.
Les restes volcàniques de la comarca són magmes basàltics, que van donar lloc a erupcions estrombolianes o
hidromagmàtiques. Existeixen onze afloraments volcànics a la comarca de l’Alt Empordà. El cas de mas Serra
(a Pedret i Marzà) és un aflorament basàltic però de dimensions més reduïdes.
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Figura 5. Mapa geològic del terme municipal de Pedret i Marzà.
Geologia (Epígrafs)

Ggd

Qac

Qg

Qv1g

NB

Qc

Qlla

€Opn

NPPa

Qe

Qpa

ventall

NPPg

Qea

Qpd

Font: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Full 258-2-1 (78-21), Castelló d’Empúries, 2013.

En concret, els materials que conformen la litologia i el substrat del municipi de Pedret i Marzà són:
Cenozoic
Quaternari
Qlla: Argiles, llims i sorra de gra fi i mitjà que contenen un cert percentatge de graves i gravetes. El
gruix d’aquests dipòsits és força irregular i arriba a assolir fins a 3m. Aquests materials es
reconeixen en la majoria de torrents que solquen el territori i s’interpreten com a dipòsits de llera de
torrents actuals. Cronològicament corresponen a l’Holocè actual i són correlacionables amb els
dipòsits de barra fluvial (Qt0).
Qpa: Argiles, llims, sorres i graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del rebliment de la
plana al·luvial per part dels rius Manol i Muga, així com de les rieres de Garriguella i Vilajuïga, en
règim de funcionament meandriforme. L’edat atribuïda a aquests dipòsits és l’Holocè i poden
correlacionar-se amb les terrasses Qt0, Qt0’ i Qt1.
Qpd: Argiles i llims de color gris i negre, amb ocasionals nivells lenticulars de sorra i graves.
Contenen matèria orgànica vegetal en estat de descomposició. Són zones que s’inunden molt
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ocasionalment, localitzades a les parts més internes de la plana al·luvial. L’edat que se’ls atribueix
és Holocè.
Qe: Argiles i llims arenosos amb cert contingut en matèria orgànica. La potència és decimètricamètrica. S’interpreten com a dipòsits de zona endorreica a causa de l’acumulació temporal d’aigües
en zones deprimides. Cronològicament corresponen a l’Holocè.
Qac: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix és escala decimètrica-mètrica.
La distribució espacial dels dipòsits és irregular i es concentren, dominantment, a les zones on
afloren els materials argilosos pliocens (NPPa). Corresponen a dipòsits poligènics de tipus
fluviotorrencial amb aportacions laterals. S’interpreten com a sediments de caràcter al·luvialcol·luvial. Cronològicament corresponen a l’Holocè.
Qc: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix varia entre decimètric i mètric.
Corresponen a dipòsits col·luvials recolzats als relleus que constitueixen el substrat prequaternari.
Cronològicament s’interpreten com a holocens.
Qg: Sorres, llims i argiles, amb còdols aïllats de litologia variada. Els còdols són centimètrics i força
rodats, en provenir dels que conformen la formació pliocena sobre la qual s’assenta aquesta unitat.
Aquests dipòsits recobreixen els sediments pliocens al vessant oriental de la serra encapçalada pel
puig de la Mala Veïna. La potència és d’escala mètrica (2-3 m). S’interpreten com a glacis
d’acumulació i es poden correlacionar amb els materials al·luvials recents. Cronològicament
s’interpreten com a dipositats durant la part final del Plistocè i la base de l’Holocè.
Qea: Argiles i llims arenosos o sorres amb alguns còdols angulosos aïllats. Són dipòsits de poca
entitat i de molt poc gruix producte de la meteorització de la mateixa formació sobre la qual
s’assenten. Solen trobar-se afectats per activitats antròpiques (conreus) i s’interpreten com a eluvial
degradat antròpicament. Cronològicament corresponen a l’Holocè i són correlacionables amb els
dipòsits actuals.
Qv1g: Graves amb matriu sorrenca. Els còdols són força rodats i presenten una lleugera cimentació.
Es poden observar algunes estructures tractives corresponents a solcs i barres fluvials. Els còdols
són de pissarres, gresos, quars i granitoides, procedents de formacions paleozoiques erosionades
de la zona d’on provenen les rieres de Garriguella, Quermançó i Vilajuïga. Aquests materials
s’interpreten com a dipòsits de ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1), i possiblement
la seva part basal a la terrassa 2 (Qt2). L’àrea d’aflorament es d’escala mètrica. S’atribueixen al
Plistocè superior.
Terciari (Neogen)
NPPg: Graves heteromètriques alternant amb nivells de sorres. Presenten nombroses cicatrius
internes. Localment s’intercalen nivells d’argiles vermelles. Els còdols són de pissarres, gresos,
quars i roques metamòrfiques del paleozoic (Cambro-Ordovicià). La matriu dels nivells
conglomeràtics és de sorra. El sentit dels paleocorrents és cap el S-SE. Lateralment, i en el sentit
dels paleocorrents, aquests sediments passen a la unitat NPPa. S’interpreten com les fàcies
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proximals del ventall al·luvial de Peralada. El gruix total estimat és de 60 m. S’atribueixen al Plicoè
per correlació amb els sediments marins (NPsm).
NPPa: Argiles amb intercalacions de sorres i graves. Aquesta unitat està constituïda principalemtn
per argiles grises entre les quals s’intercalen canals de graves i sorres. Els nivells canalitzats tenen
una continuïtat lateral decamètrica i gruixos mètrics. Els paleocorrents són de sentit S-SE. A les
àrees distals disminueixen progressivament la quantitat i dimensions dels cossos canalitzats, i
augmenta la proporció de sediments fins. Localment les argiles tenen nòduls de ferro. Els còdols
dels nivells de graves són de pissarres, gresos, quarts i roques metamòrfiques paleozoiques
(Cambro-Ordovicià) i localment de basalt. Corresponen a les parts distals de la unitat NPPg.
S’interpreten com a fàcies de plana al·luvial argilosa del ventall de Peralada, amb esporàdics canals
de graves i sorres d’escassa entitat. El gruix total estimat és de 40-50m. S’atribueixen al Pliocè per
correlació amb els sediments marins (NPsm).
NB: Basalts olivínics. La textura és porfírica amb fenocristalls d’augita i d’olivina, que sovint està
alterada a iddingsita; la matriu està formada majoritàriament per micròlits de plagiòclasis, olivina,
augita i minerals opacs, amb textura fluïdal o amb intercreixements. Formen dos petits afloraments
que corresponen a restes de xemeneies volcàniques, L’aflorament de Pedret està recobert
parcialment per dipòsits pliocens (NPPa). S’atribueixen al Neògen per correlació amb l’altres roques
volcàniques de l’Alt Empordà.
Paleozoic (Carbonífer superior – Permià)
Ggd: Granodiorita amb biotita i hornblenda. La textura és granelluda holocristal·lina de gra mitjà o
groller, constituïda per quars, plagiòclasi, feldespat potàssic, biotita i hornblenda en menor proporció.
Com a accessoris té allanita i minerals secundaris del grups de l’epidot. Localment hi ha cossos
mètrics de leucogranits i a més conté nombrosos enclavaments melanocràtics. Els contactes amb
els materials de Cambrià-Ordovicià (€Ogp-MC) són intrusius i hi ha nombrosos septes de materials
metasedimetnaris de dimensions mètriques. Localment està afectada per una foliació de
desenvolupament irregular que li confereix caràcter gnèissic (ortogneis). Els límits entre els ortogneis
i la roca no deformada són graduals. Els ortogneis formen dues feixes d’orientació NE-SE; sovint
estan retrogradats a roques en fàcies dels esquits verds (roques albítico-clorítiques) de dimensions
no cartografiables. Granodiorita de Rodes. Emplaçada durant l’orogència herciniana.
Paleozoic (Cambrià - Ordovicià)
€Opn: Pissarres negres amb intercalacions de nivells de sorres fines de poc gruix i trams ampelítics
amb sulfurs, òxids i hidròxids de ferro. Afloren de forma restringida al nord de Pedret sense que es
pugui establir amb d’altres unitats del Cambrià-Ordovicià (€Opn). Estan afectades ple metamorfisme
de contacte (MC). Aquesta unitat és azoica i per correlació amb nivells de litologia similar a la zona
de Roses. S’atribueixen al Cambrià-Ordovicià.
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Pel que fa a la tectònica, el terme municipal es troba creuat, en direcció NW-SE, per una falla normal
suposada fossilitzada. La fase tectònica extensiva que va afectar el marge mediterrani peninsular durant el
neogen i el quaternari va originar la plana empordanesa. Entre aquestes falles destaquen les falles d’Albanyà,
la Jonquera- Figueres i Garriguella- Roses. Els materials de rebliment de la conca corresponen als períodes
miocè i pliocè, marins i continentals. La depressió de l’Empordà s’enfonsa d’oest a est com a conseqüència
d’importants falles graonades de direcció nord-oest a sud-est. En tota la comarca també es localitzen
manifestacions volcàniques, sobretot del neogen, lligades als moviments tectònics d’aquesta zona.
No s’identifica en el municipi cap espai d’interès geològic recollit en l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de
Catalunya.
Edafològicament, els sòls de la comarca presenten una textura sorrenca llimosa, especialment a les parts
més altes i també a gran part de la plana a causa, principalment, de la composició del material parental. En
molts llocs dels terraprims i de la plana, on la fracció argilosa és més abundant, producte d’una meteorització
més intensa sobre el material parental, els sòls presenten una classe textural generalment sorrenca llimosa
franca. En canvi, a les zones d’aiguamolls i a les closes la textura és generalment argilosa per l’acumulació de
sediments fins procedents de l’entorn.
A les zones de la plana la tipologia dels sòls es manté invariable en la majoria dels casos. Predominen els
entisòls en tota la plana en funció de les característiques del material parental, les condicions de pH i les
escasses aportacions de matèria orgànica humificada. Això permet identificar aquests sòls com a poc
evolucionats, generalment afectats per processos erosius que contribueixen a la decapitació difusa dels
horitzons superficials immadurs.
D’altra banda, les franges de material al·luvial dels terrenys del quaternari, que corresponen generalment a
sòls cultivats, presenten les mateixes característiques, encara que la profunditat és més elevada i el continu
rejoveniment per les pràctiques de conreu ha permès la formació d’un horitzó mineral superficial difús, amb
incorporació de matèria orgànica humificada com a resultat de les aportacions externes. Aquests entisòls
corresponen a xerofluvents o udifluvents i són els majoritaris al terme municipal de Pedret i Marzà.
Finalment, no hi ha constància de cap sòl contaminat al terme municipal de Pedret i Marzà, ja que no s’hi ha
desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant de l’Annex I del Real decret 9/2005, de enero, por el
qual se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criteros i estándares
para la declaración de suelos contaminados.
4. HIDROLOGIA SUPERFICIAL I ZONES HUMIDES
La plana del municipi de Pedret i Marzà està formada per les antigues aportacions del riu Muga. La plana
al·luvial de l’Empordà està formada pels lòbuls deltaics de la Muga i del Fluvià, que ha facilitat la formació
d’estanys i zones palustres entremig i de maresme i estanys litorals al davant de la línia de costa (Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà).
Durant segles aquesta plana va ser ocupada per aiguamolls. En el pla s’hi havia conreat arròs aprofitant la
naturalesa del terreny. Actualment es pot considerar totalment dessecat, malgrat les inundacions puntuals en
època de fortes pluges (prop de la riera de Pedret).
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Aquestes terres dessecades es van convertir en camps de conreu a la meitat del segle XX. D’aquest procés de
dessecació encara en resten els recs, com una xarxa d’infraestructures hidrològiques, útils en la actualitat i que
possibiliten el conreu de regadiu. La xarxa de recs es concentra bàsicament en la part S-E del municipi, on el
nivell freàtic és alt i els conreus de regadiu estan més estesos.
El principal curs del municipi és la Riera de Pedret, que travessa de S a N la part oriental del terme, riera que
es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que davalla de la serra de Rodes, i la
riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de Volterós, que davalla de la serra de la
Baga d'en Ferran. Antigament desembocava a l'estany de Castelló; ara, per mitjà de sèquies, les seves aigües
desguassen a la Mugueta, per la dreta.
La zona de la plana de Pedret i Marzà està creuada per una gran nombre de recs secundaris i canals que
ajuden a mantenir eixuts els camps i permeten la recollida i evacuació de les aigües de pluja cap a les rieres
principals. D’entre ells destaca el Canal del Pantà de Boadella que recull les aigües a la Bassa de Can Serra,
que es destina a reg.
A la conca de la Muga hi ha dues comunitats de regants: la del marge dret i la del marge esquerre. El terme
municipal de Pedret i Marzà forma part de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga que té
uns 646 regants i gestiona una superfície de reg de 4.633 ha, bàsicament de conreus de fruita dolça, farratges i
cereals. La comunitat de regants té una dotació de 3.800 m3/ha/any.
El terme municipal de Pedret i Marzà forma part de la Conca del Rec Madral (Mugueta).
A Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona humida inclosa en l’Inventari de Zones humides de Catalunya.
Tanmateix és pràcticament adjacent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a través de la plana al·luvial
de la Muga.
Finalment pel que fa a surgències naturals, al municipi s’identifiquen dues fonts: La Font (horts de Marzà) i la
Font de l’Ullal (horts Prat Comú).
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Figura 6. Xarxa hídrica al terme municipal de Pedret i Marzà.
Canal del Pantà de Boadella

Riera de Garriguella

Riera de Vilajuïga
Rec de Caga-loca
La Font (horts de Marzà)

Font de l’Ullal (horts Prat Comú)
Xarxa hidrogràfica de Pedret i Marzà
Fonts
Cursos superficials
Canals i recs
Masses d'aigua

Rec de Cagarrell

Riera de Pedret

Bassa de Can Serra
Canal Gros

Font: Elaboració pròpia, 2013.

Taula 1.Principals cursos fluvials de la conca del rec Madral.
Conca

Subconca

Principals Afluents

Àrea (Km2)

Longitud (Km)

Riera de Garriguella

41,6

8,9

Riera de Vilamaniscle

6,5

4,8

-

-

Riera de Boterós

5,4

3,9

Riera de Vilajuïga

37,7

6,4

Rec de les Fonts

3,9

5,5

Rec de Quermançó

3,5

4,4

Riera de Santa Coloma

2,4

3,8

Rec de Fontanilles
Rec Madral

Riera de Pedret

Font: Vehí, M et al (1196) Cartografia temàtica de les terres gironines. Higrografia. UdG, DdG, 2013.
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5. AQÜÍFERS I ABASTAMENT- SANEJAMENT D’AIGUA
Segons la informació de l’Agència Catalana de l’Aigua de les masses d’aigua associada al document IMPRESS
(caracterització, pressions i impactes i avaluació del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de
l’aigua), dins del terme municipal de Pedret i Marzà hi conflueixen 2 masses d’aigua subterrània: Empordà
(6), i Fluviodeltaic del Fluvià-Muga (32).
Figura 7. Masses d’aigua subterrània definides per l’ACA a Pedret i Marzà (correspondència amb les unitats aqüíferes).
Aqüífer lliure a multicapa dels neògens de l'Empordà
Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 2013.

Massa Empordà
Codi

06

Àmbit

Conca neògena de l’Empordà

Conca hidrogràfica

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

Principals tipologies

Detrítics no al·luvials i al·luvials

Característiques hidràuliques
dominants

Aqüífers lliures i confinats associats i multicapa

Altres característiques

Zona vulnerable per nitrats
Aqüífers dels neògens de l’Empordà

Aqüífers

Aqüífer al·luvial del Fluvià (sector Esponellà/Sant Miquel)
Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres
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Piezometria i flux

Vulnerabilitat intrínseca

La recàrrega natural s’efectua a partir de les aportacions influents dels rius que
travessen la massa.
En el sector comprès entre les Pregavarres i el Ter i el Daró, el flux regional té
orientació NNE, és a dir, en direcció al riu.
Alta-moderada
L'impacte més important són les elevades concentracions de nitrats amb
mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals de més de 125 mg/l.

Impactes comprovats

Hi ha risc d’incompliment sobre l’estat químic com a conseqüència de pressions
altes de: les dejeccions ramaderes, els abocaments industrials, i l’extracció
d’àrids.
L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat.

Massa Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga
Codi

32

Àmbit

Plana al·luvial del Baix Fluvià i la Muga

Conca hidrogràfica

Fluvià i la Muga

Principals tipologies

Detrítics no al·luvials i al·luvials

Característiques hidràuliques
dominants

Aqüífers lliures i confinats associats

Altres característiques

Zona vulnerable per nitrats
Zona litoral amb risc d’intrusió salina
Aqüífer superior de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga

Aqüífers

Aqüífer profund de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga

Piezometria i flux

Vulnerabilitat intrínseca

La recàrrega natural es produeix per infiltració directa de l’aigua de pluja, des
de l’aqüífer al·luvial del Fluvià i des de l’aqüífer multicapa dels neògens de
l’Empordà.
A nivell regional el flux presenta una orientació W-E, seguint la direcció dels
rius, amb períodes temporals i trams en què pot predominar el règim
d’influència o efluència.
Alta
Els impactes més important són per nitrats amb valors mitjans superiors a 50
mg/l i per metalls. Localment es detecten amoni i plaguicides en
concentracions notables.

Impactes comprovats

Hi ha risc d’incompliment sobre l’estat químic com a conseqüència de
pressions altes de: l’agricultura intensiva, els abocaments industrials,
l’extracció d’àrids, els sòls contaminats, l’abocament d’EDARs, i de les
extraccions costaneres causants d’intrusió salina.
L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat.
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Aquestes masses d’aigua subterrània estan constituïdes per diferents aqüífers interrelacionats entre ells:


Aqüífer lliure o multicapa dels neògens de l’Empordà (en profunditat): Ocupa el 93% de la massa i
s’estén en les cubetes anomenades de Fallines i Riumors, entre el Pla de l’Estany, el Gironès i l’Alt
Empordà. Està constituït per una alternança de graves i sorres semiconsolidades amb intercalacions
argiloses i d’unitats llim-argiloses, són fàcies de ventall al·luvial procedents del Sistema Transversal,
del Pirineu Oriental i els relleus paleògens de l’Alt Empordà. En el sector més proper al litoral presenta
unitats de platges de sorres i còdols (fàcies litorals), que constitueixen un important aqüífer lliure que
pot estar localment semiconfinat. Per sota de les unitats permeables es desenvolupen sediments
argilosos i unitats margoses de badia, que en conjunt conformen el substrat de l’aqüífer. La base dels
nivells permeables reconeguts assoleix profunditats màximes de 200 a 250 m en els sector central de
la massa, mentre que les àrees litorals la gruixària d’aquest aqüífer pot ésser inferior a 6 m i fins més
de 100 m de profunditat. Els cabals que pot subministrar l’aqüífer són diversos, des de 5 a 40 m3/h en
el sector occidental de la massa, a cabals de 3 a 75 m3/h en les zones centrals, i de 25 a 100 m3/h en
el sector més oriental/litoral.



Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga: aqüífer superficial de gruix 15-20 m i
de comportament lliure, constituït per graves a les àrees proximals de la plana i per sediments
sorrencs a les àrees més distals. Aquesta unitat aqüífera és suprajacent a l’Aqüífer profund de la
plana al·luvial del Fluvià i la Muga. Aquest últim és un aqüífer profund confinat, amb un gruix
aproximat de 15 m, constituït per sorres i graves que té connexió amb l’aqüífer superficial en àrees
proximals i arriba a ser surgent en àrees distals, i que s’estén des de l’àrea mitja de la plana, a Sant
Pere Pescador, fins superar la vertical de l’actual línia de costa.
Ambdós aqüífers estan separats per una unitat intermitja, de 15-25 m de gruix, de litologia llimargilosa amb intercalacions de sorres i amb un comportament d’aqüitard multicapa, que els
individualitza.

Des de la via del ferrocarril de Barcelona a Portbou fins a mar, -per tant més de la meitat SE del terme
municipal de Pedret i Marzà-, s’hi troba l’aqüífer protegit dels Deltes dels rius Fluvià i Muga. Aquest aqüífer
es troba inclòs en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya (veure mapa 1- Emplaçament i Espais Naturals
protegits).
No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats
segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel
qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.
A data 1 de gener de 2010, Pedret i Marzà es va incorporar a la Mancomunitat Intermunicipal d’aigües de
Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà que s’abasteix d’aigua procedent dels pous de
Peralada. Fins a la data, Pedret i Marzà s’havia abastit de fonts pròpies. SOREA és l’empresa concessionària
per a la gestió de l’abastament municipal.
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Abastament municipal
Tot i disposar de dos pous (Pou dels Horts i Pou Maset), actualment el municipi únicament s’abasteix de
l’aigua comprada en alta a la Mancomunitat. L’aigua subministrada per la Mancomunitat prové de diversos
pous de Peralada i des del 1997 d’aigües superficials de la Muga (el 10 % són aigües superficials del canal de
regants de Vilanova de la Muga i el 90 % són aigües subterrànies), la gestió de la qual recau en el Consorci
Costa Brava (zona nord).
Pedret i Marzà disposa d’un pou d’abastament per a casos excepcionals (pou d’en Maset) per donar suport als
pous de la Mancomunitat. L’aigua explotada pels pous s’impulsa fins al dipòsit de capçalera de 9 m 3 de
capacitat on es desinfecta amb clor en pols. Posteriorment, es distribueix a la xarxa per gravetat. L’aigua
procedent de la Mancomunitat es distribueix des del dipòsit de Mala Veïna al municipi de Garriguella. La xarxa
de distribució és ramificada i les canonades són de polietilè.
A la sortida del dipòsit de Pedret i Marzà no es disposa de cap comptador que permeti comptabilitzar els
cabals subministrats al municipi, per tant no és possible estimar el volum d’aigua incontrolat. Tot i que no es
disposa de dades dels consums, l’any 2008 hi havia al municipi un nombre d’abonats de 108 comptadors.
Pel que fa als valors de consum totals al municipi, l’any 2011 (amb dades més recents), es van consumir
11.561 m3 en el sector domèstic i 9.623 m3 en el sector industrial. Aquests valors facturats per l’Agència
Catalana de l’Aigua suposen un consum total d’aigua al municipi de 21.184 m3 (any 2011). Considerant la
població de l’any 2011 (175 habitants) s’obté una dotació per al consum de l’aigua domèstica de 181
litres/habitant/dia.
Sanejament municipal
Actualment el municipi de Pedret i Marzà no disposa ni de xarxa de sanejament separativa ni d’EDAR. Al
nucli de Marzà hi ha una xarxa unitària de més de 35 anys. Les aigües que es generen al nucli de Marzà
s’aboquen directament a la riera de Pedret. Tot i que existeixen dipòsits decantadors amb sobreeixidor,
aquests són obsolets.
El nucli de Pedret no disposa de clavegueram. Les aigües residuals es condueixen a sistemes decantadors
que aboquen a un rec.
El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005 actualitzat l’any 2007), per a
l’escenari 2009-2014, preveu l’adequació d’una EDAR i de col·lectors al nucli de Marzà. No obstant, no
preveu cap actuació de sanejament al nucli de Pedret.
6. ANTECEDENTS HISTÒRICS O DOCUMENTALS
No hi ha constància d’antecedents històrics o documentals de riscos geològics d’origen natural
(despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, allaus, esfondraments i sismicitat) que hagin afectat l’àmbit
d’aplicació de la modificació o el seu entorn més proper.
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No obstant si que es coneixen fenòmens històrics i recurrents d’inundació en el límit sud-est del terme
municipal de Pedret i Marzà, entre el sud del nucli de Marzà i el nucli de Pedret. Aquests fenòmens d’inundació
puntual són conseqüència de la confluència entre la riera de Garriguella i la riera de Pedret, que afavorits per la
geomorfologia plana i pels materials palustres de les immediacions dels Aiguamolls de l’Empordà provoquen
inundacions en làmina en tota la plana. Aquestes inundacions afecten part de l’extensió dels materials
geològics corresponents a Qpa, Qpd i Qac.
7. ANÀLISI DE LA SUSCEPTIBILITAT
A abril de 2013 es va realitzar un reconeixement de camp del terreny més susceptible en relació amb els riscos
geològics, escollit segons el pendent i les activitats antròpiques. En aquest sentit, les zones més susceptibles
que es van reconèixer en camp van ser
-

la zona inundable del sud-est del terme municipal, i

-

les zones amb pendents superiors a 15º (totes elles generades per activitats antròpiques i ubicades al
Dipòsit controlat de residus, a la rotonda d’entrada a Marzà des de la N-260 i al límit est del nucli de
Marzà).

L’objectiu dels treballs de reconeixement del terreny va ser contrastar les dades de l’anàlisi documental i
caracteritzar les zones amb perillositat geològica.
8. RISCOS GEOLÒGICS
Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un risc
per a les persones, les edificacions i les infraestructures.
Els despreniments, les esllavissades, els fluxos torrencials, els esfondraments i el risc sísmic i volcànic
constitueixen els riscos geològics principals.
Els riscos geològics es troben fortament condicionats per tres característiques bàsiques del territori:
-

per la litologia dominant,

-

per la morfologia de la regió en concret (sobretot pel pendent), i

-

per les característiques climàtiques locals que poden afectar o alterar les condicions físiques dels
materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl.

Per tant, per a l’anàlisi dels riscos geològics s’ha de creuar mitjançant SIG el mapa geològic municipal (veure
figura 5) i el mapa de pendents en graus (veure figura 8).
Aquest creuament s’ha fet a dos nivells o escales de treball: (1) a nivell de tot el terme municipal (escala
1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans de Pedret i Marzà (escala 1:1.000).
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Figura 8. Pendent (en graus) del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de terme municipal (escala 1:5.000).
Pendent (en grau)
0 - 5º
5 - 10º
10 - 15º
15 - 20º
20 - 25º
25 - 30º
30 - 35º
> 35º

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:5.000, 2013.

Tal com s’observa a la figura 8, –obtinguda a partir de l’anàlisi SIG d’una base cartogràfica 1:5.000–, el terme
municipal de Pedret i Marzà és fonamentalment pla i té un pendent predominant inferior a 20º.
El únics sectors amb un pendent comprès entre els 20 i els 25º es corresponen amb zones alterades
antròpicament, i es concentren en tres àrees puntuals:
1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260,
2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades),
3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la pròpia
activitat per als diferents vasos de residus).
A nivell d’escala de detall s’ha analitzat el pendent en graus dels principals nuclis urbans del municipi (Marzà,
Pedret, Zona industrial i Urbanització del Puig del Mas) a partir d’una base cartogràfica a escala 1:1.000.
L’estudi de riscos a escala de detall en els nuclis urbans es justifica per la necessitat d’assegurar que el POUM
de Pedret i Marzà no incrementarà els riscos naturals existents. Altrament les zones de creixement urbanístic
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s’ubicaran entorn d’aquests nuclis urbans i es desenvoluparan mitjançant Polígons d’Actuació Urbanística
(PAU), per la qual cosa és important conèixer la susceptibilitat de risc en aquestes zones.
Figura 9. Pendent (en graus) dels nuclis del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de nuclis urbans (escala
1:1.000).

Pendent (en grau)
0 - 5º
5 - 10º
10 - 15º
15 - 20º
20 - 25º
25 - 30º
30 - 35º
> 35º

Nucli de Marzà

Nucli de Pedret
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Pendent (en grau)
0 - 5º
5 - 10º
10 - 15º
15 - 20º
20 - 25º
25 - 30º
30 - 35º
> 35º

Urbanització del Puig del Mas

Polígon industrial

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:1.000, 2013.

Tal com s’observa a la figura 9, i a partir d’un anàlisi SIG de detall dels principals nuclis del municipi subjectes a
creixement urbanístic, no hi ha cap punt entorn els nuclis que superi els 25º de pendent.
No obstant, i atenent al pendent pronunciat en el límit est del nucli de Marzà, caldrà (1) restringir la ubicació de
nous creixements urbanístics en les zones de pendent superior a 20º, i (2) caldrà adequar mesures
d’estabilització de talussos en el cas que es desenvolupin. Tanmateix, cal considerar que la major part d’aquest
pendents ja compten amb mesures d’estabilització, estan pavimentats o bé es troben ocupats per habitatges.
8.1. RISC DE DESPRENIMENTS
Els despreniments són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors que indueixen a un trencament
de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. En aquest conjunt de factors, cal
diferenciar-ne dos tipus, els interns i els externs. Els primers estan directament relacionats amb les propietats
del material, amb la morfologia del vessant i amb les condicions ambientals, mentre que els segons, com
l’aigua i les activitats antròpiques, actuen sobre el terreny i poden modificar les seves condicions donant lloc al
desenvolupament del moviment.
Si bé tots aquests factors condicionen la susceptibilitat en un terreny, alguns d’ells com els efectes de l’aigua,
els cicles gel-desgel o de la vegetació són variables difícils de determinar a escala de treball. Per tant, en el
moment d’efectuar una avaluació preliminar de la susceptibilitat, només es consideraran la litologia i la
morfologia del vessant.
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Previ al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un
anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament automàtic (1) del mapa de
pendents obtingut del Model Digital del Terreny (MDT), a escala 1:5.000 per a tot el municipi i a escala 1:1.000
en el cas dels nuclis, i (2) del mapa de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000.
A partir de la matriu (veure taula 1) que relaciona els dos paràmetres, es classifica el territori segons la seva
susceptibilitat.
Taula 2. Susceptibilitat de sortida de despreniments.
Pendent del terreny
Litologia

>70º
Escarpaments

70º-45º
Vessant rocós

45º-35º

35º-0º

Roques dures

Alta

Mitjana

Nul·la

Nul·la

Roques toves

Alta

Alta

Nul·la

Nul·la

Dipòsits no
cohesius

Alta

Alta

Baixa

Nul·la

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

Un cop realitzada l’avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un anàlisi SIG (Sistema d’Informació
Geogràfica) s’ha obtingut el mapa de susceptibilitat de despreniments de Pedret i Marzà a partir de
l’encreuament automàtic del mapa de pendents –obtingut del Model Digital del Terreny (MDT) 1x1 metres–, i
el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000.
Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i atès que no hi ha cap punt al municipi de
Pedret i Marzà, que de forma natural, superi els 35 graus de pendent (veure figures 8 i 9), la susceptibilitat de
sortida de despreniments hi és nul·la.
Un cop obtingut aquest resultat, s’ha contrastat amb treball de camp a partir dels treballs de reconeixement. No
s’ha observat cap fenomen, ni s’ha pogut cartografia cap indici d’activitat geològica (cicatrius, fractures
fresques, esquerdes obertes, blocs caiguts, dipòsits al peu dels talussos, desmunts antròpics...), per tant es pot
afirmar que el municipi no és susceptible a despreniments atenent al pendent pla del municipi (< 35º) i a la
litologia dominant de dipòsits no cohesius (plana al·luvial de l’Empordà).
8.2. RISC D’ESLLAVISSADES
Les esllavissades són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors, que indueixen a un trencament
de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. En aquest conjunt de factors cal
diferenciar-ne de dos tipus. Els factors interns, que estan directament relacionats amb les propietats del
material i la seva resistència, la morfologia del vessant i les condicions ambientals. I, d’altra banda, els factors
externs com l’aigua i les activitats antròpiques, que actuen sobre el terreny i poden modificar les seves
condicions donant lloc al desenvolupament del moviment.
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Les esllavissades rotacionals i els moviments de vessant són freqüents a la comarca. Hi ha dues zones
especialment vulnerables a aquest tipus de risc: la conca alta de la Muga on es produeixen esllavissaments a
les cingleres i els piemonts o peus de muntanya, i els turons i serres dels aspres i del terraprim.
El risc d’esllavissades a Pedret i Marzà s’ha avaluat seguint el mètode de l’Institut Geològic de Catalunya, el
qual analitza:
-

Topografia, relleu, morfologia i grau d’inclinació dels vessants.

-

Tipus i propietats litològiques dels vessants.

-

Tipologia i gruix estimat de la formació superficial.

-

Grau d’encaixament de la xarxa fluvial.

-

Evidències de processos antics. Tipologia dels fenòmens indicats.

-

Indicis d’inestabilitat i/o indicadors d’activitat.

-

Identificació de les formacions litològiques potencialment problemàtiques.

La susceptibilitat d’un vessant, entesa com la predisposició d’aquest a generar el fenomen, vindrà condicionada
principalment per la litologia i per la morfologia.
Previ al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un
anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament automàtic del mapa de pendents,
obtingut del Model Digital del Terreny (MDT), i el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000.
El pendent susceptible de generar esllavissades s’ha analitzat a dues escales de treball: a escala 1:5.000 per a
tot el terme municipal i a escala 1:1.000 per als principals nuclis de població subjectes a creixement urbanístic.
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Figura 10. Pendent (en graus) del terme municipal de Pedret i Marzà, per a la determinació de la susceptibilitat
d’esllavissades. S’indiquen les fotos del treball de camp amb un número (veure figura 12).
Esllavissades (pendent en graus)

Foto 3

0 - 15
15 - 25
25 - 30

Foto 1

30 - 70

Foto 2

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:5.000, 2013.

A nivell d’escala de detall s’ha analitzat el pendent en graus dels principals nuclis urbans del municipi (Marzà,
Pedret, Zona industrial i Urbanització del Puig del Mas) a partir d’una base cartogràfica a escala 1:1.000.
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Figura 11. Pendent (en graus) dels nuclis del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de nuclis urbans (escala
1:1.000). S’indiquen les fotos del treball de camp amb un número (veure figura 12).
Esllavissades (pendent en graus)
0 - 15

Foto 1

15 - 25
25 - 30
30 - 70

Foto 2

Esllavissades (pendent en graus)
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15 - 25
25 - 30
30 - 70
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Esllavissades (pendent en graus)
0 - 15
15 - 25
25 - 30
30 - 70

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:1.000, 2013.

En una primera aproximació s’ha de considerar com a zones susceptibles a generar fenòmens, les indicades
en la matriu de susceptibilitat d’esllavissades (veure taula 3), la qual relaciona els dos paràmetres.
Taula 3. Susceptibilitat de sortida d’esllavissades.
Litologies

Pendent vessant

Tarteres, i en general les unitats clàstiques no cohesives

>30º

Formacions superficials i en general unitats argiloses

>25º

Formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques i materials esllavissats

>15º

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

Segons la taula 3 i les figures 10 i 11, al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troben pendents superiors a
25º, per la qual cosa tots els pendents estan compresos entre els 0 i els 15º. Per tant, els únics materials amb
susceptibilitat d’esllavissades al municipi són:
-

Les formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques si tenen pendents
superiors a 25º, que al terme municipal de Pedret i Marzà equivalen al material NPPa.

Un cop sobreposat el pendent comprès entre 15-25º i les formacions superficials i argiloses NPPa, les zones
amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades són totes d’origen antròpic, i es concentren en tres àrees:
1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260,
2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades),
3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la pròpia
activitat per als diferents vasos de residus).
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En conclusió, no hi ha zones amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades en el municipi de Pedret i
Marzà, atès que en totes les àrees susceptibles són d’origen antròpic i ja s’han executat mesures
d’estabilització o són pendents generats per la pròpia activitat (abocador).
Tanmateix en el treball de camp s’han detectat talussos en sòl urbanitzable que per pendent i litologia podrien
generar esllavissades. No obstant, aquests també siguin d’origen antròpic caldrà considerar mesures
d’estabilització de talussos en el desenvolupament de nous sectors urbanístics.
Figura 12. Pendents susceptibles d’esllavissar-se en el límit est del nucli de Marzà (Sòl urbanitzable i Sòl urbà,
respectivament).
Foto 1

Escales del Carrer del Nord (nucli de Marzà)

Foto 2

Carrer de la Tramunana (nucli de Marzà)
Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp, 2013.

En relació amb les esllavissades, i ja en sòl no urbanitzable, en el treball de camp realitzat a l’abril de 2013 es
va identificar un talús en zona agrícola, que per pendent i litologia podria ser susceptible d’esllavissar-se.
Aquest talús també s’identifica com a antròpic, possiblement resultat d’una antiga extracció de terres.
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Figura 13. Pendent susceptible d’esllavissar-se en el Sòl no urbanitzable.
Foto 3

Talús del camp de l’Era (est de la Urbanització del Puig del Mas)
Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp, 2013.

La magnitud de les esllavissades, es determina en base als volums dels indicis identificats:
Taula 4. Magnitud de les esllavissades.
Fenomen

Magnitud

Moviments superficials i fluxos
Grans moviments

Baixa < 800 m3
Mitja 800 – 2.000 m3
Alta > 2.000 m3

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

Amb tot, i a partir del treball de camp on s’ha analitzat el material caigut, s’ha constatat que la magnitud de les
esllavissades en aquests punts susceptibles, de caràcter antròpic i no natural, es preveu baixa.
Per últim, per determinar la freqüència, s’estudia el període de retorn de l’ocurrència de fenòmens en un
vessant:
Taula 5. Freqüència d’esllavissades en funció del període de retorn.
Baixa

Mitjana

Alta

>500 anys

30 – 500 anys

< 30 anys

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

S’ha constat amb el treball de camp, una freqüència d’esllavissades baixa (> 500 anys).
Finalment, per determinar les zones de perillositat, cal creuar l’abundància o freqüència d’activitat i la
magnitud dels indicis segons la figura següent:
Figura 14. Matriu de perillositat.
Freqüència/activitat
Magnitud

Baixa

Mitjana

Alta

Baixa
Mitjana
Alta

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013.

-36GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com

En conclusió, creuant una magnitud baixa amb una freqüència baixa, s’obté una baixa perillositat
d’esllavissades al terme municipal de Pedret i Marzà. No obstant en els punts determinats en sòl urbà o
urbanitzable (veure figura 12) mitjançant el treball de camp, caldrà executar mesures d’estabilització de
talussos per el desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística.
8.3. RISC DE FLUXOS TORRENCIALS
Els fluxos torrencials són un moviment en massa de sòl saturat, que circula vessant avall per efecte de la
gravetat a través de la superfície del terreny. La massa detrítica que la forma està constituïda per partícules de
mida de sorra i més gran, que inclou blocs de dimensions mètriques o de més diàmetre, i pot assolir velocitats
superiors als 10 m/s. La morfologia resultant és un con de dejecció, situat habitualment al peu del vessant
afectat.
Es consideren susceptibles els canals, els materials mobilitzables, tant a la conca com en el canal, i les
morfologies con i ventalls, en tota la seva extensió, que puguin estar associats a processos torrencials i
gravitacionals.
Amb la realització dels treballs de reconeixement del terreny no s’ha inventariat cap fenomen ni s’han observat
indicis d’activitat geològica (dipòsits tous amb erosions o esllavissades, torrents amb pendents forts...).
Atenent als fets que (1) el pendent al terme municipal és majoritàriament inferior al 15% (a excepció de les
àrees alterades per accions antròpiques), i a que (2) els cons de dejecció existents són antics, no actius, i amb
els cursos fluvials encaixats, s’ha de considerar que no hi ha risc de corrents d’arrossegalls.
8.4. RISC D’ALLAUS
S’entén per allau el despreniment d’una massa de neu, de dimensions i recorregut variable, per un pendent
avall. Segons el grau de cohesió i l’estat físic de la neu, el tipus d’allau serà diferent. Les allaus es produeixen
tant a l’hivern com a la primavera.
La Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC) és la principal i única font d’informació s’obre l’activitat
d’allaus.
Al municipi de Pedret i Marzà no es donen les condicions meteorològiques i geomorfològiques necessàries
perquè es produeixin nevades intenses i acumulacions importants. A més a més, els pendents existents no són
suficients per donar lloc a un allau per despreniment d’una massa nival.
Per tant, la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i l’orografia (altitud i orientació) del terme municipal de
Pedret i Marzà permet afirmar que l’àrea no és susceptible al risc d’allaus.
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8.5. RISC D’ESFONDRAMENTS
L’esfondrament és el moviment vertical d’una massa rocosa, de dimensions variables, que baixa respecte el
seu nivell anterior o al de les masses circumdants. El procés d’esfondrament genera una depressió o forat
format a la superfície del terreny.
En condicions naturals hi ha dos mecanismes bàsics que poden ser els responsables del procés
d’esfondrament: la formació de cavitats per dissolució de la roca o carstificació, que afecta a roques
evaporítiques i carbonàtiques, i la pèrdua de material per l’arrossegament de partícules fines en dipòsits
detrítics. Hi ha altres mecanismes relacionats amb la sedimentació o la tectònica, però són fenòmens de molt
baixa magnitud a Catalunya.
En el cas dels esfondraments la susceptibilitat natural està condicionada a la litologia i al tipus de procés que
ha generat el buit o la manca de material al subsòl. Seran zones amb susceptibilitat (1) les zones de
formacions evaporítiques en superfície o al subsòl, (2) les zones de formacions carbonàtiques amb indicis, (3)
les zones de formacions detrítiques amb indicis, i (4) les zones amb activitats mineres subterrànies, actuals,
recents i antigues.
A partir de l’anàlisi de la documentació de base, la fotointerpretació i el treball de reconeixement del terreny, no
s’ha identificat cap fenomen ni indici d’activitat geològica (dolines, zones endorreiques, dipòsits quaternaris
sobre formacions evaporítiques, presència de guixos o sals en superfície o en fondària...), per tant no s’ha
pogut efectuar cap inventari.
En el terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona on, per la seva litologia, s’hi puguin donar
processos de col·lapse (per dissolució de materials) ni subsidències, per tant, s’ha de considerar que Pedret i
Marzà no és susceptible al risc d’esfondraments.
8.6. RISC DE SISMICITAT
Catalunya s’ubica en una àrea de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La taxa de
convergència d’ambdues plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest moviment es produeixen
amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. L’any 1981 es va crear a la Generalitat de
Catalunya el Servei de Sismologia per estudiar amb detall la sismicitat del territori català, fer-ne un seguiment
proper, i determinar i caracteritzar les zones sísmiques. Per aquest motiu es disposa d’una xarxa sísmica de
recollida de dades que ha permès, entre d’altres, l’elaboració d’un plànol de zones sísmiques per un sòl mitjà
(IGC, 1997).
En relació als terratrèmols que han causat danys a Catalunya al llarg de la seva història, cal tenir en compte les
informacions d’intensitat macrosísmica. El primer terratrèmol del qual es tenen dades macrosísmiques va ser el
del dia 3 de març de 1973 que va causar danys a la Ribagorça i va assolir una intensitat VIII-IX. El segon va
tenir lloc el mes de març de 1427 a Amer i a la Vall d’Osor assolint una intensitat VIII-IX i causant danys a la
Selva, la Garrotxa i el Ripollès. El quart va ser a Olot el dia 15 de maig de 1427 i va assolir una intensitat
epicentral IX. El cinquè va tenir lloc al Ripollès el dia 2 de febrer de 1428 i va assolir la mateixa intensitat.
Finalment el 24 de maig de 1448 es va produir un terratrèmol d’intensitat epicentral VIII al Vallès Occidental.
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Al llarg del segle XX, els sismes més significatius enregistrats a Catalunya van ser els del dia 19 de novembre
de 1927 a la Vall d’Aran (intensitat VIII), i el del dia 12 de març de 1927 a la zona de Sant Celoni (intensitat
VIII).
Durant els darrers 50 anys, el registre de sismes a l’Alt Empordà, amb epicentres de magnitud no superiors a 3
-3,5, són indicatius d’una sismicitat feble que gairebé ha passat desapercebuda. Durant el període 1986-2000
hi hagut prop d’una vintena d’episodis amb unes magnituds que en la majoria de casos es troben entre l’1 i el
3, tot i que també hi ha hagut episodis amb una magnitud inferior a 1
Els butlletins sismològics anuals elaborats per l’IGC recullen l’activitat sísmica observada a Catalunya en el
període 1996-2010. Al llarg d’aquest període en el municipi de Pedret i Marzà no hi ha hagut cap moment
sísmic.
Tal com s’ha dit, el Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1997) té en compte el conjunt
de Catalunya i divideix el territori en 5 zones segons al seva intensitat sísmica.
Figura 15. Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya.

Font: Institut Geològic de Catalunya (Institut Cartogràfic de
Catalunya,1997), 2013.

La magnitud sísmica (escala de Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a partir del
logaritme de l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un sisme de magnitud
determinada existeix una correspondència amb la intensitat màxima epicentral.
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Taula 6. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol.
Magnitud

Intensitat màxima
epicentral (MSK)

3,0 – 4,0

IV

Oscil·lació d’objectes penjants

4,0 – 4,5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4,5 – 5,0

VI

Danys lleugers

5,0 – 5,5

VII

Danys moderats

5,5 – 6,0

VIII

Danys greus

6,0 – 7,0

IX

Danys greus generalitzats

Descripció

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013.

D’acord amb el mapa de zones sísmiques i el Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya
(SISMICAT), Pedret i Marzà té una a intensitat sísmica VI-VII per a un període de retorn de 500 anys, motiu
pel qual es recomana disposar d’un PAM (Pla d’actuació municipal) en matèria de sismicitat. L’Ajuntament de
Pedret i Marzà ja disposa del PAM homologat.
Per tant, la vulnerabilitat sísmica dels edificis al municipi de Pedret i Marzà és considera de danys lleugersmoderats en les edificacions. Per la qual cosa les noves construccions han de complir amb les normes NCSE02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación) reflectides en el RD 997/2002 de 27
de setembre del 2002, i el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior
modificació RD 1351/2007. En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02)
estableix que el municipi de Pedret i Marzà té un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,07 g.
Finalment, els estudis geotècnics convencional que acompanyen qualsevol obra hauran de tractar
especialment aquests aspectes i hauran d’instar a les solucions constructives més adients, d’acord amb el Codi
Tècnic de l’Edificació.
8.7. INUNDABILITAT
Dins els anomenats riscos naturals, les inundacions són el principal risc que afecta a l’Alt Empordà, tant per la
freqüència d’episodis que causen situacions de perill i danys, com per les magnituds dels danys que causen.
Tanmateix, el terme municipal de Pedret i Marzà no està creuat per cap curs fluvial important ni està subjecte a
llevantades ni temporals marítims. Per la qual cosa l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la Muga
elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua no inclou el terme municipal.
Segons el nivell de risc d’inundació que determina el Pla INUNCAT (Pla Especial d’Emergències per
Inundacions a Catalunya) el municipi de Pedret i Marzà presenta un risc d’inundació alt. El mateix Pla
INUNCAT identifica que bona part del terme municipal de Pedret i Marzà es troba inclòs en Zona
potencialment inundable segons criteris geomorfològics. L’INUNCAT recull també els diferents punts
crítics, punts negres i punts conflictius d’inundació que hi ha a la xarxa de rius i rieres de les conques internes
de Catalunya, cap dels quals es troba en el terme municipal.
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Per tant a Pedret i Marzà li és obligat disposar d’un Pla d’actuació Municipal (PAM) en matèria d’inundacions,
del qual ja disposa.
A Pedret i Marzà s’hi donen períodes recurrents d’inundació vinculats a la riera de Pedret, tot i que no
representen un risc elevat per a les persones. Aquestes zones queden definides a escala 1:50.000 en el Pla
INUNCAT com a Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics.
Figura 16. Zones inundables segons criteris geomorfològics (INUNCAT).

Font: Elaboració pròpia, 2013.

En aquesta zona inundable en làmina definida per l’INUNCAT s’hi troba una zona humida semipermanent
(ubicada al sud del Puig de la Creu i al nord-est del nucli de Pedret) anomenada el Penardell.
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9. CONCLUSIONS I ACTUACIONS
El present Estudi EIRG es realitza a dues escales: a nivell de tot el terme municipal (a escala de treball
1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans subjectes a creixement urbanístic (a escada de treball 1:1.000).
L’EIRG, a partir de la concreció de la susceptibilitat dels riscos geològics a considerar en el terme municipal de
Pedret i Marzà, conclou:
En el cas dels riscos geològics per despreniments la susceptibilitat està condicionada per la litologia i a
la morfologia del vessant.
Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i atès que no hi ha cap punt al municipi de
Pedret i Marzà, que de forma natural, superi els 35 graus de pendent (veure figures 8 i 9 i taula 2), la
susceptibilitat de sortida de despreniments hi és nul·la.
Un cop obtingut aquest resultat, s’ha contrastat amb treball de camp a partir dels treballs de
reconeixement. No s’ha observat cap fenomen, ni s’ha pogut cartografia cap indici d’activitat geològica
(cicatrius, fractures fresques, esquerdes obertes, blocs caiguts, dipòsits al peu dels talussos, desmunts
antròpics...), per tant es pot afirmar que el municipi no és susceptible a despreniments atenent al
pendent bàsicament pla del municipi (< 35º) i a la litologia dominant de dipòsits no cohesius (plana al·luvial
de l’Empordà).
En cas dels riscos geològics per esllavissades la susceptibilitat està condicionada per la litologia i el
pendent del terreny, juntament amb la presència d’aigua.
Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i segons la taula 3 i les figures 10 i 11, al
terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troben pendents superiors a 25º, per la qual cosa tots els
pendents estan compresos entre els 0 i els 15º. Per tant, els únics materials amb susceptibilitat
d’esllavissades al municipi són:
-

Les formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques si tenen pendents
superiors a 25º, que al terme municipal de Pedret i Marzà equivalen al material NPPa.

Un cop sobreposat el pendent comprès entre 15-25º i les formacions superficials i argiloses NPPa, les
zones amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades són totes d’origen antròpic, i es concentren en
tres àrees:
1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260,
2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades),
3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la
pròpia activitat per als diferents vasos de residus).
D’aquestes zones amb susceptibilitat d’esllavissades d’origen antròpic caldrà considerar específicament en
el desenvolupament dels sectors urbanístics ubicats al límit est del nucli de Marzà, ja que aquestes
zones susceptibles d’esllavissar-se es troben en sòl urbà o a sòl urbanitzable.
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Tot i que en sòl urbà aquestes zones susceptibles d’esllavissar-se ja compten amb mesures
d’estabilització (veure figura 12), caldrà condicionar el desenvolupament de nous sectors urbanístics
a l’execució de mesures d’estabilitat d’aquests talussos, en especial si es desenvolupen els sectors
UA 7 i 8 previstos a l’antic planejament (NNSS de l’any 1992).
En relació amb les esllavissades, i ja en sòl no urbanitzable, en el treball de camp realitzat a l’abril de 2013
es va identificar un talús en zona agrícola, que per pendent i litologia podria ser susceptible d’esllavissarse. Aquest talús també s’identifica com a antròpic, possiblement resultat d’una antiga extracció de terres.
El talús es troba al camp de l’Era a l’est de la Urbanització del Puig del Mas (veure figura 13).
No hi ha susceptibilitat de risc de fluxos torrencials perquè no es defineixen en el terme municipal
morfologies que puguin estar associades a processos torrencials ni gravitacionals.
No hi ha susceptibilitat de risc d’allaus perquè la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i
l’orografia (altitud i orientació) no són les propicies perquè es doni aquest tipus de fenomen.
No hi ha susceptibilitat de risc d’esfondrament perquè la litologia del terme municipal, no pot donar lloc
a processos de col·lapse per dissolució de materials, ni de subsidència.
El municipi de Pedret i Marzà té una intensitat sísmica de VI-VII (veure figura 15), per un període de
retorn de 500 anys, motiu pel qual és recomanable que el municipi disposi d’un Pla d’Actuació Municipal
(PAM) en matèria de sismicitat. L’Ajuntament de Pedret i Marzà ja disposa d’aquest PAM.
És molt poc probable que en el municipi de Pedret i Marzà es produeixin danys derivats d’un
fenomen sísmic. No obstant totes les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02
(Norma de Construcción Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva
posterior modificació RD 1351/2007). En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente
Española (NCSE-02) estableix pel municipi de Pedret i Marzà un valor d’acceleració sísmica bàsica de
0,07 g.
Els treballs de Planificació dels espais fluvials (PEF) elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua no
concreten les zones inundables al municipi. No obstant, el Pla INUNCAT defineix a escala 1:50.000 una
Zona potencialment inundable segons criteris geomorfològics que ocupa bona part de la meitat est
del municipi i inclou el nucli de Pedret.
El nou planejament (POUM) haurà de regular:

-

-

Que tota nova construcció o activitat inclosa en la Zona potencialment inundable segons criteris
geomorfològics definida per l’INUNCAT haurà de disposar del respectiu estudi
d’inundabilitat i/o d’autoprotecció en matèria d’inundacions.
Que en les zones inundables que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimiti
amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no s’hi admetrà cap nova construcció o
edificació, ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny,
que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas
d’avinguda.
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-

Que en les zones inundables per episodis extraordinaris que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 500 anys, no s’hi
admetràn àrees d’acampada ni cap nova construcció o edificació en la part de la zona inundable
per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu o moderada.

A la plana de Pedret i Marzà s’hi troben els aqüífers protegits del Delta dels rius Fluvià i Muga inclosos
en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment
en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de
nitrats ni segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de
desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
En aquest sentit, el risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies de Pedret i Marzà és alt i
el risc sobre l’estat quantitatiu de l’aigua subterrània és moderat.
Els riscos geològics identificats al terme municipal de Pedret i Marzà es redueixen (1) a tres zones susceptibles
d’esllavissades d’origen antròpic relacionades amb els pendents de la rotonda de sortida de la N-260, el turó on
es troba el nucli i el castell de Marzà i el Dipòsit de residus comarcal, (2) al risc sísmic baix-moderat i (2) a les
zones inundables segons criteris geomorfològics.
En conclusió els riscos geològics que afecten el sòl urbà o urbanitzable de la proposta de POUM de Pedret i
Marzà, a banda del risc sísmic que afecta a tot el terme per igual, es resumeixen en una zona de
susceptibilitat d’esllavissades en el límit est del nucli de Marzà i en la Zona potencialment inundable
segons criteris geomorfològics que inclou el nucli de Pedret.
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TAULA RESUM DE L’ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS DE PEDRET I MARZÀ

DESPRENIMENTS

Nucli Urbà de Marzà

Nucli Urbà de Pedret

Urbanització del Puig del
Mas

Zona Industrial SAU I

Sens indicis
d’inestabilitats naturals,
no es donen els
condicionants de
pendent, litologia i
morfologia del vessant
que suposin
susceptibilitat de
despreniments.

Sens indicis
d’inestabilitats naturals,
no es donen els
condicionants de
pendent, litologia i
morfologia del vessant
que suposin
susceptibilitat de
despreniments.

Sens indicis
d’inestabilitats naturals,
no es donen els
condicionants de
pendent, litologia i
morfologia del vessant
que suposin
susceptibilitat de
despreniments.

Sens indicis
d’inestabilitats naturals,
no es donen els
condicionants de
pendent, litologia i
morfologia del vessant
que suposin
susceptibilitat de
despreniments.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

ESLLAVISSADES

Pendents entre 15º i 25º
en el límit est del nucli
de Marzà (escales del
carrer del Nord i carrer
de Tramuntana)

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat molt baixa o
negligible.

Perillositat baixa.
FLUXOS
TORRENCIALS

ALLAUS

ESFONDRAMENTS

SISMICITAT

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense indicis.

Intensitat sísmica VI-VII
(danys
lleugers/moderats).

Intensitat sísmica VI-VII
(danys
lleugers/moderats).

Intensitat sísmica VI-VII
(danys
lleugers/moderats).

Intensitat sísmica VI-VII
(danys
lleugers/moderats).

Perillositat
baixa/moderada.

Perillositat
baixa/moderada.

Perillositat
baixa/moderada.

Perillositat
baixa/moderada.

Nucli inclòs en Zona
inundable segons
criteris geomorfològics
(INUNCAT).

Sense indicis.

Sense indicis.

Sense susceptibilitat.

Sense susceptibilitat.

Perillositat negligible.

Perillositat negligible.

Sense indicis.
INUNDABILITAT

Sense susceptibilitat.
Perillositat negligible.

Indicis d’inundació
recurrent.
Perillositat moderada.
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FITXES RESUM D’ACTUACIONS I RECOMANACIONS DE L’ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
GEOLÒGICS DE PEDRET I MARZÀ
Nucli Urbà de Marzà
Perillositat

Esllavissades atenent a zones de pendent comprès entre 15 i 25º en el límit est del nucli urbà de Marzà
(en sòl urbà i urbanitzable)
Condicionar el desenvolupament de nous sectors urbanístics a l’execució de mesures d’estabilitat de
talussos, en especial si es desenvolupen els sectors UA 7 i 8 previstos a l’antic planejament (NNSS de
l’any 1992).

Propostes

Recalçament i reforçament del talús que es troba sota de l’escala del carrer del Nord.
Evitar edificar en pendents superiors al 20% i en les vores d’escarpaments i talussos. Deixar una
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que aquestes es podrien veure
afectades per inestabilitats.
Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Nucli Urbà de Pedret

Perillositat

Nucli inclòs en Zona inundable segons criteris geomorfològics i amb indicis d’inundació recurrent
El nou planejament (POUM de Pedret i Marzà) haurà de regular:

-

Que tota nova construcció o activitat inclosa en la Zona potencialment inundable segons criteris
geomorfològics definida per l’INUNCAT haurà de disposar del respectiu estudi d’inundabilitat i/o
d’autoprotecció en matèria d’inundacions.

-

Que en les zones inundables que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimiti
amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no s’hi admetrà cap nova construcció o
edificació, ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny,
que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas
d’avinguda.

-

Que en les zones inundables per episodis extraordinaris que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 500 anys, no s’hi
admetràn àrees d’acampada ni cap nova construcció o edificació en la part de la zona
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu o
moderada.

Propostes

Mesures genèriques per a tot el terme municipal de Pedret i Marzà
Zona inundable segons criteris geomorfològics i amb indicis d’inundació recurrent (INUNCAT)
Riscos

Propostes

Intensitat sísmica VI-VII (danys lleugers/moderats)
Zones amb susceptibilitat d’esllavissades (pendents compresos entre 15 i 25 º, amb litologies argiloses
plàstiques)
És necessari la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius
que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. Aquests estudis geotècnics hauran de tractar especialment
aquests riscos naturals i hauran d’instar a les solucions constructives més adients.
Les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02 (Norma de Construcción
Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació
RD 1351/2007). En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02)
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Mesures genèriques per a tot el terme municipal de Pedret i Marzà
estableix pel municipi de Pedret i Marzà un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,07 g.
Evitar edificar en pendents superiors al 20% i en les vores d’escarpaments i talussos. Deixar una
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que aquestes es podrien veure
afectades per inestabilitats.
Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos antròpics
per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
Regular i respectar perímetres de protecció entorn les captacions d’aigua subterrània, en els quals es
restringeixin les activitats que puguin afectar la qualitat de les aigües o la mateixa captació.

Girona, setembre de 2013

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