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1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
El present document de Memòria Ambiental (MA) es refereix a la documentació del
POUM de El Masroig que es presenta per a l’aprovació provisional. Les dades
bàsiques d´aquest Pla són les següents:
-Tipus de Pla: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
-Organ Promotor: Ajuntament de El Masroig
-Municipi: El Masroig
-Comarca: el Priorat
-Plans territorials i urbanístics de rang superior: Pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona, Pla Territorial General de Catalunya
-Superfície de l’àmbit del Pla: 15,5 km2.
-Classificació urbanística del sòl: sòls urbans, sòls urbanitzables i sòls no
urbanitzables.
La memòria urbanística del Pla presenta en el seu capítol 1 la justificació i
conveniencia del mateix en base els següents criteris bàsics:

-

Regulació i ordenació dels teixits urbans de caràcter residencial consolidats
històricament, amb propostes per a una millor estructuració i dotació de
serveis.

-

Constitució de noves àrees de creixement amb ús residencial, en la perifèria
del nucli urbà, mitjançant la classificació de sòl urbanitzable que possibilitarà el
seu ulterior desenvolupament urbanístic.

El capítol 2 de la memòria urbanística es tracta d’un capítol bàsicament descriptiu
del marc territorial i de planejament vigent, amb referència als aspectes ambientals i
elements territorials més rellevants. També realitza una descripció dels principals
paràmetres poblacionals i d´infrastructures i equipaments actuals.
El capítol 3 de la memòria urbanística presenta els objectius del pla i els seus
criteris d’actuació.
El capítol 4 de la memòria urbanística fa referència precisament a la classificació del
sòl i als sectors de desenvolupament proposats. Els paràmetres bàsics al
respecte en síntesi són els que s’exposen a la taula següent.
En síntesi tenim que el sòl urbà representa unes 19 Ha, la proposta per a futurs
creixements no contabilitzats en el Pla en l´únic àmbit de SUND constitueix una
superfície inferior a 1 Ha i la resta és sòl no urbanitzable.
Es preveuen 7 PAUs de tipus residencial que contabilitzen un potencial de 126
habitatges i 1 àmbit per a concentrar les activitats.
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Taula: Quadres de superfícies i qualificacions del POUM de el Masroig (aprovació
provisional)
SÒL URBANITZABLE

Superfície
2
(m )

%

0

0

6.011

100

6.011

100%

Superfície total
sòl urbanitzable delimitat
Superfície total
sòl urbanitzable NO delimitat
Superfície total
sòl urbanitzable
SÒL URBÀ

Clau
Nucli antic
Bloc aïllat
Ciutat Jardí
Jardí Privat
Cases en filera
Parc Tècnologic

Zones
En SU

NA
BA
CJ
JP
CF
PT

Superfície total
de les zones
V
Viari
Zones verdes ZV
Equipaments EQ
Serveis Tecnics ST
Superfície total
dels sistemes en SU

Sistemes
en SU

Superfície total
de sòl urbà

SÒL NO URBANITZABLE

Clau

SERRA
BANCALS
COSTA
Zones en
COMES
NU
PLANES
Superfície
zones de SNU
ST
Serveis Tècnics
V
Viari
Sistemes en
Sistema
Hidrogràfic
i
protecció
NU
SH I PRF
de Riberes i Fondals
Superfície
sistemes de NU
Superfície total
del sòl no urbanitzable
Serra
Bancals
Costa
Comes
Planes

Superfície
2
(m )
44.745
2.779
31.016
11.724
3.099
18.581

%
23.21
1.44
16.09
6.08
1.61
9.64

111.944

58.08

49.597
12.362
17.859
992

25.73
6.41
9.27
0.51

80.810

41.92

192.059

100%

Superfície
2
(m )
5.195.622
1.465.527
1.797.684
0
5.924.434

%
33,45
9,44
11,57
0
38,14

1.438.326

92,61

96.746

92,61

852.641

6,11

949.387
15.332.654

100%

Font: Memòria urbanística del POUM de el Masroig (aprovació provisional)
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Taula: Quadres de paràmetres bàsics del POUM de el Masroig (aprovació provisional)
respecte els àmbits de planejament i d’actuació urbanística residencial
Nº HABITATGES
PROTEGITS
HPO
90m2/hab

HABITATGES
LLIURES

Nº HAB
/PAU

PAU 1

4

15

19

PAU 2

2

7

9

PAU 3

4

15

19

PAU 4

5

15

20

PAU 5.1.

7

10

17

PAU 5.2.

0

0

0

PAU 6

4

13

17

PAU 7

5

20

25

TOTALS

31

95

126

TOTAL HAB
PROTEGIT

Total
Habitatges
lliures

Total
Habitatges
Lliure+Prot

Font: Memòria urbanística del POUM de el Masroig (aprovació provisional)
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
Aquest document de Memòria Ambiental forma part de la documentació del POUM de
El Masroig en la seva versió per a l’aprovació provisional, constituint el tercer i últim
document del procediment d’avaluació ambiental d’aquest pla; anteriorment es van
realitzar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (Limonium, juny 2007) i
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (Limonium, abril 2008).
La referència d’expedient dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a nivell de procediment
d’avaluació ambiental és la següent: PE 149-2007.
El Pla es tramita per a la seva Avaluació Ambiental (AA), tal i com estableix la
legislació urbanística vigent, procediment que ja es va iniciar amb una documentació
urbanística consistent en un Avanç de Pla i el corresponent ISA Preliminar, signat amb
data juny de 2007.
L’AA es tracta d’un procediment que deriva directament dels criteris i preceptes de la
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001,
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient,
trasposada a Catalunya per la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes.
El procediment d´AA ve regulat per l’article 115 i la disposició transitòria 12a del Decret
305/2006 de desenvolupament de la llei d’urbanisme de Catalunya. En síntesi el
procediment d’AA consta dels següents passos:
1er pas. Presentació al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la
Generalitat de Catalunya per part del promotor d’un Avanç de Pla i d’un Informe de
Sostenibilitat Ambiental Preliminar (article 106 i article 70 del Decret 305/2006), per
a que aquest organisme (DMAH) que és l’òrgan ambiental competent, emeti
Document de Referència (DR), en què fixi l’abast d’un segon document ambiental,
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).
L’ISA preliminar de l’Avanç de POUM de El Masroig com hem comentat es va signar
amb data juny de 2007 i va ser tramitat–conjuntament amb l’Avanç de Pla- per l’òrgan
promotor, l’Ajuntament de El Masroig, al DMAH per a la seva valoració i emissió del
DR.
Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge van
emetre Document de Referència amb data 28 d’octubre de 2007 i la referència
d’expedient PE 149-2007. Aquest DR establia una sèrie de consideracions a tenir en
compte per la documentació urbanística i per part de l’ISA.
De les 8 administracions públiques afectades i 7 entitats de públic interessat a les
quals es va realitzar consulta en la fase prèvia, només es va rebre resposta de 1
d’elles (Area de Medi Natural del DMAH)
2on pas. Preparació, d’acord amb els continguts i disposicions del Document de
Referència, d’un segon document ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
(article 70 del Decret 305/2006). Presentació de l’ISA conjuntament amb la
documentació del Pla per al tràmit d’aprovació inicial, amb el posterior i prescriptiu
període d’informació pública.
3 er pas. El·laboració d’un tercer i darrer document ambiental, la Memòria Ambiental,
que constitueix el document de la fase final del procés d’avaluació ambiental de plans i
U

U
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programes i que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés d’avaluació
ambiental i analitza com s’han integrat els aspectes ambientals en el Pla, d’acord amb
la legislació vigent.
4rt pas. Presentació de la Memòria Ambiental, conjuntament amb la resta de la
documentació urbanística i de planejament, per què el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, realitzi una Resolució sobre la memòria
ambiental, requerint-se d’aquesta resolució per a portar el Pla a l’aprovació provisional,
prèvia a l’aprovació definitiva.
U

U
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3. DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
En data 28 d’octubre de 2007 es va emetre, per part dels Serveis Territorials a
Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, el Document de Referència (DR, referència d’expedient i la referència
d’expedient PE 149-2007) sobre la documentació de l’Avanç de Pla.
Tot seguit s’exposen els continguts més rellevants d’aquest Document de referència i
la seva consideració en la documentació del Pla. Per a facilitar la comprensió del
contingut de les informacions i determinacions d’aquest informe del DMAH i la seva
consideració en la documentació del pla, es realitza tot seguit una síntesi-extracte en
què es relacionen els punts o apartats tal i com es troben en aquest informe, destacant
en subratllat aquells aspectes més concloents i destacant en un format de quadre
com s’han considerat en la documentació del pla.
Punt 5. Valoració global de l’ISA preliminar
Es comenta que l’estructura de l’ISA s’ajusta al què estableix el Reglament
d’Urbanisme i es considera suficient.
Punt 6.Determinació de l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)
6.1. Determinació dels aspectes ambientals significatius en l’àmbit del POUM
Cicle de l’aigua
1. Adjuntar un inventari de les lleres públiques
Identificació en la memoria, cartografia i normativa del pla (article 92 com a sistema H
(hidrogràfic)-domini públic hidràulic). S’adjunta un inventari de les lleres públiques que
afecten al Municipi del Masroig , i s’assenyalen els planejaments derivats afectats.
- Barranc de la Raora, amb el Barranc del Pou i el Barrancot dels Gossos
- Barrancot de les Sorts
- Barrancot dels Granerals
- Barrancot de les Comes
- Barranc de la Vila amb el Barranc de les Argiles
- Barrancot del Puig Roig
- Barranc Fondo

Donada la particular orografia del terme i la situació del casc urbà de el Masroig i el fet
que els planejaments derivats es plantegen en les seves immediacions, es pot afirmar
que no hi ha cap afectació física d’aquests a lleres públiques.
Per altra banda, tal i com es recull en la memoria urbanística, es tindrà en
consideració, que en l’article 2 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el text refòs de la Llei d’Aigues (TRLA), i homònim del Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidàulic, es
defineixen els bens que integren el domini públic hidàulic, i en l’article 4 del TRLA es
defineix el concepte de llera. S’estableixen en tots els cursos referenciats les zones de
servitud i policia de lleres segons l’article 6 de RDPH
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal El Masroig del Priorat
Memòria Ambiental- Pàgina 8

En els trams del sistema hidrogràfic classificats de sòl no urbanitzable es mantindrà
una protecció lineal de 25 metres a partir del marge que delimita el llit del curs d’aigua.
En aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui
un servei de millora del propi sistema hidrogràfic. En els trams classificats de sòl urbà i
sòl urbanitzable la protecció és establerta per a cada cas als plànols d’ordenació.
2. Cartografia xarxa actual i noves propostes planejament (Arquitecte/Ajuntament)
Aportat en la cartografia del pla en els plànols informatius
3. Càlculs necessitats d’aigua nou planejament
Aportat en l’ISA; en l’article 148.7 sobre gestió del sòl urbanitzable s’estableix que
calen les garanties de subministrament d’aigua.
Respecte la capacitat i suficiència d’abastament, i d’acord amb els requeriments del
Document de referència, es va sol·licitar per part de l’Ajuntament de el Masroig als
serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat, l’emissió d’un informe que certifiqués
la garantia de subministrament d’aigua pel creixement d’habitants del POUM. A tal
efecte es va emetre un informe signat per l’enginyer tècnic industrial dels serveis
tècnics comarcals, amb data 15 de febrer de 2008, expedient 18-2008 amb el títol
“Informe tècnic de la capacitat d’abastament d’aigua potable de la xarxa municipal per
l’any horitzó d’estudi fixat en le Pla d’Ordenació Urbana de el Masroig” i que en síntesi
apunta i conclou el següent:
-Sistema d’aprovisionament d’aigua: es descriu el sistema d’abastament i els cabals
autoritzats; aquests aspectes han estat descrits a l’apartat del cicle de l’aigua del punt
2.3. de vectors ambientals de l’ISA.
-Consums estimats actuals: a partir del padró de població (560 persones) i d’una
estimació de la població estacional i de les dades de consums anuals d’aigua potable
s’obté un valor de consum d’uns 100 l/hab/dia, que es considera infravalorat respecte
el valor real; es considera, en l’informe dels serveis tècnics comarcals, una dotació de
200 l/hab/dia.
- Consums previstos en l’horitzó d’estudi: es realitzen càlculs de consums a partir de la
dada de 210 habitatges previstos de creixement (en el POUM per a l’aprovació
provisional s’ha passat a contabilitzar 126 habitatges) i a raó de 4 persones per
habitatge (840 persones equivalents en l’horitzó del pla), concloent un consum estimat
de 102.200 m3/any. Cal remarcar que aquestes previsions es van fer sobre una versió
del POUM anterior a l’avaluada en el present document i que en el POUM per a
l’aprovació provisional s’ha passat a 137 habitatges, és a dir una reducció més que
significativa del 35% sobre les dades preses en els càculs dels serveis comarcals
-Avaluació de la capacitat d’abastament al municipi per l’horitzó d’estudi: es conclou
que les necessitats d’abastament màximes en l’any horitzó de l’estudi (102.200
m3/any) podran ser satisfetes per les fonts de subministrament que actualment
disposa el municipi (114.800 m3/any). Cal tornar a insistir, doncs, en què el POUM per
a l’aprovació provisional s’ha passat a contabilitzar 137 habitatges i que aquestes
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conclusions de l’estudi dels serveis tècnics comarcals es realitzaven sobre 210
habitatges.

4. Justificació-diagnosi estat actual infrastructures subministrament
S’aporta cartografia de les xarxes.
Respecte la capacitat i suficiència d’abastament, i d’acord amb els requeriments del
Document de referència, es va sol·licitar per part de l’Ajuntament de el Masroig als
serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat, l’emissió d’un informe que certifiqués
la garantia de subministrament d’aigua pel creixement d’habitants del POUM. A tal
efecte es va emetre un informe signat per l’enginyer tèncis industrial dels serveis
tècnics comarcals, amb data 15 de febrer de 2008, expedient 18-2008 amb el títol
“Informe tècnic de la capacitat d’abastament d’aigua potable de la xarxa municipal per
l’any horitzó d’estudi fixat en le Pla d’Ordenació Urbana de el Masroig” i que en síntesi
descriu el sistema d’aprovisionament d’aigua: es descriu el sistema d’abastament i els
cabals autoritzats; aquests aspectes han estat descrits a l’apartat del cicle de l’aigua
del punt 2.3. de vectors ambientals de l’ISA.

5. Especificació xarxa separativa
La normativa del pla en l’article 148.7 estableix que preferentment s’optarà per xarxes
separatives en els nous desenvolupaments; l’Agència Catalana de l’Aigua ho estableix
com a requisit obligatori.
6. Justificació-diagnosi
depuració/PSARU

estat

actual

infrastructures

sanejament

i

de

la

S’aporta cartografia de la xarxa. En l’informe de l’ACA sobre el POUM es constata que
s’està pendent de la millora del funcionament de la depuració de les 2 instal·lacions
existents. En la normativa del pla s’estableix les condicions de contribució dels nous
àmbits de desenvolupament en el sistema de sanejament.
7. Inundabilitat:
No es demana cap Estudi hidrològic hidràulic i d’inundabilitat. Els àmbits inundables de
Masroig se situen en zones de les valls dels barrancs i fondalades; donada la
particular orografia del terme i la situació del casc urbà de el Masroig i el fet que els
planejaments derivats es plantegen en les seves immediacions, es pot afirmar que les
zones que es plantegen per als creixements urbanístics futurs en el context del
nou POUM estan fora de la influència d’aquests àmbits.
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Ambient atmosfèric
8. Sobre la contaminació acústica cal que l’Ajuntament aprovi el cadastre sònic
Correspon a acte administratiu que ha de realitzar l’Ajuntament. No obstant caldrà
estar a la normativa vigent reguladora.
El cadastre sònic del municipi de el Masroig no aporta informacions rellevants per a
l’ordenació urbana i desenvolupament del nou POUM, més enllà del ja conegut que en
l’entorn de les zones urbanes (per tant en els nous àmbits de creixement) s’hauran de
respectar els límits d’emissió i immissió recollits en la normativa sectorial reguladora
En qualsevol cas, caldrà considerar que el sòl amb predomini d'ús residencial es troba
en zona de sensibilitat alta (valors d'immissió de 60 dB dia / 50 dB nit), i que en les
zones urbanes
existents aquests valors límit d’immissió a l’ambient exterior
s’incrementen en 5 dB(A).
D’altra banda cal apuntar que hi ha tot un capítol de la normativa del POUM que tracta
sobre el soroll i les vibracions en el context de les activitats. En la normativa del pla
també es recull com a annex una ordenança de regulació de la incidència de les
activitats sobre l’entorn.

9. Sobre contaminació acústica també fa referència a consideracions que es
poden incloure en la normativa del POUM
En la normativa del pla es recull com a annex una ordenança de regulació de la
incidència de les activitats sobre l’entorn. No obstant caldrà estar a la normativa vigent
reguladora
10. Sobre la prevenció de la contaminació lluminosa i referència a normativa vigent
reguladora
En la normativa del POUM hi ha diversos articles relatius a la mateixa (article 15, 16,
100) i es considera que els projectes d’urbanització dels nous sectors de
desenvolupament hauran de justificar la seva adequació a la Llei 6/2001 d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i al reglament que la
desenvolupa (Decret 82/2005) o qualsevol altra normativa reguladora vigent; la
validació d’aquesta adequació pot ser realitzada per informe dels serveis tècnics
municipals o comarcals

Gestió dels materials i residus
11. Es demana preveure, estudiar i avaluar les necessitats
desenvolupaments i valorar el sistema actual de recollida

dels nous

El sistema de recollida de residus al poble de Masroig és el sistema “porta a porta”
amb 2 únics punts de recollida de residus en contenidors en superficie; es preveu
el manteniment d’aquest sistema. En l’ISA es realitzen les estimacions en la
producció de residus associada als nous creixements.
En la normativa del POUM hi ha diversos articles relatius a la mateixa (articles 103
i 148), considerant que els projectes d’urbanització dels nous sectors de
desenvolupament hauran de justificar la seva adequació a la normativa reguladora
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vigent; la validació d’aquesta adequació es podrà realitzar per informe dels serveis
tècnics municipals o comarcals, d’acord amb les directrius del model de recollida
selectiva vigent en cada moment.
Pel que fa a la gestió dels residus industrials també en la normativa POUM hi ha
diversos articles que hi fan referència, que en tot cas hauran de tenir la regulació i
control via la llicència ambiental corresponent.

Medi natural, Biodiversitat
12. Es demana avaluar els efectes dels nous desenvolupaments sobre usos dels
sòls no urbanitzables i els seus efectes sobre la connectivitat ecològica,
paisatge i la biodiversitat.
Donada la ubicació i les característiques dels nous sectors de creixement urbanístic no
es preveuen efectes significatius sobre la connectivitat ecològica ni la biodiversitat.
13. Recollir en carto POUM i fer referència en l’ISA a la forest pública com a snu
d’especial protecció
En la cartografia del POUM per a l’aprovació inicial es recull la forest pública com a
snu d’especial protecció. En el punt 2.2. de l’ISA es recull la referència a la presència i
característiques de la mateixa.

14. Síntesi de superfícies i de tipus de sòl
Recollit en la documentació de la memòria, cartografia i normativa del pla
15. Recollir la cartografia del camí reial del Riu i fer-hi referència en la normativa
POUM
Recollit en la memoria, cartografia i normativa del pla; forma part de la llera del Riu
Siurana. S’hi fa referència en l’ISA. En qualsevol cas la proposta d’ordenació, pel fet
que tots els àmbits de creixement se situen en l’entorn immediat del propi casc urbà de
el Masroig, no l’afectaria.

16. Completar normativa POUM pel que fa incendis
Recollit en la normativa del pla
17. Recollir i cartografiar espècies protegides de flora
Els àmbits d’actuació del pla no afecten a espècies protegides de flora i en tot cas la
zonificació del snu i legislació sectorial reguladora (EIN, XN2000) ja es considera
suficient en el context del pla
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7. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada
8.Valoració ambiental del pla
En síntesi es demana avaluar més opcions-alternatives i es qüestiona el nivell de
creixement
De la proposta d’Avanç Pla (avaluada pel DMAH en el Document de Referència) a la
proposta de Pla per a l’aprovació provisional s’ha produït una reducció significativa
(de l’ordre del 47%) en el nombre d’habitatges, així com de superficie plantejada com
a urbanitzable; pel que fa al nombre d’habitatges s’ha passat dels 258 habitatges
previstos per part de l’Avanç a 137 habitatges en la versió per a l’aprovació
provisional.
Aquesta reducció s’explica fonamentalment per l’eliminació de 2 destacats àmbits de
creixement que es localitzaven a l’extrem sudest del casc urbà (anomenats com a
SAU-2 i SAU-3 en la versió d’Avanç, amb 47 i 54 habitatges respectivament. Amb la
supressió d’aquests 2 àmbits, a més, es recull i compleix amb la consideració del
Document de Referència al respecte sobre disminució dels mateixos.
També s’ha redefinit l’àmbit del PAU-6 complint amb els requeriments del Document
de Referencia de no inclusió de zona forestal.
Respecte la zona per a activitat terciària (definida com a Parc Tecnològic) al llarg de la
T-734 (identificada com a PAU PT 1) es concep com un àmbit per a l’establiment de
les activitats, preveient la concentració de l’espai lliure en la franja més immediata de
la carretera; la normativa del pla recull referències a la normativa sectorial d’activitats
tot i que serà la llicència ambiental la via per a regular les activitats que siguin
susceptibles d’implantar-se en aquest àmbit.

9. Identificació de les administracions públiques afectades i del públic
interessat.
Identifica les administracions que hauran de ser consultades per l’Ajuntament sobre el
document derivat de l’aprovació inicial, explicitant que cal informe favorable tant de
l’ACA com de la Direcció General d’Habitatge per a l’aprovació provisional.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal El Masroig del Priorat
Memòria Ambiental- Pàgina 13

4. SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
L’ISA del POUM de Masroig (Limonium, abril 2008) realitza una síntesi dels aspectes
ambientals rellevants en el context del nou POUM, destacant els següents aspectes:
-la compacitat del casc urbà de Masroig, únic nucli de població del terme.
-la importància del sòl no urbanitzable i paisatge del terme i dels elements més
rellevants en el mateix: itineraris excursionistes, xarxa hidrogràfica de barrancs que
drenen al riu Siurana i el propi riu, masses forestals, zones de conreu de la vinya.
-la presència d’hàbitats d’interès comunitari, d’una forest d’utilitat pública i de part d’un
espai de la xarxa natura 2000.
-la certificació d’una provisió suficient de recursos hídrics en l’horitzó del pla.
Criteris ambientals
Els àmbits sobre els quals es defineixen els principis, criteris o directrius bàsiques
ambientals del pla són els següents:
Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals
Cicle de l'aigua.
Energia.
Ambient atmosfèric.
Residus.
Biodiversitat, patrimoni natural i paisatge.
Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals:
Promoure un territori estructurat sobre el sòl no urbanitzable, que el valora i que
redueix el risc ambiental; un model d’ocupació urbana que prioritza omplir i tendir al
model compacte i de més densitat; i un model que afavoreix la cohesió social
mitjançant els espais públics.
Un territori estructurat sobre el sòl no urbanitzable, que el valora i que redueix el risc
ambiental:
Ordenació del sòl no urbanitzable, amb reconeixement i foment dels seus valors i de
les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori i regulació de les noves
construccions, activitats i usos que s’hi poden fer;
Preservació i protecció normativa dels espais i elements amb valor especialment
rellevant en el territori i de cara a les seves funcions en un context de sostenibilitat
ambiental i social;
Identificació de les zones amb riscos ambientals (incendis forestals, inundabilitat, risc
electromagnètic, sòls inestables o altres riscos geològics,...) amb preservació
d’aquestes àrees lliures de desenvolupaments urbanístics (sigui en elles mateixes o en
el seu entorn més immediat d'afecció) o estudi de les mesures correctores a adoptar
per a minimitzar aquests riscos.
Un model d’ocupació urbana que prioritza omplir i tendir al model compacte i de més
densitat:
Promoció d'un model de consolidació o rehabilitació del nuclis existent i de creixement
compacte (versus models difusos i de creació de nous nuclis sense continuïtat amb
trama urbana preexistent);
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Priorització de les millores urbanes, les rehabilitacions i el desenvolupament de solars
en zones urbanes ja consolidades per sobre de les noves expansions.
Priorització de creixements residencials de densitats mitjanes-altes d’habitatge per
hectàrea versus creixements residencials de baixa o molt baixa densitat.
Un model que afavoreix la cohesió social mitjançant els espais públics:
Ubicació dels equipaments i zones de serveis en llocs estratègics per a potenciar les
seves funcions socials.
Desenvolupament de les zones verdes i espais lliures per a potenciar-ne la seva
funcionalitat social;
Cicle de l'aigua
Garantir la disponibilitat d’aigua, tot fomentant els recursos propis; promoure l’estalvi
d’aigua i reduir el risc d’inundacions.
Garantir la disponibilitat d’aigua, tot fomentant els recursos propis:
Garantir la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del
POUM
Adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) per a protegir els recursos hídrics
autòctons.
Promoure l’estalvi d’aigua:
Adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) en el planejament derivat per a
assolir consums sostenibles d'aigua (foment de l'estalvi i la reutilització).
Promoure mecanismes de recollida, emmagatzemament i aprofitament d'aigua
procedent de les precipitacions.
Reduir el risc d’inundacions:
Prevenir i minimitzar els riscos hidrològics associats a les inundacions en base el
principi de precaució i les normatives vigents.
Energia
Garantir l’abastament energètic del municipi, tot fomentant l’estalvi i les energies
renovables.
Garantir la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat
del POUM.
Promoure mesures (normatives i d'altra naturalesa) per a l'adopció de criteris i accions
específiques de bioclimatisme i eficiència energètica en les edificacions.
Adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa), en el planejament general i derivat,
per a potenciar la producció d'energia a partir de recursos autòctons i de caràcter
renovable; incrementar progressivament i constantment el percentatge de les fonts
energètiques autòctones i renovables en la satisfacció de la demanda local d'energia.
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Ambient atmosfèric
Reduir les emissions atmosfèriques i de soroll i reduir la contaminació lumínica i
electromagnètica.
Reduir les emissions atmosfèriques i de soroll:
Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i de les edificacions i reduir la seva
contribució al canvi climàtic.
Adoptar mesures per a fomentar la mobilitat sostenible des del propi planejament
urbanístic i en els instruments que se’n derivin.
Adoptar mesures per a reduir l'impacte sonor sobre la població exposada a nivells
sonors més elevats.
Reduir la contaminació lumínica i electromagnètica:
Promoure mesures (normatives i d'altra naturalesa) de prevenció de la contaminació
lumínica.
Regular i ordenar els elements i les instal·lacions emissores de radiacions
electromagnètiques d’acord amb el principi de precaució i les normatives vigents, per a
minimitzar els seus efectes negatius sobre el paisatge i els éssers vius.
Residus
Reduir els residus en origen des del propi disseny de la trama urbana i implantar
mesures en el sòl urbà consolidat.
Reduir els residus en origen des del propi disseny de la trama urbana:
Promoure mesures (normatives i d'altra naturalesa) per a incorporar la gestió dels
residus des del propi disseny de la trama urbana (tot considerant les instal·lacions de
recollida i gestió dels residus) fins als paràmetres d’edificació (ús de materials de baix
impacte ambiental, algun tipus de certificació ambiental i garantir espais i instal·lacions
que facilitin la recollida selectiva).
Implantar mesures en el sòl urbà consolidat:
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a potenciar, en
l’àmbit local, la recollida selectiva dels residus i la seva reutilització.
Biodiversitat, patrimoni natural i paisatge
Concebre el model de municipi a partir dels espais lliures i dels corredors ecològics;
garantir una conservació efectiva i una adequada gestió dels espais d’interès natural; i
preservar activament el paisatge com a valor estratègic del municipi.
Concebre el model de municipi a partir dels espais lliures i dels corredors ecològics:
Potenciar l'extensió, valors i funcions dels espais naturals, lliures i no urbanitzats en
general com a elements bàsics i vertebradors del model territorial, urbanístic i de
planejament derivat del POUM.
Promoure i reforçar la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i
no urbanitzats en general, per a constituir una veritable xarxa d'espais preservats del
procés urbanitzador.
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Garantir una conservació efectiva i una adequada gestió dels espais d’interès natural:
Ordenar i regular (amb protecció normativa) els espais amb hàbitats, ecosistemes i
altres elements amb especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat,
existència d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides).
Facilitar la gestió futura dels espais inclosos a la Xarxa Natura 2000
Preservar activament el paisatge com a valor estratègic del municipi:
Conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori.
Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.
Garantir la integració de les edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on es
troben, mitjançant definició de condicions detallades en paràmetres edificatoris i
constructius.
Conservació, en la mesura del possible, dels elements vegetals i masses de vegetació
natural preexistents en zones susceptibles de nova urbanització (integració com a
zona verda o trasplant d’exemplars).
Utilitzar espècies autòctones i naturalitzades en el context de les zones verdes i arbrat
viari.
Anàlisi d’alternatives
La consideració de "l'alternativa zero” –manteniment de la situació urbanística actual,
sostinguda per la legislació urbanística general i altres legislacions sectorials-, no seria
recomanable ni des del punt de vista economico-social (manca de resposta als
fenòmens generadors de l’envelliment i despoblament, manca d’oferta d’habitatges o
manca de serveis) ni des del punt de vista ambiental o paisatgístic (falta de resposta
davant els usos possibles en el sòl no urbanitzable, impossibilitat d’estudi d’informació
concreta sobre vectors ambientals,...).
La proposta d’Avanç de POUM per al terme del Masroig que es va presentar per a
l’emissió del Document de referència fou resultat d’una proposta que es va gestar i
formalitzar en el transcurs dels treballs iniciats per l'equip responsable de la revisió del
planejament i culminats la primavera de 2007. Al llarg de tot aquest procés es pot
parlar de 2 models d’Avanç de POUM, culminats en diferents períodes de temps, molt
semblants en la seva base i fonament, donat el dimensionament del propi POUM i les
característiques del teixit urbà existent i projectat.
En el model que es proposava per a l’aprovació inicial ja es va produir una reducció
més que significativa, passant dels 258 habitatges de la proposta de l’Avanç a 140
habitatges, valor que que es considera que dóna resposta i resol satisfactòriament
els requeriments de l’òrgan ambiental competents de replantejament del
dimensionament del POUM de el Masroig.
Així, el model urbanístic proposat per a l’aprovació inicial essencialment canvia
respecte la proposta d’Avanç de POUM en l’eliminació de 2 dels 3 àmbits de SAU
(desapareixen el SAU 2 i el SAU3) amb la conseqüent reducció de 149 a 28
habitatges; en el sòl urbà es preveuen 112 habitatges. Els 112 habitatges del sòl urbà
més els 28 del sòl urbanitzable contabilitzen els 140 habitatges de potencial màxim
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que plantejava el POUM de el Masroig per a la seva aprovació inicial. De cara a
l’aprovació provisional s’ha fet algun que altre ajust poc significatiu que ha fet que el
valor final d’habitatges s’estableixi en 126.
Integració dels criteris ambientals en el pla
El grau d’integració dels criteris ambientals en el pla es pot considerar elevat ja que en
essènciaes tracta d’un model urbanístic compacte de creixement a la vora del nucli
existent, per dotar de possibilitats de nou allotjament i de renovació de serveis. Hom
podria discutir si fóra millor un creixement major o menor, si les peces de sòl
dissenyades podrien tenir més o menys dimensió o una forma diferent, però, en tot
cas, el model continuaria essent en essència el mateix pel que fa a l’ocupació territorial
i l’impacte ambiental associat.
Pel que fa a l’ocupació del sòl cal tenir en compte que resten definides poc menys de
20 ha de sòl urbà (poc més del 1% del terme), únicament 6011 m2 de sòl urbanitzable
no delimitat (0,04% del terme) i 1.530 Ha de sòl no urbanitzable (aproximadament el
98,7% del terme).
Les hectàrees declarades com a urbanes estan concentrades en un únic nucli, la vila
del Masroig. La totalitat del nou sòl que es declara com a urbanitzable es troba a
l’interior de la vil·la del Masroig o com a continuació del teixit urbà preexistent,
promovent d’aquesta forma un creixement plenament “orgànic” o de creixement natural
del poble.
D’altra banda els nous sectors tenen la possibilitat d’adaptar-se topogràficament al
relleu i estructura orogràfica del terreny on s’assenta la vila del Masroig.
Quant a la població, el dimensionament del POUM preveu un potencial de 126
habitatges en el conjunt dels 7 sectors de sòl urbà (PAUs) plantejats. En un punt de
l’ISA s’estableixen els càlculs dels serveis bàsics necessaris associats als nous
desenvolupaments urbanístics a raó d’una base de càlcul de 3 persones per habitatge.
Si en l’horitzó de l’any 2016 –objectiu temporal del POUM– es materialitzessin i
s'ocupessin tots els habitatges nous previstoss, podríem tenir un augment de població
màxim d'unes 408 persones.
Respecte les infrastructures el POUM no en preveu de noves, més enllà de les
associades als nous desenvolupaments urbanístics com la formalització de carrers
associats i les àrees de recollida de residus sòlids, així com la construcció dels nous
equipaments com l'edifici del nou Ajuntament –ja materialitzat- i de la nova escola, en
l'interior del casc urbà de la vil·la.
En síntesi les valoracions sobre el model territorial, l'ocupació del sòl i els riscos
ambientals i la protecció de la biodiversitat i del patrimoni natural del POUM del
Masroig són prou positives des del punt de vista ambiental, ja que:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal El Masroig del Priorat
Memòria Ambiental- Pàgina 18

1. La totalitat dels àmbits de nou creixement i desenvolupament urbanístic residencial
es plantegen en l'interior del teixit urbà preexistent o la seva immediatesa. Es tracta
d'un model de "creixement orgànic" que no planteja crear noves entitats urbanes
en cap espai que no tingui continuïtat amb la trama urbana de la vil·la del Masroig.
2. La forma i disseny dels nous àmbits de creixement es pot considerar adaptada al
territori i a l’estructura urbana existent, permetent potenciar una estructura
urbanística i desenvolupament edificatori tradicional de la vil·la del Masroig,
donant-li continuïtat, millorant-ne els serveis i la mobilitat.
3. L’ordenació del sòl no urbanitzable reconeix i potencia els seus valors i les seves
funcions en l'estructuració orgànica del territori (connectivitat i altres funcions), i
identifica i regula de les construccions i usos que s’hi fan. El POUM del Masroig
recull diverses tipologies d'identificació, classificació del sòl no urbanitzable i claus
de protecció (protecció agrícola, paisatgística o naturalística, sòl de sistemes, etc.)
del sòl no urbanitzable enfront els usos possibles. Es preserva el sòl no
urbanitzable, especialment aquell amb especial interès ambiental, lliure
d'implantacions urbanístiques que puguin perjudicar els seus valors. No es planteja
cap àrea de creixement ni actuació urbanística en sòl no urbanitzable d'especial
interès (sota motius d’interès natural, paisatgístic, agrari, de protecció sota riscs o
de cap altre) ni de forma aïllada del casc urbà.
4. La proposta urbanística no afecta cap corredor ecològic. Com ja s'ha esmentat, el
POUM defineix claus específiques de protecció del sòl no urbanitzable i aquestes
es desenvolupen normativament.
5. Es preserva íntegrament l'estructura de la xarxa de camins existent (integrada per
pistes, camins ramaders o vies pequàries i recorreguts paisatgístics i d'interès
natural), amb protecció normativa sota la clau de sòl de sistema viari i amb
possibilitat d'ampliació de les seves funcions en pro d’un coneixement i gestió més
efectiva dels valors del sòl no urbanitzable. La normativa del POUM conté articulat
específic respecte les distàncies de protecció i l'obertura de nous camins.
6. El desenvolupament del nou POUM es realitzarà en un context administratiu i
normatiu -tant del propi POUM com de la diversa i variada legislació sectorial de
referència- molt més exigent que l'existent en l'actualitat i en el període de vigència
de les actuals normes de planejament, fet que ha de permetre la implementació de
diverses mesures de sostenibilitat i la promoció i formalització d'un model
urbanístic més sostenible.
7. Finalment, i tal i com s’ha explicat anteriorment, s’ha donat resposta a tots els
requeriments realitzats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya en el corresponent Document de Referència.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal El Masroig del Priorat
Memòria Ambiental- Pàgina 19

5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU
GRAU DE CONSIDERACIÓ
En el present punt es realitza una síntesi extracte d’aquelles al·legacions i dels
informes amb contingut ambiental o relacionats amb la documentació ambiental i la
resposta donada als mateixos per part dels redactors del pla i la seva consideració en
el mateix.l
Durant l’esmentat termini d’exposició pública han estat presentats 13 escrits
d’al·legacions per part de particulars. Revisat el contingut de les mateixes es conclou
que totes elles fan referència a qüestions puntuals que responen a interessos
particulars i que no tenen rellevància a nivell de la tramitació ambiental del pla.
Pel que respecta als informes d’administracions de caràcter ambiental es consideren
les següents:
1. Agència Catalana de l’Aigua.
2. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
3. Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
4. Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
5. Agència de Protecció de la Salut.

1er Informe.- AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de data 13/1/09
L'agència Catalana de l'Aigua aporta un informe detallat on presenta un repàs als
capítols d'abastament, sanejament, xarxa hidrogràfica i
inundabilitat. Conclou
favorablement l'informe emès per al POUM de Masroig sempre que es tingui en
compte les consideracions per cada capítol, del present informe, sobre el DPH,
l’abastament, el sanejament, la inundabilitat i els aspectes ambientals del sistema
ripari.
Domini Públic Hidràulic:
Modificacions del POUM:
S'incorpora a la normativa el marc legal del DPH i la zona de policia de lleres vigent, el
Text refòs de la Llei d'Aigues i el Regalment del Domini Públic Hidràulic, on es
defineixen els concpetes de DPH i llera pública i priivada i les activitats que s'hi poden
desenvolupar.
Abastiment:
En el capítol d'abastiment l'informe fa un repassada a les condicions reals de la xarxa
d'abastiment i fa unes recomanacions de manteniment i bon funcionament de les
instal.lacions. Diu que tanmateix fins al moment no s'han sofert problemes per manca
del recurs.
En el que respecta al suministrament a les edificacions i les activitats en el sòl no
urbanitzable recorda que l'aprofitament d'aigues subterrànies requereix l'autorització
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de l'Organisme de conca i que es poden aprofitar les aigues pluvials d'una finca
particular per ús privatiu.
Modificació del POUM:
S'incorpora a la normativa aquestes dues consideracions: per la captació d'aigues
subterranies es requereix autorització de l'organisme de conca i que l'ús de la'igua es
pot produïr dins de la mateixa finca, d'acord amb els articles 54.2 i 59 del TRLA i 84.2 i
87 de RDPH
L'aprofitament de les aigues superficials es poden arpofitat per ús privatiu d'acord amb
l'article 54 del TRLA,, i segons l'article 85 del RDPH el propietari reta obligat a
comunicar a l'organisme de conca les caracteristiques de la utilització que es pretèn,
indicant el que s'especifica en els articles 85.2 i 86 del RDPH.
Sanejament:
Presenta l'escenari del PSARU 2005 pel qual s'aprova el Programa de sanejament
d'aigues residuals urbanes, es preveuen per al municipi del Masroig les actuacions
relatives a l'EDAR del Barranc de la Vila i Barranc del Pou.
Per tant s'exigirà als promotors de nous desenvolupaments urbans sense necessitat
de planejament derivat la formalització d'un conveni que recull el PSARU 2005 per la
participació dels costos de proporcionals de sanejament en alta de l'EDAR, quedant
l'informe favorable del planejament derivat a la subsripció de l'esmentat conveni.
Obligatorietat de les industries de nova creació de depurar les aigues residuals
industrials generades i eliminar la contaminació abans del seu abocament al sistema
de sanejament, dacorda amb l'anexx 3 del PSARI 2003del PSARU 2005, essent
obligatori que l'establiment disposi d'un pretactament abans de l'abocador.
La xarxa de sanejament haurà de complir el que estableix el Decret 130/2003, de 13
de maig pel qual s'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
Modificació del POUM:
S'incorpora a la normativa aquests preceptes.
Inundabilitat:
Per la orografia del terreny no es preveu risc d'inundació en cap dels nous
creixements. Per tant s'informa favorablement.
Es recorda que el costejament de les desepeses aniran
interessada de les infraestructures necessàries per adequar
a implantar, i en el cas de ser necessari un estudi hidrològic
les recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat
2003 per l'ACA.

a càrrec de la persona
el risc d'inundació de l'ús
es realitzarà d'acord amb
d'àmbit local, redactat al

Modificació del POUM: Es fa esment del marc legal de la llei d'aigues i del regalment
del domini públic hidàulic que han de complir les actuacións de nous creixements
urbans i les obligacions de les edificacions i les activitats en sòl no urbanitzable.
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Afeccions mediambientals:
Es defineix la presservació de l'espai de ribera principalment la llarg del riu Siurana per
garantir la funcionalitat dels corredors biològics.
Es recorda que qualsevol intervenció que afecti a l'espai fluvial haurà de realitzar-se
d'acord amb l'establert a la "Guia d'intervenció en l'espai fluvial" redactada el gener de
2002 per l'ACA.
Proposta del POUM: Es qualifica amb la clau PRF "Protecció de Riberals i
Fondalades" el SNU al costat de la llera dels rius per garantir la connexió dels
corredors biològics amb el grau de protecció suficient que la llei exigeix.
2on Informe.- DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE de data
27/02/09
Exposa: que únicament el Catàleg de masies i cases rurals és objecte d’informe
paisatgístic i que aquest Catàleg no es troba entre la documentació aportada.
Resposta: el Catàleg de masies i cases rurals s’ha elaborat amb posterioritat a
l’informe de Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i s’adjunta amb la documentació
del pla per a aprovació provisional.

3er Informe.- DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE de data
16/10/08
Revisada la documentació s'exposa que el POUM no s'adequa a les determinacions
aplicables en matèria d'habitatge i exigeix les esmenes següents:
1. Cal disposar de memòria social. S'ha de fer una previsió quantificada de les
necessitats d'habitatge al municipi. A més del nombre d'habitatges s'ha de fer constar
la quantificació de la su`perfície de sostre destinada a la construcció d'habitatge de
protecció pública.
Modificació del POUM: Es redacta i s'incorpora una memòria social amb la
quantificació exacta de sostre residencial de nova implantació, de sostre residencial de
protecció pública, de l'habitatge dotacional públic, amb determinació del nombre
d'habitatges i previsió del total de metres quadrat de cada tipologia. Juntament amb
l'anàlisi social per població i activitat de la momòria del Pla es dona compliment a
requeriment.
2. Cal que el POUM estableixi el sostre per habitatges de protecció oficial previstos en
cada sector, així com estableixi la resserva destinada a habitatges de règim general i
especial i la de preu concertat, donant compliment a les resserves mínimes establertes
en la llei d'urbanisme.
Modificació del POUM: Determinació del sostre de haitatge públic a cada sector, i
quantificació de la proporció mínima de resserva de sòl i sostre que determina la llei.
3. Cal modificar el redactat de l'article 14. Reserves per l'habitatge de protecció pública
amb la introducció de les resserves a preu concertat.
Es modifica l'article afegint aquesta modalitat.
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4.El PAU 8 regulat per normativa no es detecta als plànols d'ordenació, en canvi
s'anomena PMU del qual no es fa esment a la normativa. Cal corregir incoherències.
Modificació del POUM: Aquestes incoherencies són el resultat de les múltiples
reflexions que s'han dut a terme sobre el present sector, plànols i revisions durant el
periode de planejament.
A resultes d'aquest llarg i lent procés de redacció, on els particulars afectats han
manifestat reiteradament durant la fase d'avanç de pla, com en la fase de
suggeriments i al.legacions , oposició a la urbanització de les seves propietats amb
costejament de les obres a càrrec del propietaris afectats per la nova actuació
urbanística, i reclamen a l'administració els sufragament d'aquest costos així com el
pagament del terrenys de cessió obligatòria i gratuïta corresponents, es decideix no
intervenir en el sector esmentat actualment vigent de naturalesa rústica i eliminar la
proposta de PAU 8 o PMU, grafiada en l'esmentat sector, a l'espera de temps més
favorables a aquesta actuació.
5. Cal justificaar la cassificació del sòl urbà consolidat al Parc Tecnològic.
Modificació del POUM: Delimitació d'un PAU en SU No consolidat anomenat PAU PT1
(Parc Tecnològic 1) donat que queda afectat per un procés de reparcel.lació, manquen
els serveis urbanístics bàsics per l'assoliment de solar, i resta pendent la cessió
obligatòria i gratuita dels terrenys qualificats per a sistemes urbanístics.
6. S'ha de garantir la qualificació de reserva de sòl per habitatges de protecció pública.
Modificació del POUM: Es grafia a cada Polígon d'Actuació les reserves de sòl per
aquest tipus d'habitatge protegit amb identificació del ,lloc, sostre i nombre
d'habitatges.
7. El PAU 5, 7 i 8 no garanteixen la previssió d'habitatge públic protegit donat que la
tipologia proposada pel pla ho impedeix.
Modificació del POUM: Es canvia la tipologia exclusivament unifamiliar, amb la de una
peça d'habitatge plurifamiliar de dimensions adient per la implantació de l'habitatge
protegit, amb el sostre corresponent que li pertoca, en els polígons 5 i 7. El polígon 8
queda eliminat. Es crea la Zonificació BAHPO Bloc Aillat d'Habitatge sde Protecció
Publica per equalificar els sòl específicament per aquest fi.
8. El POUM ha de contemplar l'habitatge dotacional públic.
Modificació del POUM: Es crea la Clau SHDP "Sistema d'Habitatge Dotacional Públic"
que qualifica els habitatges per temporers actualment en servei, i que estàven
identificats al POUM amb la Clau EQ3 Equipaments, i es duplica la seva capacitat
afegint un planta primera, actualment en planta baixa.
9. El POUM ha de contemplar una qualificació específica pel terrenys de protecció de
l'habitatge públic.
Modificació del POUM: Es crea la clau BAHPO "Bloc Aillat de Habitatge de Protecció
Pública, i la clau SHDP "Sistema d'Habitatge Dotacional Públic" per allotjament de
temporeres i col.lectius amb necessitats especials.
10. Els PAU han de identificar amb precisió l'emplaçament del sostre d'habitatge de
protecció publica.
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Modificació del POUM:
Es grafia als plànols d'ordenació l'emplaçament exacte d'aquesta tipologia.
11. El POUM ha de contemplar els terminis per la construcció dels habitatges de
protecció pública.
A l'agenda del POUM es determinarà els plaços de construcció dels polígons
d'actuació amb desenvoluplament de la urbanització com els habitatges de protecció
pública.
12. La Normativa Urbanística ha de contemplar la creació i gestió del patrimoni
municipal de sòl i habitatge.
Modificació del POUM: Es crea un articulat nou article 15 amb aquesta regulació per
rebre el 10% de l'aprofitament urbanístics del sectors en sòl urbà no consolidat, per la
construcció dels habitatges de protecció publica addicionals, els quals queden
quantificats a la memòria social.
13. No s'ha trobat cap referència a convenis urbanístics en la documentació del
POUM:
Resposta del POUM: No existeixen convenis urbanístics entre els particulars i
l'administració.
4rt Informe.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO de data 8/07/08
1. L'informe recull la normativa del POUM en el seu article 99 on s'establia la limitació
de col.locació de les estacions de telefonia mòbil a una distància mínim de 100 metres
respecte a centres de salud,escoles infantils i altres equipaments.
D'acord el RD 1066/2001, de 28 de setembre, en ell s'estableix els nivells d'exposició
als camps electromagnètics, d'acord amb la recomanació del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea, de 12 de juliol de 1999, en els que els seus criteris
coincideixen amb els de la OMS, Organització Mundial de la Salut, on en el Real
Decret i la Ordre CTE/23/2002 estableixen els mecanismes de control que asseguren
el compliment dels nivells d'exposició de la població a les ones electromagnètiques
que produeixen les estacions de telefonia mòbil , i reconama no incorporar
arbitaràriament factor de seguretat addicionals en aquestes instal.lacions. Es proposa
la eliminació d'aquesta limitació en el POUM i el modificat del corresponent article.
Modificació del POUM: Se suprimeix aquesta limitació de l'esmentat article 99.
2. Pel que fa a l'article 137.c del POUM s'exigeix el canvi de redacció per ser
excessivament àmplia i ambigua al observar que la seva redacció estaria requerint
llicència municipal d'obres, per exemple, per aquelles instal.lacions interiors d'un
habitatge d'un sistema de xarxa inalàmbrica per la connexió de perifèrics amb
l'ordinador, o d'un sistema de telèfon inalàmbric a l'interior d'un habitatge.
Modificació de l'antic article 137, actual 142 del POUM: S'aprecia aquest requeriment
modificant la redacció de l'esmentat article introduïnt més precisió en el seu redactat,
de la forma següent:
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142.c Qualsevol implantació d'antena de telefonia mòbil implantada per les operadores
de telefonia que tinguin per finalitat donar cobertura de telefonia mòbil als ciutadans,
sigui per la millora de l'actual cobertura o per creació de nous serveis de xarxa de
telefonia mòbil requeriran llicència municipal i autorització de la Comissió Territorial
d'Urbanisme.

142.d ) Queden exemptes de necessitat de llicència municipal, aquelles activitats
promogudes pels usuaris que tinguin per finalitat la creació de xarxes inalambriques de
curt alcanç exclusivament en l'interior dels edificis, o per aquelles que siguin
necessàries per la connexió de perifèrics amb l'ordinador, instal.lació de telèfons
inalàmbrics o accessos inalàmbrics de banda ampla en l'interior dels edificis, i per ús
exclusivament particular.
Creiem que amb el canvi d'aquest dos articulats es dóna compliment als requeriments
de l'informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio augmentat la precisió
normativa per al fi que es persegueix en el Pla d'Ordenació Urbanística.
5è Informe.- AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT amb data registre d’entrada
a l’Ajuntament de 18/07/08
S'informa favorablement, ja que no es constaten riscos significatius per la salut pública.
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6. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
El procediment d’avaluació ambiental del POUM de El Masroig ha permès des que es
van iniciar els treballs ambientals, el mes de febrer de l’any 2006, una evolució prou
positiva pel que fa a la consideració i integració creixents dels aspectes ambientals en
la documentació del pla.
L’ISA preliminar va permetre, a partir de la documentació ambiental que ja hi havia
disponible i de treball de camp i de gabinet complementari, conjuntament amb
converses amb representants del consistori, recollir els principals aspectes territorials i
ambientals del municipi i contextualitzar una relació de principis, criteris i objectius
ambientals a assumir pel nou POUM.
El procés de maduració del POUM mitjançant les fases que caracteritzen el
procediment d’avaluació ambiental (Avanç de Pla, Aprovació inicial, període
d’informació pública) ha permès avaluar, aprofundir i millorar la proposta des d’un punt
de vista ambienta, recollir, ser conscients i poder estudiar les aportacions i valoracions
que sobre el mateix han pogut realitzar particulars, entitats i administracions que han
informat sobre el pla, arribant en aquest moment a les portes de la seva aprovació
provisional.La plasmació dels criteris i objectius ambientals s’ha formalitzat en últim
terme en la proposta de Pla presentada per a la seva aprovació provisional,
formalitzada per la memòria descriptiva i representada cartogràficament pels plànols
d’informació i d’ordenació, i també en la normativa del pla, amb diverses i explícites
referències a la regulació de diversos aspectes ambientals.
Tot seguit es realitza una síntesi de l’avaluació del grau de compliment dels objectius i
criteris ambientals (presentats en l’ISA) per part de la documentació del pla que es
porta a aprovació provisional en els diversos àmbits:
-Del conjunt de criteris sobre el model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals es
considera que el Pla en permet un alt grau d’integració en la seva pràctica totalitat.
-També es considera que el pla permet un alt compliment de la major part dels criteris
sobre el cicle de l’aigua; es podria fins i tot “anar més enllà” el cas del criteri de
“garantir la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del
POUM” fixant com a exigència la necessitat que els nous desenvolupaments
urbanístics (residencials i d’activitats) justifiquin la disponibilitat de recursos hídrics, tot
i que com ja s’ha comentat existeix un informe i certificat expedit pels serveis tècnics
comarcals que avalen l’existència de recursos suficients en el marc dels creixements
proposats. Altres criteris resten pendents de la seva integració i consideració en els
projectes d’urbanització i edificació derivats (com l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua).
-Respecte l’energia i l’ambient atmosfèric s’apunten una sèrie de criteris que entenem
que la documentació normativa del pla pot ajudar a impulsar, tot i que la seva
concreció i impuls verdader passen per altres accions més enllà del planejament;
d’aquí la valoració que es pugui fer sobre el seu grau d’integració sigui parcial, tot i les
referències explícites a la normativa del pla sobre qüestions d’aquest àmbit.
-Finalment sobre l’àmbit de biodiversitat, patrimoni natural i paisatge la pràctica totalitat
dels criteris presenten un alt grau de valoració en quant al seu compliment o integració
en la documentació del pla.
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7. SEGUIMENT AMBIENTAL
Segons estableix la normativa vigent, l’entitat promotora del POUM –l’Ajuntament de el
Masroig - és la responsable de vetllar pel bon desenvolupament del Pla, dels seus
continguts i de les seves mesures, entre elles les ambientals. A tal efecte els tècnics –
de l’Ajuntament o d’altres administracions competents- que hagin d’avaluar la
documentació i execució dels nous desenvolupaments disposaran de tota la
documentació ambiental associada a l’expedient (ISA, Memòria Ambiental, Proposta
de resolució sobre la memòria ambiental) per a poder-ne realitzar els informes
pertinents
El propi procediment d’avaluació ambiental a què se sotmet el POUM constitueix la
primera mesura de supervisió i control del pla, pel que fa al seu contingut i grau
d’integració dels criteris i objectius ambientals, de forma que el document definitiu del
pla ha de contar amb una justificació suficient del grau d’integració dels criteris i
objectius ambientals exposats per la documentació ambiental i validats per l’òrgan
ambiental competent, en la proposta de resolució sobre la Memòria Ambiental i la
documentació del pla en la seva versió per a aprovació provisional. Aquest
pronunciament de l’òrgan ambiental competent sobre la idoneïtat ambiental del pla ha
de ser tinguda en compte per part de la Comissió d’Urbanisme corresponent en
l’aprovació del pla. La proposta de resolució sobre la present memòria ambiental que
haurà d’emetre l’administració ambiental competent expressarà el grau de suficiència
de les mesures exposades, les que s’hagin de reconsiderar o la necessitat de
considerar-ne de noves.
El seguiment ambiental del nou POUM presenta 2 vies de supervisió bàsiques: una
té relació amb l’aplicació del pla i d’aquells plans, programes o projectes que se’n
derivin i l’altra té a veure amb el seguiment de l’evolució de determinades variables o
paràmetres ambientals específics.
Respecte la primera via de superivisió i en primer lloc, i donat el marc del
planejament superior de referència representat pel PTP del Camp de Tarragona, cal
garantir que el POUM tingui en compte les seves determinacions, ja siguin aquestes
més estratègiques o de caire més específic, de forma que els continguts del POUM
siguin coherents amb aquestes determinacions.
D’altra banda, es pot donar la situació en què determinats planejaments derivats del
pla (plans parcials, plans especials, modificacions de planejament,…) requereixin del
tràmit d’avaluació ambiental estratégica d’acord amb la normativa sectorial
reguladora vigent. Igualment, també es pot donar la casuística que determinats
projectes derivats del pla requereixin, a causa de la seva naturalesa, del tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental; en aquests casos s’haurà de procedir d’acord amb
la normativa sectorial reguladora vigent (RD 1131/1988 o qualsevol altra vigent) i
considerar el corresponent Programa de Vigilància Ambiental, que té per objecte
estabilr un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures
protectores i correctores contingudes en l’Estudi d’Impacte Ambiental corresponent del
projecte. En un altre ordre i pel que fa al desplegament del pla, caldrà tenir present el
planejament sectorial i normativa sectorial reguladora que tingui incidencia en el
territori. Entre aquestes disposicions cal apuntar les relatives al cicle de l’aigua, a la
producció i distribució d’energia i a la correcta gestió en origen dels residus municipals;
precisament la segona via que apuntàvem de supervisió del pla intenta donar resposta
a l’avaluació d’aquests aspectes.
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En tot cas els plans o projectes derivats del pla (incloent projectes d’urbanització i
conseqüents projectes constructius) s’hauran de redactar i desenvolupar en
concordança amb la documentació ambiental del pla i els informes corresponents de
l’administració ambiental competent; els redactors dels corresponents plans derivats o
projectes derivats serán els encarregats de tractar, incloure i desenvolupar aquells
aspectes ambientals que determina la documentació ambiental del pla (ISA i Memòria
Ambiental del pla) amb el nivel de detall necessari i que pertoqui.
Per al seguiment ambiental del POUM de el Masroig es proposa estudiar una sèrie
d’indicadors de referència que han de permetre complementar la supervisió del pla
que s’ha apuntat anteriorment. El responsable de garantir la seva adopció i justificar-ne
el seu valor i evolució és el promotor del pla o dels plans derivats. S’especifica la
proposta així mateix de la periodicitat en la mesura dels mateixos i s’agrupen en 2
àmbit:
a) Indicadors relatius al consum de sòl/model de desenvolupament/fragmentació
espais oberts
b) Indicadors relatius a les demandes de recursos
Taula. Indicadors consum de sòl/model desenvolupament/fragmentació espais oberts
Nom indicador

Càlcul

Periodicitat
de mesura
Anual

Font

Interpretació

Població resident
vs. nombre
d’habitatges

Població censada o
resident/nombre
d’habitatges
existents.

Serveis tècnics
municipals
(STM)
IDESCAT/INE

Superfície
urbanitzada/superfície
municipal.

Trianual o cada
sexeni (d’acord
amb l’agenda del
pla).

Classificació del
sòl no urbanitzable

Superfícies
corresponents a les
claus del snu

Sexeni

Intensitat
edificatòria

Nombre d’habitatges
nous/1000 habitants.

Anual

STM;
Documentació
de planejament
vigent;
Comissió
Territorial
Urbanisme
(CTU)
STM
Documentació
de planejament
vigent
CTU
STM o Col·legi
d’Arquitectes

Avaluació
de
l’evolució
del
nombre
de
residents
o
població censada
respecte el parc
d’habitatges
Grau de concreció
del planejament
previst o ocupació
urbana

Grau d’urbanització
territorial

Grau de
formalització dels
àmbits de
planejament
previstos pel pla

-Àmbits amb redacció
de documentació de
planejament derivat
no iniciada
-Àmbits amb redacció
de documentació de
planejament derivat
iniciada (Avanç de
pla, aprovació inicial,
provisional,...)
i/o
projecte
d’urbanització
executat.

Trianual o cada
sexeni (d’acord
amb l’agenda del
pla) en base les
diverses
categories
exposades.

Avaluaicó del grau
d’actuacions o
transformacions en
el sòl no
urbanitzable
Grau de concreció
del
planejament
previst
Grau de concreció
del
planejament
previst
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Taula. Indicadors relatius a les demandes de recursos
Nom indicador

Càlcul

Periodicitat
de mesura

Font

Consum d’aigua

Demanda d’aigua
(m3/anual)
per
habitant censat

Anual

Serveis tècnics
municipals
(STM) o serveis
tècnics
de
l’empresa
gestora
del
servei
d’abastament
STM o serveis
tècnics
empresa
gestora EDAR

Grau de sanejament

Habitatges amb
connexió a EDAR
amb
tractament
secundari/Nombre
d’habitatges
existent

Anual

Interpretació
comentaris
addicionals
Evolució de
necessitats
hidrològiques

i

les

Aportar certificat *

Grau d’adequació
als requeriments de
tractament d’aigües
residuals, tant en
sectors ja
urbanitzats com en
els previstos
Aportar certificat *

Consum d’energia

Demanda
energética (Kwh
anual)
per
habitant censat

Anual

STM,
serveis
tècnics
empresa
subministradora
o ICAEN.

Evolució de
necessitats
energètiques

les

Aportar certificat *

Producció
local
d’energia renovable

Producció
Bianual
STM
Evolució del grau
energética
de
d’implantació
de
fonts renovables
fonts de producción
(Kwh anual) per
d’energies
habitant censat.
renovables
* Aportar certificats de garantia tècnica i jurídica de subministrament d'aigua, d'energia i
de tractament d'aigües residuals: garantir, abans de l’entrada en funcionament dels nous
sectors de desenvolupament, la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics i de les
infraestructures ambientals internes i externes, necessaris per satisfer adequadament les
demandes generades

D’altra banda, als promotors de nous sectors de desenvolupament els pot servir com a
referent el Sistema de Gestió Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL;
en dit sistema s’estableix el mètode per a l’adaptació ambiental dels documents de
planejament i del projecte d’urbanització així com la periodicitat i tipus d’informes a
realitzar durant la fase d’obres.
Per a garantir l’operativitat i efectivitat del seguiment ambiental del POUM de el
Masroig, cal voluntat i compromís per part dels seus impulsors per dotar-lo de mitjans i
recursos en el seu desplegament, al mateix temps que es pugui exigir als promotors
de les actuacions contingudes en el Pla una justificació ambiental de les actuacions
que promouen d’acord amb el contingut del què disposa el Pla. En aquest sentit es pot
exigir per exemple la necessitat d’aportar per part del promotor de cada actuació
continguda en el Pla d’un escrit justificatiu del compliment de les disposicions
ambientals del Pla que atanyin a l’actuació, sense perjudici d’altres que no estiguin
contemplades en el Pla però que també es puguin considerar per a una millor
integració ambiental de l’actuació i minimització de les seves afeccions negatives
sobre el medi. En aquest escrit justificatiu s’haurien de reflectir l’anàlisi de les
conseqüències ambientals de la pròpia actuació i dels seus projectes executius o
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d’obres associats (p.ex: plans parcials o plans especials de nous sectors de
desenvolupament i projectes d’urbanització associats).
Entenem en aquest context que els serveis tècnics del Consell Comarcal i de
l’Ajuntament han de desenvolupar un paper clau en el seguiment del pla, ja sigui per
la realització d’informes respecte les actuacions o amb qualsevol altra fórmula que es
pugui plantejar.
Finalment ja per cloure el present capítol, en quant a la periodicitat i moments per a
realitzar la verificació del compliment i la idoneïtat de les mesures ambientals
plantejades i adoptades pel POUM de el Masroig apuntem la síntesi dels punts i fases
per a realitzar aquesta verificació del compliment i idoneïtat de les mesures:
1er. Fins a l'aprovació inicial (documentació POUM per a aprovació inicial, amb l’ISA
corresponent). Es realitza per part de l'ISA una primera avaluació del grau de
compliment i integració dels criteris ambientals per part la documentació urbanística
disponible a nivell de redactat de Memòria, de cartografia i de normativa del pla.
2on. En la fase d'aprovació provisional (amb la Memòria Ambiental). Que incorpora
una major precisió en la documentació (a nivell redactat de memòries, de cartografia i
especialment de normativa), així com el resultat de les consultes a les administracions,
fet que permet completar la verificació iniciada en l'ISA.
3er. En la proposta de resolució de Memòria Ambiental, on l'òrgan ambiental
competent s'ha de pronunciar sobre la idoneïtat o insuficiència de la documentació
aportada. En aquesta proposta de resolució es fixaran els requisits que cal corretgir,
complementar o integrar.
4rt. Un cop aprovat definitivament el POUM, en el desenvolupament dels nous sectors
previstos. Es pot distingir aleshores la fase de disseny i configuració de la
documentació del nou planejament i la fase d'execució de les obres. Arribats a aquest
punt es pot distingir entre la vigilància ambiental a realitzar fins a la fase d’execució de
les obres i la vigilància ambiental a aplicar en la fase d’execució de les obres.
Pel que fa a la fase d’execució d’obres tot seguit s’adjunta una taula amb les
“Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres” segons
instruccions de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL, que com hem comentat
creiem que pot servir de referència als promotors i responsables del desenvolupament
dels nous sectors derivats del pla i per a fer el seguiment ambiental del
desenvolupament dels nous sectors.
Pel que fa al contingut d’altres informes de seguiment, aquests s'haurien de referir al
grau de compliment i integració de les mesures que la proposta de resolució de la
Memòria Ambiental acabi determinant, en base la documentació aportada pel pla,
incloent l'ISA i la Memòria Ambiental. A priori es pot preveure un primer informe previ a
l'inici de l'execució de les obres -recollint els aspectes a considerar en la fase
d'execució de les obres- i un informe mensual durant la fase d'execució de les obres.
Aquests informes haurien d'estar disponibles per a l’administració municipal i per a
l'autoritat ambiental competent en cas que aquesta ho requereixi, però la seva bondat
en continguts i aplicació és responsabilitat del promotor del pla al llarg de la
implementació del mateix.
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Nº
Observació

Aplicat (Si/
No/ NP)

Requisit
normatiu

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres
D’APLICACIÓ GENERAL
Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització
Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en el planejament i/o projecte d’urbanització
Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)
El Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient, incloent, entre d’altres, les prescripcions del PSA i tots els Plans Específics que determinin les obres
Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades (jalonament)
Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de sòl alterades
El parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural i haurà de disposar d’una zona específicament habilitada per a la reparació i neteja de
maquinària
El Punt Net de Residus Perillosos o Especials haurà d’estar cobert, senyalitzat i aïllat del sòl natural
La zona de neteja de canaletes de formigó haurà d’estar impermeabilitzada i convenientment senyalitzada
S’haurà de disposar d’equips d’emergència per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures, etc.
És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra
En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries s’abocaran a la xarxa pública, s’abocaran en fosses sèptiques o en dipòsits químics
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació
Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna, especialment en el període reproductiu (de febrer a juliol en un període
ampli i de març a juny com a període més restringit)
EDAFOLOGIA
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà en una zona destinada a aquest fi per a ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs de h<2 m i el manteniment mínim consistirà en fertilitzacions minerals i orgàniques
Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració
Restaurar, d’acord amb el pla de restauració, les àrees afectades per les obres que resten denudades
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Nº
Observació

Aplicat (Si/
No/ NP)

Requisit
normatiu

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Cap talús de terra de nova construcció tindrà un pendent superior a 3H:2V
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats
Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa aplicable
En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents
HIDROLOGIA
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària
Protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi
En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós
Per abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a terme els tractaments exigits i es requerirà l’autorització corresponent
La maquinària no circularà pel barranc existent a l’extrem de llevant de l’àmbit; l’incompliment d’aquesta disposició s’haurà de justificar convenientment
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica
No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres
La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents
VEGETACIÓ
Identificació i valoració, per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental, en la fase prèvia als moviments de terra, dels elements vegetals i
masses de vegetació naturals preexistents d’especial interès en zones susceptibles de nova urbanització, i fixació de les mesures a adoptar com la
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Observació

Aplicat (Si/
No/ NP)

Requisit
normatiu

Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres

integració com a zona verda o trasplant d’exemplars, per exemple. En el cas que ens ocupa aquest aspecte es concretaria, sense prejudici d’altres mesures,
en el trasplant de margallons, oliveres i altres espècies que el responsable de la vigilància ambiental de les obres determini en el si de les zones verdes.
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar tècniques per a la seva protecció
Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i fragilitat ambiental
Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació
El material vegetal emprat a l’obra disposa de passaport fitosanitari i resta de permisos i documentació exigible
FAUNA
Si es creu convenient (a criteri del responsable del Programa de Seguiment Ambiental) es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per efectes
derivats de les obres
Cal comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats
En cas que es trobin individus de fauna salvatge s’hauran de comunicar els fets al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim
PAISATGE
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni urbanitzar
Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest
Evitar modificar la morfologia del terreny
Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions normatives vigents i no generar abocadors o préstecs
incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny
USOS I OCUPACIONS
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats
Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental (Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria Ambiental en aquest cas) per tal de
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit
PATRIMONI CULTURAL
Seguir les indicacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural d’acord amb la Memòria de prospecció arqueològica realitzada per al sector
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural, comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural
Conservar els marges de pedra en sec de les zones verdes
RESIDUS
Seguiment per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental de l’obra de la gestió (segregació i recuperació sel·lectiva de residus generats)
d’acord amb la normativa vigent i en base l’establiment del Punt Net de les obres.
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres
Segregació de residus perillosos i/o especials a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos/Especials
Segregació dels residus inerts a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Inerts
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de formigó
Gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus
Gestionar correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària
RISCOS
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència del barranc de llevant del sector
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació
No ocupar temporalment les àrees de l’abocador ni dels moviments de terres
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes
Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.)
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Recomanacions a tenir en compte en fase de planejament relatives a edificació i
projecte
Per a complementar el què s’ha exposat en els punts anteriors tot seguit es realitzen
una sèrie d’apunts a tall de recomanacions sobre mesures que entenem que han
d’ajudar a la bona implementació del Pla des del punt de vista ambiental:
-Legalització de les activitats per obtenció de la llicència ambiental corresponent en el
context de la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental o qualsevol
disposició legal que la substituiexi i de la Llei 4/2004 reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental i dels seus desenvolupaments
reglamentaris i normatius, amb les administracions competents implicades
(Departament de Medi Ambient i Habitatge, Consell Comarcal d’Osona i/o Ajuntament
de El Masroig) o del marc normatiu vigent que hi hagi al respecte.
-Estudi i concreció de mesures específiques de gestió de residus i que facil·litin la
recollida selectiva en origen dels residus (industrials i de naturalesa domèstica) en les
llicències ambientals de les activitats corresponents; gestió en base contractes
específics de recollida, transport i gestió dels residus generats per part de les
respectives activitats amb gestor autoritzat.
-Concretar i adoptar mesures concretes en els projectes edifcatoris per a assolir
consums sostenibles d'aigua en base el foment de l'estalvi i la reutilització; estudi i
concreció de mesures en els projectes d’urbanització, projecte d’obres o d’edificació
derivats. Desenvolupament dels projectes d’enginyeria i edificatoris corresponents amb
criteris ambiciosos, prenent com a referència per exemple el què estableix la normativa
reguladora en altres àmbits diferents de l’industrial o de serveis (bàsicament el Decret
d’Ecoeficiència i el Codigo Técnico) o anant més enllà.
-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat d’adoptar
mesures per a potenciar la producció d'energia a partir de recursos autòctons i de
caràcter renovable, especialment de la solar tèrmica o fotovoltaïca; estudi i concreció
de mesures en els projectes d’edificació derivats. Estudi específic de la possibilitat de
mantenir els serveis comunitaris (enllumenat públic, enllumenat de la senyalització
viària, altres sistemes de senyalització i emergència,...) o específic d’empreses
(escalfament d’aigua, il·luminació d’edificis,...) a partir de producció autònoma
d’energia
-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat de promoure
mesures per a l'adopció de criteris i accions d’eficiència energètica en les edificacions.
Desenvolupament dels projectes constructius corresponents amb criteris ambiciosos,
més enllà de la normativa vigent; implantar la certificació energètica de les
construccions en base alguna metodologia de referència, com la Calener.
-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat d’adoptar
mesures en els projectes edificatoris per a millorar o garantir una eficiència energètica
de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi climàtic. Desenvolupament dels
projectes constructius corresponents amb criteris ambiciosos i sotmesos a alguna
certificació energètica.
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-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat de promoure
mesures (normatives i d'altra naturalesa) per a fomentar, en el desenvolupament
urbanístic derivat, la utilització de materials amb algun tipus de certificació ambiental o
de baix impacte ambiental. Valoració de criteris ambiciosos en el disseny i redacció
dels projectes edificatoris.
-Utilització sistematitzada i extensiva d’espècies autòctones, naturalitzades i/o
adaptades (entre altres implicacions es cerca una mínima despesa en manteniment,
especialment en termes de consum d’aigua) en el context de les zones verdes
privades; estudi i concreció de les espècies a utilitzar i valoració de la seva
conveniència i idoneïtat per part del tècnic municipal competent.
Aquesta memòria ambiental la signa a Reus a 23 de juliol de 2010 en nom i
representació del conjunt de professionals que han intervingut en l´elaboració de la
documentació ambiental del POUM de El Masroig

Sergi Nogués Mont
Ambientòleg- Col·legiat nº244
Cap d’Urbanisme i Medi Ambient de LIMONIUM
Coordinador de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Bellmunt del Priorat en nom
de l’equip de professionals que hi han intervingut:

Supervisat i informat per,
El cap de la Unitat Tècnica de
Medi Ambient i Salut Pública

Tècnica de Medi Ambient
Núria Rovira Costas,
Per absència:

Gabriel Sanz Baeza

Sílvia Arroyo Aparicio

Núria Rovira Costas

Gabriel Sanz Baeza
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