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1. INTRODUCCIÓ
1.1.

Consideracions Generals

L’objecte del present document és la redacció de l’estudi d’impacte ambiental del
“Projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1”.
Aquest estudi d’impacte ambiental es redacta en compliment de la normativa
ambiental, tant autonòmica com estatal, per tal de determinar i analitzar els diferents
impactes que aquest projecte pugui generar en el medi i proposar les mesures
necessàries per minimitzar-los.
En aquest sentit, en el marc de l’Estudi d’Impacte Ambiental es descriuen els principals
aspectes ambientals d’interès de la zona d’estudi, s’analitza l’afectació potencial que
l’actuació projectada pot comportar sobre el medi de la zona d’estudi i s’estableixen,
tanmateix, les mesures preventives i correctores necessàries per evitar i/o reduir els
impactes ambientals que potencialment es poden causar. Finalment, s’estableixen les
bases del que ha de ser el Pla de Vigilància Ambiental a aplicar tant durant la fase
d’execució de les obres com durant la fase d’explotació.

1.2.

Localització de l’Actuació Projectada

La zona objecte d’estudi s’emmarca al primer tram del recorregut del Camí de Can Rovira
a Can Satanàs, de 250m de longitud al terme municipal de Fogars de Montclús (Vallès
Oriental).
El “Projecte de les obres de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase
1”, elaborat per l’Ajuntament de Fogars de Montclús, preveu pavimentar el primer tram
de pista de 250m de longitud convertint-la en una carretera rural. Aquesta actuació
tindrà en compte també la millora de les actuals vies d’evacuació d’aigües pluvials amb
la corresponent construcció d’una cuneta, tot mantenint les instal·lacions actuals aèries.
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2. ANTECEDENTS, OBJECTIUS CONTINGUTS DE L’ESTUDI
D’IMPACTE AMBIENTAL
2.1.

Antecedents

Donat que actualment el camí que connecta Can Rovira amb Can Satanàs és una pista
que fa molts anys que s’utilitza i està plenament consolidada, es vol pavimentar en una
primera fase un tram de 250 m de recorregut, tot millorant les actuals vies d’evacuació
d’aigües pluvials mitjançant la construcció d’una cuneta. No s’afectaran les instal·lacions
aèries existents al costat del camí ja que es mantindran en la seva actual ubicació.
Per tant, les obres projectades i definides en el projecte de pavimentació del camí de
Can Rovira a Can Toni (Fase 1) es fan amb l’objectiu de millorar la mobilitat i
l’accessibilitat als habitatges aïllats i parcel·les privades de la zona.

Il·lustració 1: Imatges de l’estat actual en l’àmbit del projecte.
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Per millorar l’accés des de Can Rovira a Can Satanàs no hi han alternatives i per tant es
fa del tot necessari el fer la pavimentació d’aquesta primera part de la pista totalment
consolidada però actualment no pavimentada.

2.2.

Objectius

L’objecte de l’Estudi d’Impacte Ambiental del “Projecte de pavimentació del camí de Can
Rovira a Can Satanàs al municipi de Fogars de Montclús, a la comarca del Vallès Oriental”
és avaluar la incidència de les actuacions projectades dins de l’àmbit d’estudi. També és
objecte d’aquest Estudi d’Impacte Ambiental proposar, aquelles mesures preventives,
correctores i/o compensatòries que caldria aplicar per evitar, reduir i/o compensar les
pertorbacions ambientals que es puguin derivar de l’execució del projecte en qüestió.
Per tal d’avaluar des del punt de vista ambiental el “Projecte de pavimentació de Can
Rovira a Can Satanàs”, l’estudi d’impacte ambiental ha procurat assolir els següents
objectius:
-

Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc
territorial d’estudi tot descrivint les característiques fonamentals del medi físic,
biòtic i humà (cultural, social, econòmic, etc.) que pot veure’s afectat pel
projecte.

-

Descriure i analitzar, a partir de la recerca documental i de la realització de
prospeccions de camp in situ, la situació actual del medi de la zona d’estudi,
posant especial èmfasi en aquells aspectes que es considerin significatius per a
l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte en qüestió.

-

Efectuar una previsió de la natura i magnitud dels impactes ambientals,
econòmics i socials derivats de l’execució del projecte, avaluant les alternatives
possibles i escollint la solució més idònia per a minimitzar els efectes negatius
sobre el medi.

-

Identificar i analitzar les potencials pertorbacions que l’execució de les
actuacions contingudes en el “Projecte de pavimentació de Can Rovira a Can
Satanàs” pot provocar en l’àmbit d’estudi, així com també en el seu entorn més
immediat.
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-

Concretar, descriure i pressupostar les mesures preventives, correctores i/o
compensatòries que s’haurien d’aplicar per a evitar, minimitzar, corregir i/o
compensar els impactes potencials.

-

Establir les bases d’un Pla de Vigilància Ambiental que determini les actuacions
a executar per a garantir el seguiment ambiental de l’actuació, tant durant la fase
de construcció com durant la fase d’explotació.
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2.3.

Estructura Continguts de l’Estudi d’Impacte Ambiental

Els continguts de l’Estudi d’Impacte Ambiental del “Projecte de pavimentació del camí
de Can Rovira a Can Satanàs Fase 1”, s’han desenvolupat d’acord amb les directrius
fixades pel marc legislatiu de referència i seguint, en termes generals, l’estructura que
defineix la normativa d’avaluació d’impacte ambiental per als estudis d’impacte
ambiental.
Així, el document de l’Estudi d’Impacte Ambiental en qüestió s’estructura en les
següents parts a efectes de presentació:
o Part I. Antecedents
o Part II. Descripció del medi
o Part III. Avaluació ambiental de l’actuació projectada
o Part IV. Proposta de mesures preventives i/o correctores de l’impacte ambiental
o Part V. Conclusions
o Part VI. Reportatge fotogràfic
o Part VII. Bibliografia

2.4.

Marc Legal de Referència

2.4.1. Impacte Ambiental
Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de projectes
públics i privats al medi ambient.
Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, d’avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats al medi ambient.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
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Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueva el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos Ley 6/2001
de 8 de mayo que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-6-1986
(RCL 1986\2113), de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

2.4.2. Fauna Flora
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i
flora silvestres (Directiva Hàbitats).
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació
de les aus silvestres (Directiva Aus).
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals.
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del
trencalòs a Catalunya.
Ordre de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides
a Catalunya.
Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya.
Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora
autòctona amenaçada a Catalunya.
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Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de Flora amenaçada de
Catalunya.
Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i
local.
Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals,
d'interès comarcal i d'interès local.
Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i
local.
Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals.
Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat
d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol
d’Espècies Amenaçades.
Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de
les aus silvestres.

2.4.3. Espais Naturals
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 12/1985, de
13 de juny d'espais naturals.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural.
Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
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).
Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC).
Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials
de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa
Natura 2000, se n’aprova l’instrument de gestió, i s’autoritza el conseller de
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Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar 2, 3 i 4 de l’Acord GOV/176/2013,
pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica
alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n’aproven l’instrument de gestió.

2.4.4. Urbanisme Territori
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat
territorial i de l'autonomia local.
Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

2.4.5. Paisatge
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
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, i es regulen els estudis i
informes d'impacte i integració paisatgística.

2.4.6. Construcció Sostenible
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’eco eficiència en els edificis.

2.4.7. Mobilitat
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada.
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2.4.8. Contaminació Atmosfèrica
Decret 203/2009, de 22 de desembre de 2009, pel qual es prorroga el Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10
de juliol de 2007.
Decret 152/2007 de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora
de la qualitat de l'aire en els municipis declarats zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
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.
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de protecció de l'Ambient Atmosfèric.
Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica.

2.4.9. Aigües
Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari
d'actuació en l'àmbit de les aigües.
Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Llei 29/85, de 2 de agosto, de aguas.
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya, que deroga la LOGTA i altres
disposicions
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.
Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
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Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya.

2.4.10. Soroll
Decret 176/2009, de 10 de novembre de 2009, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica,
i se n'adapten els annexos.
Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a la zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.

2.4.11. Contaminació Lumínica
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.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

2.4.12. Residus
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrerp de 2008, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Ley 10/91998, de 21 de abril, de residuos.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus.
Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol
reguladora dels residus.
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Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.
Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i criteris i estàndards per a la declaració de
sòls contaminats.
Decret161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de la
construcció.

2.4.13. Activitats Extractives
Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals
de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats
extractives.
Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient
d’aplicació a les activitats extractives.

2.4.14. Risc d’Incendis Forestals
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en les àrees d’influència de les vies de comunicació.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
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Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut,
l'aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal
i dels plans simples de gestió forestal.

2.5.

Legislació Específica en Medi Ambient

La legislació referent a la protecció de la flora i la fauna, i en definitiva, referent al medi
natural és extensa. És important destacar-ne dues que són d’abast europeu i que, en gran
mesura, han inspirat bona part de les normatives a nivell estatal i autonòmic.
Aquestes són la Directiva Hàbitats 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa
a la Conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres i la Directiva Aus
2009/147/CE, referent a la conservació de les aus silvestres.
Altres lleis europees referents a la preservació del patrimoni natural són:
El Conveni de Bonn sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d’Animals Silvestres,
del 19 d’abril de 1995, text corregit segons l’acord de les parts contractants pres a Ginebra
el 13 de setembre de 1991.
El Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida silvestre i el medi natural a Europa,
de l’1 d’octubre de 1986.
A l’àmbit estatal està vigent la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de
la Biodiversitat, que deroga i substitueix l’anterior Llei 4/1989, del 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres.
El Reial decret 1095/89 pel qual es regulen les espècies que poden ser objecte de caça i
pesca i es determinen les normes per a la seva protecció.
El Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel qual es desenvolupa el llistat d’espècies
silvestres en règim de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.
En l’àmbit autonòmic, actualment està vigent a Catalunya el Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. I el Decret
172/2008, de 26 d’agost de creació del catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
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2.6.

Tramitació Ambiental

El citat projecte de pavimentació, necessàriament s’ha de sotmetre a una avaluació
d’impacte ambiental, de conformitat amb l’article 7.2 b) de la Llei 21/2013 de 9 de
desembre d’avaluació ambiental atès que el seu àmbit d’actuació afecta a espais
inclosos en la Xarxa Natura 2000.
Degut als efectes significatius que pot tenir en el medi ambient el projecte de
pavimentació s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària.
És per aquest motiu que és necessària la presentació del present estudi d’avaluació
d’impacte ambiental ordinària davant de l’òrgan substantiu prèvia als efectes d’obtenir la
Declaració d’Impacte Ambiental favorable.

2.7.

Metodologia per l’Elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental

Per a l’elaboració de tot estudi d’impacte ambiental cal realitzar un estudi detallat de la
zona, prenent consciència de l’abast que poden tenir les actuacions derivades del
projecte, que són les responsables, en definitiva, dels efectes sobre l’entorn.
També és necessari realitzar una anàlisi completa de les variables ambientals de la zona
afectada pel projecte. Es tracta doncs, d’un estudi del medi físic i del medi
socioeconòmic de la zona d’aquells factors ambientals, que a priori podrien ser els més
afectats pel projecte.
Per últim, s’ha de dur a terme una identificació i descripció dels impactes directes i
indirectes que poden causar alguna afectació al medi. Per això, s’utilitzen un
encreuament entre les accions pròpies del projecte i les variables o factors ambientals
que poden ser afectats. Més endavant es fa una valoració i un judici sobre cadascun
dels possibles impactes i es descriuen les mesures correctores més adequades per
reduir, eliminar o millorar l’efecte que es pugui ocasionar sobre el territori.
Per tal que l’estudi d’impacte ambiental es pugui portar a terme de manera adequada,
cal que inclogui les següents fases:
- Treballs previs de gabinet per a la recopilació i anàlisi de la informació disponible en
forma d'antecedents.
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- Treballs de camp per a la descripció en detall de l'emplaçament i de les variables
ecològiques implicades.
- Treballs de laboratori que han consistit en la identificació dels individus presents de
cada grup de fauna i flora principalment.
- Treballs de gabinet per a la redacció del document tècnic, integrant les dades
ambientals amb les del estudi.
Treballs previs de gabinet
La recopilació d'antecedents té per objectiu disposar d'un marc informatiu que permeti
una descripció suficient de les principals variables implicades en l'anàlisi. Ha servit també
per a decidir l'abast dels treballs de camp a fi de cobrir les llacunes més importants en
el coneixement de la zona, encara que al llarg de tot l'estudi s'han anat incorporant
noves referències.
La revisió documental ha abastat els aspectes més rellevants de l'anàlisi, com són:
- Normativa bàsica
- Climatologia
- Qualitat atmosfèrica
- Contaminació acústica
- Geologia i qualitat dels sòls
- Règim hidràulic
- Comunitats naturals
- Possible existència de figures de protecció dins de la zona d’estudi
- Paisatge
- Aprofitaments
- Assentaments (urbans, industrials, etc.)
- Usos del sòl i planificació urbanística
- Estructura socioeconòmica del territori
Treballs de camp
A l’hora de portar a terme el projecte de pavimentació del Camí de Can Rovira a Can
Satanàs en el T.M de Fogars de Montclús, diferents variables ecològiques podrien
resultar alterades, bé de forma temporal o de forma permanent, és per això important
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valorar els de distribució i estructura de les comunitats biològiques en l’àmbit del
projecte.
Treballs de laboratori
Ha consistit en la identificació de les espècies vegetals i animals actualment a la zona
objecte d’estudi, realitzats per un especialista mitjançant la utilització d’un ampli suport
bibliogràfic.
Treballs de gabinet
a) Presentació de la informació obtinguda
Totes les dades generades en la campanya de camp (mesures sobre el terreny i resultats
analítics) han estat tabulades i es procedeix a la seva explotació gràfica de manera que
es facilita la descripció de l'estat actual de la zona.
b) Descripció de l’estat actual de la zona d’influència del projecte
A partir de la informació disponible, s’ha portat a terme una descripció de les
característiques del medi actual, així com una descripció de la composició i estructura
de les comunitats naturals, per tal de posar de manifest les relacions ecològiques clau
per al funcionalisme de la totalitat del sistema analitzat.
c) Anàlisi de l’actuació
Ha consistit en una anàlisi exhaustiu de totes les accions inherents a l'actuació,
susceptibles de produir un impacte sobre el medi ambient, mitjançant un examen
detallat.
També ha comprès la identificació dels residus, abocaments, emissions o qualsevol altre
element derivat de l'actuació, tant siguin de tipus temporal (durant la fase d’execució
del projecte d’urbanització) o permanents (que romandran un cop quan ja estigui acabat
el projecte).
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d) Identificació i avaluació d’impactes
Per a la realització d’aquest estudi d’impacte ambiental de la zona objecte d’estudi s’ha
portat a terme:
-

La caracterització de l'estat del medi, tenint en compte la integració de tot el
conjunt de variables físiques, químiques i biològiques rellevants per a l'anàlisi.
La predicció de l'impacte/afecció sobre el medi mitjançant anàlisi de les relacions
causa/efecte, a fi de preveure el canvi que experimentaran les variables
ambientals més sensibles a conseqüència de les activitats contemplades en el
projecte.

e) Proposta de mesures preventives, correctores i compensatòries per tal de que
l’impacte sigui mínim.
En cas de que fos necessari les mesures mitigadores s'han plantejat com a conseqüència
dels impactes detectats i suposen un conjunt d’accions encaminades a la minimització
d’aquests.
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PART II. DESCRIPCIÓ DEL MEDI
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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
L’àmbit d’estudi s’emmarca dins del terme municipal de Fogars de Montclús, comarca
del Vallès Oriental, al primer tram de 250m de pista no pavimentada que connecta Can
Rovira direcció a Can Satanàs.

Il·lustració 2: Situació geogràfica de la zona d’estudi àmbit de l’obra dins del terme de
Fogars de Montclús.

4. DESCRIPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE L’ENTORN SOCIECONÒMIC:
CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES
4.1.

Evolució de la Població

Tal i com es pot observar en el gràfic següent, a partir dels anys 90 es va registrar una
certa recuperació demogràfica de forma que es van registrar 286 habitants l’any 1991,
350 habitants l’any 2001 i 465 l’any 2009. En l’actualitat hi ha aproximadament 458
habitants censats.
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Taula 1: Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials. Fogars de Montclús 19982017. Font: Idescat.

4.2.

Economia Activitats Productives

L’emplaçament i l’entorn, ha determinat històricament l’economia del municipi de
Fogars de Montclús: primerament vinculada principalment al bosc i l’agroramaderia, els
canvis tecnològics produïts a mitjans dels anys 50 del segle passat, varen transformar
aquesta situació, de mantera que la caiguda sobtada del mercat del carbó i llenya
(combustibles forestals) va modificar profundament aquesta economia rural.
Actualment en el poble de Fogars de Montclús l’agricultura i la ramaderia hi tenen una
presència escassa. Els conreus, normalment es presenten en feixes esglaonades i poc
amples, es troben als pendents baixos i assolellats i s’hi sol cultivar civada, ordi i farratge.
En èpoques pretèrites la ramaderia tenia una presència notable molt més important que
la que té actualment. La principal activitat econòmica, en absència d’indústria, és el
sector terciari que va experimentar un creixement molt notable després de la
delimitació en els anys 70 del Parc Natural del Montseny. La proximitat a àrees
fortament poblades i la inclusió de part del municipi en el Parc Natural del Montseny,
són els principals factors que han permès el desenvolupament turístic del terme
municipal, que s’ha convertit paulatinament en centre d’estiueig i d’excursions.
Actualment el municipi compte amb un elevat nombre d’establiments de restauració i
hostatgeria (càmpings, àrees d’esplai, cases de colònies, escoles de natura etc.), així com
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segones residències. Aquest sector creixent està basat doncs en el turisme local i en la
restauració.

5. ESTUDI DE L’ÀMBIT
La descripció del medi parteix del treball de camp realitzat així com de l’anàlisi territorial
portada a terme. El present apartat es divideix en els següents subapartats:
-

Medi físic
Medi natural
Medi cultural
Medi territorial

5.1.

Medi Físic

El terme municipal de Fogars de Montclús ocupa una extensió de gairebé 40 km2. Es
troba ubicat dins la comarca del Vallès Oriental, a la serralada Prelitorial catalana,
concretament a la vessant sud del Massís del Montseny. Fogars de Montclús està format
per sis nuclis de població disseminats: Fogars de Montclús, La Costa del Montseny,
Mosqueroles, Santa Fe del Montseny, Pertegàs i el Rieral.
El terme municipal del poble de Fogars de Montclús està inclòs íntegrament dins de
l’espai natural del Montseny, inclòs al mateix temps dins del Pla d’Espais d’Interès
Natural, a excepció de l’actual zona delimitada com a sòl urbà que correspon al nucli
principal de la Costa del Montseny.
Actualment el Consell Internacional de Coordinació del Programa MaB de la Unesco,
reunit a Suècia, va aprovar el 12 de juny ampliar l'àmbit de la Reserva de la Biosfera del
Montseny més enllà del perímetre actual del Parc Natural, per comprendre tot el
territori dels municipis que l'integren. Amb aquesta ampliació, s'hi inclou el territori de
17 dels 18 municipis que l'integren (incloent Fogars de Montclús), a excepció de Sant
Martí de Buixalleu, i es dobla pràcticament la superfície reconeguda des de 1978 amb
aquesta categoria internacional, a més de multiplicar-se'n exponencialment la població.
El massís del Montseny s’estructura en un sòcol de materials més antics, amb roques
ígnies i metamòrfiques, d’entre 300 i 550 milions d’anys, i una cobertura de roques
sedimentàries més recents, de fa uns 300 milions d’anys fins a l’actualitat.
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Hi predominen els materials silicis, amb un substrat dominat per llicorelles silúriques,
excepte a la zona nord i nord-est on hi ha alguns afloraments de granits, i al vessant
occidental alguns afloraments de margues i calcàries.
Els cursos d’aigua, principalment rieres secundàries, han anat erosionant aquesta zona.
Hi ha força rocalla, però no pas grans cingleres. A l’altura del poble de Fogars de
Montclús, la vall encara és força estreta.

Àmbit del
projecte.

Àmbit del
projecte

Il·lustració 3: Detall del plànol de síntesi del medi físic del Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge corresponent a l’àmbit del projecte. Font: Pla Especial de
protecció del medi natural i del paisatge.
La zona objecte d’estudi es troba en una àrea d’erosionabilitat potencial alta amb risc
de petites esllavissades de roques metamòrfiques carbonàtiques.
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5.1.1. Matriu Geològica
El Montseny és el massís de majors dimensions i més alçada de la serralada Prelitoral
catalana. Geològicament, el Montseny és format per dues fases orogèniques i es troba
afectat per un gran nombre de falles que caracteritzen la seva estructura.
Hi predominen els materials silicis, amb un substrat dominat per llicorelles silúriques,
excepte a la zona nord i nord-est on hi ha alguns afloraments de granits, i al vessant
occidental alguns afloraments de margues i calcàries.
5.1.1.1.

Litologies Dominants

La litologia és molt variada, trobem roques metamòrfiques del paleozoic, granits,
marbres, roques detrítiques del Bundsandstein (Triàsic inferior) i calcàries del
Muschelkalk (Triàsic mig) i una cobertura de roques sedimentàries més recents, de fa
uns 300 milions d’anys fins a l’actualitat. La zona està constituïda bàsicament per
pissarres metamòrfiques. El nucli urbà s’assenta sobre pissarres del Cambroordovicià.
5.1.1.2.

Espais d’interès geològic

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en conveni amb la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va elaborar l’any 1999 l’Inventari d’Espais
d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC). Aquest inventari recull actualment un total de
153 espais que per llurs característiques reben la consideració de fonamentals i
representatius de la realitat geològica del territori català.
Consultat aquest inventari, cal dir que la zona d’estudi no forma part de cap Espai
d’Interès Geològic.

5.1.2. Xarxa Hidrogràfica
En relació a la xarxa hidrogràfica local, la zona d’actuació es troba fora de l’àmbit de
qualsevol llera.
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5.1.3. Aigües Subterrànies
La zona d’estudi s’integra dins de l’àrea hidrogeològica coneguda com a “Àrea
paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries”.
La zona d’afectació no coincideix amb cap aqüífer protegit segons el Decret
328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en relació
diversos aqüífers de Catalunya i actualització posterior¨.
D’altra banda, cal dir que dins del terme municipal de Fogars de Montclús no s’ha
establert cap zona d’aqüífers vulnerables per contaminació de nitrats (Decret
283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i 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).
5.1.4. Climatologia
L’àrea d’estudi es troba dins el domini dels climes mediterranis (d’aquí el domini
d’arbres de fulla esclerofil·la com l’alzina), caracteritzats per una notable estacionalitat,
amb estius calorosos i hiverns relativament suaus. No obstant això, cal remarcar que el
clima del Montseny en general presenta un gradient altitudinal marcat, ja que des del
cim del Puig de les Agudes o del Matagalls als fondals de la Tordera, hi ha un gradient
de més de 1.200 m d’altitud, variant d’un clima mediterrani subhumit i temperat a les
parts baixes, fins a un clima eurosiberià de tendència atlàntica a les zones més elevades.
La temperatura mitjana anual en l’àmbit del projecte d’urbanització que és objecte del
present estudi d’impacte ambiental oscil·la de entre 10 i els 12ºC. Per altra banda, la
pluviositat és força elevada, hi trobem mitjanes anuals de entre 850 a 950 mm. La
proximitat a la Mediterrània ocasiona l’esmorteïment de les oscil·lacions tèrmiques i
també és la principal font de precipitacions en l’àmbit del projecte. Temperatures
relativament benignes, règim de pluges mediterrani i una certa influència de les brises
marines caracteritzen la zona. Una zona que no té un grau d’exposició al Sol elevat i que
també queda força resguardada del vent per una qüestió de l’orografia del terreny.
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Ubicació del projecte de pavimentació.
Il·lustració 4: Pluviometria mitjana anual en el Montseny any 2014. Font: J. Ribas
Falomir. Els ocells del Montseny.

Ubicació del projecte de pavimentació.
Il·lustració 5: Temperatura mitjana anual en el Montseny any 2014. Font: J. Ribas
Falomir. Els ocells del Montseny.
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5.2.

Qualitat Atmosfèrica

Balanç dels contaminants en la zona de qualitat de l’aire on s’ubica el projecte
L'avaluació de la qualitat de l'aire es fa d'acord amb la legislació vigent (Directiva
2008/50/CE, Reial Decret 102/2011, etc.) Amb propòsits descriptius i segons criteris
d’emissió i condicions de dispersió, el territori català està dividit en diferents zones de
qualitat de l’aire (ZQA), es tracta de zones que per les seves característiques (usos del
sòl, situació geogràfica, orografia, climatologia, tipus i nombre de fonts emissores)
presenten nivells similars en els diferents índexs de qualitat de l’aire. Aquestes zones
tenen com a objectiu que les mesures que es fan a una d’aquestes zones siguin
representatives de la qualitat de l’aire de tota l’àrea que la comprèn. Per aquest motiu,
cada punt del territori pertany a una zona de qualitat de l’aire i està caracteritzat per
una tipologia d’àrea. Aquesta distribució permet extrapolar de forma fiable les dades
d’immissió registrades sense que calgui disposar d’un punt de mesurament a cada
municipi o nucli de població.
El municipi de Fogars de Montclús i per tant la zona d’estudi es troba en la zona nº 8 tot
delimitant amb la zona nº 2 (Vallès – Baix Llobregat):

Il·lustració 6: Zones de Qualitat de l’Aire a Catalunya (ZQA). Font: plana web de la
Direcció General de Qualitat Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya).
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Les característiques d’aquesta zona nº 8 es descriuen a continuació:
ZQA

Aglomeració

Comarques No
de Girona

Nombre
de
municipis

Superfície
[km2]

Població
[hab]

Densitat
[hab/km2]

Punts de
mesura*

117

3.683

409.009

187

9

Taula 2: Dades poblacionals. Font: plana web de la Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
*: Els punts on hi ha mesuraments manuals i automàtics només es comptabilitzen una
vegada
En aquesta àrea de 117 municipis la densitat de població és de 187 habitants/km2, i es
troba d’entre les més baixes de Catalunya, semblant al nivell de densitat de població de
l’Empordà.
La xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya és molt
extensa i a la Zona de Qualitat de l’Aire les Comarques de Girona que és en la que ens
trobem, tenim estacions de mesurament properes a la zona d’estudi com són la de
Montseny (la Castanya), la de Santa Maria de Palautordera (Martí Boada) i la de St.
Celoni (Carles Damm).
Segons l’informe redactat per la Generalitat de Catalunya de la qualitat de l’aire a
Catalunya i específicament a la Zona de Qualitat de l’Aire número 8, Comarques de
Girona, tenim que durant l’any 2014:
“Els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el
monòxid de carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, plom i
el benzè estan per sota dels valors límit establerts per la normativa.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.
Pel que fa als nivells d'ozó troposfèric no s’ha enregistrat cap superació del llindar
d’informació horari, ni del llindar d’alerta en cap dels 5 punts de mesurament de la zona.
D’altra banda, s’han detectat superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut
en 3 dels punts de mesurament de la zona ubicats als municipis d’Agullana, Montseny i
Santa Maria de Palautordera.
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En relació al valor objectiu de l’ozó per a la protecció de la vegetació, s’ha superat als
punts de mesurament d'Agullana (dipòsit d’aigua), Montseny (la Castanya) i Sta. Ma. de
Palautordera (Martí Boada).
En relació a 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 compleixen
els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.”
En resum, podem afirmar que aquesta zona no presenta un patró de contaminació propi
de les aglomeracions urbanes europees, caracteritzat per nivells elevats de diòxid de
nitrogen i de partícules en suspensió PM10, la qual cosa comporta s’han complert els
objectius de qualitat de l’aire per a aquests contaminants.
Tot i que la resta de nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire establerts a la
normativa vigent, s’està aplicant un pla específic de millora de la qualitat de l’aire
sobretot en relació amb l’ozó, s’ha superat el llindar d’informació a la població i el valor
objectiu per al punt proper a l’àmbit del projecte al Montseny (la Castanya) i a altres dos
punts de mesurament.
Diòxid de Nitrogen (NO2 )
Partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10
micres (PM10)
Ozó (O3 )
×
Sulfur d’Hidrogen (H2S)
Clorur d’Hidrogen (HCI)
Benzo(a)pirè (B(a)P)
Altres
Taula 3: Resum de les dades presentades Zona de Qualitat de l’Aire nº 8 (any 2014).
Font: Anuari 2014.
Principals focus emissors en la zona de qualitat de l’aire on s’ubica el projecte
Les àrees rurals representen la major part del seu territori, atès que menys del 20% dels
municipis presenten àrees urbanes. Els nuclis urbans existents són de grandària mitjana
i petita.
Només 22 municipis presenten àrees urbanes (un 18,8% del total). Les àrees rurals són
predominants i molt a prop de l’àmbit del projecte trobem uns dels focus industrials
més importants de la zona: la indústria química de la vall de la Tordera.

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

35

Ajuntament de Fogars de Montclús

Il·lustració 7: Superfície urbanitzada de la zona 8. Font: plana web de la Secretaria de
Medi Ambient.

5.3.

Medi Natural

El projecte es troba situat en el municipi de Fogars de Montclús a una cota d’uns 710 m
i terreny silici. La inclinació dels terrenys que envolten el nucli i en concret els de l’àmbit
del projecte es mouen en un rang pràcticament sempre superior al 20%. Aquest espai
es troba ubicat dins dels límits del pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Parc del Montseny (l’àmbit del projecte d’urbanització es troba en la Zona
d’Interès Natural (clau ZIN) definida pel Pla Especial), que a la vegada és una àrea d’alt
interès ornitològic.
D’acord amb la definició que fa el Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) de la Generalitat de Catalunya, un hàbitat es pot entendre com "una part
del territori caracteritzada pels factors ambientals (humitat, salinitat, substrat, tipus
de sòl, etc.) i per les comunitats d'organismes vius que conté", o com “un fragment
de la biosfera sotmès a un conjunt de factors ecològics; entesos així, molts dels
hàbitats poden ser definits mitjançant les biocenosis que hi estan implicades”.
També es pot definir com un "ambient que permet el desenvolupament de certes
poblacions d'éssers vius, format tant per elements físics com pels elements biològics
que hi són presents".
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Segons la consulta realitzada a la cartografia digital dels Hàbitats de Catalunya,
elaborada per la Universitat de Barcelona, es constata que a l’àmbit d’estudi hi ha els
següents hàbitats vegetals:
En el tram de pista a pavimentar, predomina un bosc esclerofil·le mediterrani d’alzinar.
Per tant podem assegurar que la zona de l’àmbit del projecte correspon a un alzinar.
En relació al sotabosc, hi trobem pràcticament totes les espècies típiques d’un alzinar
litoral, com ara el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’aladern
(Rhamnus alaternus), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), la rogeta (Rubia
peregrina), el lligabosc (Lonicera implexa), l’arítjol (Smilax aspera) o l’heura (Hedera
helix), entre d’altres.
A la zona on s’ha projectat la pavimentació també hi trobem una zona categoritzada
com a zona de prats i herbes (verd més clar). De totes formes hi predomina el bosc
esclerofil·le mediterrani format per alzines (verd més fosc).

Àmbit del
projecte

Il·lustració 8: Síntesi del medi natural. Font: Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge. (abril de 2008)
La Zona d’Interès Natural (ZIN) del nou Pla inclou el conjunt de paisatges i sistemes
naturals característics del massís del Montseny que, pels seus valors naturals i culturals,
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han de ser protegits amb caràcter general. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació
d’aquests valors naturals i paisatgístics, de manera compatible amb l’aprofitament dels
seus recursos i el desenvolupament de l’ús públic.

Àmbit del
projecte

Il·lustració 9: Mapa cobertes sòl en l’àmbit d’estudi. Font: Mapa de cobertes de sòl de
Catalunya 2005-2007.

5.3.1. Flora Vegetació
5.3.1.1.

Vegetació Principal

A partir del treball de camp realitzat, s’ha constatat la presència de les següents cobertes
vegetals principals a l’àmbit d’estudi:
Bosc esclerofil·le
En el bosc esclerofil·le predominen els arbres i arbusts de fullatge persistent tot l’any,
format de fulles petites, dures i opaques, generalment més o menys lluents (vegetals
esclerofil·les). Aquest tipus de bosc sol tenir poca alçària. De natural podria arribar a 1520 m, però en l’estat actual, molt explotat per l’home, els arbres dominants acostumen
a tenir entre 5m i 12m. Amb la tala d’alzines a causa de l’acció de l’home els alzinars han
sofert un procés de degradació i fins i tot la substitució per altres comunitats vegetals.
És un bosc molt dens i ombrívol. S’hi pot trobar un nombre considerable de plantes
llenyoses: arbusts i petites lianes. Com a arbre hi sol haver una sola espècie dominant.
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La vegetació herbàcia no hi és gaire desenvolupada i la muscinal hi té una riquesa i
presència baixes.
La degradació del bosc esclerofil·le sol comportar l’establiment de la màquia i de la
garriga, formacions vegetals compactes i ombrívoles, constituïdes per arbustos
esclerofil·les (de fulla endurida i persistent), que poden arribar a uns 3m d’alçada en el
cas de la màquia i d’1m en la garriga. L’ombra que hi ha als seus estrats inferiors fa difícil
la dels vegetals heliòfils, això és, que necessiten sol o il·luminació.

Alzinar amb marfull i falzia negra
En el cas del medi natural que ens trobem podem dir que no es tracta d’un alzinar clàssic
sinó d’una variant pel clima i sòls específics de la zona que podem definir de la següent
forma:
Sovint l’alzinar esdevé tan dens i l’ambient del sotabosc tan fosc que són ben poques les
plantes que poden subsistir. Només l’heura, algunes violetes de bosc, i algun peu de
falzia negra o de galzeran. No és extrany trobar un alzinar d’aquestes característiques
amb una catifa densa de fulles d’heura que entapissen tot el sòl, amb algunes tiges
enfilant-se pels troncs dels arbres. És un bosc que pot anomenar-se alzinar amb heura.
(Josep M. Panareda Clopés – La Vegetació del Montnegre i el Corredor)
La subassociació que trobem en la zona objecte d’estudi és la subassociació
Asplenietosum onopteridis, pròpia de les terres silícies o més o menys carbonatades;
constitueix una transició entre l’alzinar amb marfull típic i l’alzinar muntanyenc.
Així, l’estrat arbori de l’alzinar litoral està dominat per l’alzina (Quercus ilex), l’arbre
autòcton per excel·lència de la regió. En el sotabosc, l’alzinar acull un important nombre
d’espècies vegetals, distribuïdes a grans trets en dos nivells arbustius: l’arbustiu alt, amb
arbustos d’alçades compreses entre els 2 i 3 metres, com ara el propi marfull (Viburnum
tinus), l’aladern (Rhamus alaternus), l’aladern fals (Phillyrea media), l’arboç (Arbutus
unedo), el matabou (Bupleurum fruticosum), el bruc boal (Erica arborea) o el llentiscle
(Pistacia lentiscus); i l’arbustiu baix, amb plantes que no acostumen a superar el metre i
mig d’alçada, com ara el galzeran (Ruscus aculeatus), l’esparreguera (Asparagus
acutifolius) o la rogeta (Rubia peregrina).
A banda de l’alzina i del seu dens sotabosc, l’alzinar litoral també es caracteritza per la
presència de diverses lianes, com ara l’arítjol (Smilax aspera), la ridorta (Clematis
flamula), l’heura (Hedera helix) o el lligabosc (Lonicera implexa), que, gràcies a les seves
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particularitats, contribueixen a entrelligar els diferents estrats vegetals d’aquest bosc i
a fer-lo difícilment penetrable.
A continuació es presenta una relació de la composició florística més rellevant de l’àmbit
del projecte:

Arbres de fulla persistent (esclerofil·les) que hi són presents:
Alzina – Quercus ilex ssp. ilex
Alzina surera – Quercus suber

Arbres de fulla caduca que hi són presents:
Roure martinenc – Quercus pubescens
Roure cerrioide – Q. cerrioides

Arbusts laurifolis (o de fulla gran) que hi són presents:
Marfull (llorer bord) – Viburnum tinus
Arboç (cirerer d’arboç) – Arbutus unedo
Matabou – Bupleurum fruticosum

Arbusts esclerofil·les (o de fulla petita) que hi són presents:
Aladern fals (lladern) – Phillyrea latifolia
Llentiscle (mata) – Pistacia lentiscus

Arbusts baixos i mates que hi són presents:
Galzeran – Ruscus aculeatus
Matapoll – Daphne gnidium
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Lianes de fulla persistent que hi són presents:
Lligabosc mediterrani (xuclamel) – Lonicera implexa
Arítjol – Smilax aspera
Heura – Hedera helix
Esparraguera boscana – Asparagus acutifolius

Lianes de fulla caduca que hi són presents:
Ridorta (vidiella) – Clematis flammula

Plantes herbàcies de fulla ample que hi són presents:
Falzia negra – Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris
Viola d’alzinar – Viola alba ssp. Dehnhardtii

5.3.1.2.

Vegetació Potencial de Ribera

L’àmbit del projecte no està localitzat a la vora d’un curs d’aigua o en una fondalada
humida, per tant, no hi trobem comunitats d’espècies de ribera.
5.3.1.3.

Espècies Vegetals Protegides

Dins de la zona d’estudi, no s’ha detectat l’existència de cap espècie vegetal
protegida per la normativa vigent en la matèria.
5.3.1.4.

Forests Públiques

Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic:
Generalitat de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades,
diputacions, Estat, etc. També es consideren boscos públics el terrenys forestals
comunals, l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns d’una població.
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Segons la consulta realitzada a la base digital del Catàleg de boscos d’Utilitat Pública
(CUP), gestionada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), no
existeixen a la zona d’estudi forests públiques que poguessin ser afectades per
l’actuació projectada.
5.3.1.5.

Arbres Arbredes d’Interès

Segons la consulta realitzada a la base de dades d’arbres i arbredes monumentals de
Catalunya, no existeix dins de l’àmbit del projecte constructiu cap arbre catalogat
oficialment com a arbre monumental d’acord amb el que preveu el Decret 214/1987,
de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals.
D’altra banda, tampoc hi ha dins de l’àmbit d’actuació cap arbre o conjunt d’arbres
declarats com a arbres i/o arbredes d’interès local i/o d’interès comarcal, ni arbredes
considerades com a monumentals, en base al Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre
declaració d’arbres d’interès local i comarcal, i el Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre
declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local.

5.3.1.6.

Sèries de Vegetació

Els mètodes de sèries de vegetació de Rivas-Martinez i de Luis Ceballos juntament amb
el mètode clàssic de triatge de factors, permeten tenir una visió del medi respecte a les
espècies vegetals compatibles per la zona d’estudi, en cas que fos necessària una
restauració de la vegetació a la zona del projecte d’urbanització.
El concepte de sèries de vegetació (Rivas-Martinez 1987) pretén definir territoris
homogenis tenint en compte la vegetació potencial i regions fitoclimàtiques.
La zona objecte d'estudi rep el nom de sèrie mesomediterrània catalana de Quercus ilex
o alzina, en la següent taula es pot observar les etapes de regressió i bioindicadores de
la zona segons Rivas-Martinez.

Arbre dominant
Bosc

Nom científic
Quercus ilex
Viburnus tinus
Rosa sempervirens
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Matoll dens

Matoll degradat

Pasturatge

Phillyrea media
Quercus coccifera
Daphne gnidium
Rhamnus alaternus
Bupleurum fructicosum
Erica multiflora
Thymelaea tinctoria
Centaurea linifolia
Aphyllanthes monspeliensis
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium ramosum
Hyparrhenia hirta

Taula 4: Etapes de regressió i bioindicadors de la zona segons Rivas-Martinez.

Il·lustració 10: Mapa de les series de vegetació de Catalunya.
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5.3.2. Fauna
És de gran interès en els informes ambientals analitzar i conèixer les comunitats
faunístiques ja que són uns bons indicadors de les condicions ambientals que
predominen en el lloc.
L’anàlisi dels efectes que una determinada activitat humana pot tenir sobre la fauna s’ha
de fer analitzant el paper dels diferents hàbitats d’una xarxa ecològica. A més cal
analitzar la funció de cada unitat en el context de les connexions ecològiques. A partir
d’aquest anàlisi podem conèixer el grau de sensibilitat de cada sector i definir a on el
manteniment de la permeabilitat d’una infraestructura és quelcom crític. D’aquesta
manera podrem conservar paisatges extensos i heterogenis, amb una elevada
biodiversitat.
Un cop determinada la fauna i els seus hàbitats, cal analitzar el possible efecte barrera
de les actuacions urbanístiques que es podrien realitzar a la zona d’estudi. Per començar
cal remarcar que l’efecte barrera sobre les poblacions d’animals és molt diferent en
funció del grup tractat. Una regla fonamental en aquest tema és que les espècies
poiquilotermes (aquelles que no regulen la seva temperatura corporal) són les que, en
general, estan menys afectades per la fragmentació dels seus hàbitats, ja que les seves
necessitats de territori són molt més baixes i per tant, una àrea reduïda pot mantenir
poblacions relativament altes. Per contra els homeoterms (ocells i mamífers) tenen
àrees vitals molt més grans i, per tant, en un espai determinat el nombre d’exemplars
és menor. Per aquesta raó, la connectivitat del territori és, en general, molt més
important per ocells i mamífers que per la resta de grups.
Amb tot, a nivell local les poblacions d’amfibis i rèptils poden patir puntualment els
efectes d’una actuació urbanística determinada, ja que dificulta la comunicació entre els
punts d’aigua –necessaris per a la seva reproducció- i els camps o zones forestals, llocs
on algunes espècies hi desenvolupen diferents parts del seu cicle vital.
Per a fer-nos una idea de la necessitat d’espai dels animals, s’adjunta la següent taula.
Espècie
Gripau (Bufo bufo)
Ratolí de camp (Apodemys sylvaticus)
Esquirol (Sciurus vulgaris)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
Llebre (Lepus europaeus)
Geneta (Genetta genetta)
Gat fer (Felis sylvestris)

Àrea de campeig
< 0,2 ha (2km reproducció)
0,2 – 3 ha
2 – 10 ha
0,2 – 7 ha
72 - 330 ha
70 – 1500 ha
600 ha
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Mostela (Mustela nivalis)
25 ha
Llúdriga (Lutra lutra)
23 km
Senglar (Sus scrofa)
6.000 – 15.000 ha
Astor (Accipiter gentilis)
4.000 ha
Taula 5: Superfície de campeig en diferents espècies per a valorar l’efecte.
Els efectes que les actuacions urbanístiques i infraestructures podrien tenir sobre la
fauna són:
1.
2.
3.
4.
5.

Pèrdua d’hàbitats
Pertorbació dels hàbitats
Creació de nous hàbitats i implantació de noves espècies
Efecte barrera
Augment del risc d’atropellament

Amfibis i rèptils que hi són presents:
Segons l’hàbitat específic en la zona del projecte veiem que les espècies associades
existents més comunes són degut a que ens trobem en un ambient humanitzat on hi ha
conreus i construccions i per altra banda per ser una zona d’alzinar tenim:
Dragó comú (Tarentola mauritanica)
Granota verda (Rana (Pelophylax) perezi)
Gripau comú (Bufo bufo)
Llangardaix comú (Timon lepidus)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Sargantana roquera (Podarcis muralis)
Serp blanca (Rhinechis scalaris)
Serp llisa meridional (Coronella girondica)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)
Tòtil (Alytes obstetricans)
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Font: Fèlix Amat Orriols; Síntesi biogeogràfica dels amfibis i rèptils del Montseny
(Recerca, conservació i gestió en una reserva de la biosfera)
Si bé en el moment de realitzar les prospeccions de camps no es va detectar la
presència de fauna amfíbia, per hàbitats i situació geogràfica seria possible la
presència de la reineta meridional (Hyla meridionalis), del tòtil (Alytes obstetricans), del
gripau comú (Bufo bufo), característic d’ambients d’horta, o del gripau corredor (Bufo
calamita), en aquest cas propi dels indrets més secs i àrids de la zona. També habita
en aquestes contrades el gripau d’esperons (Pelobates cultripes).
Les condicions climàtiques habituals a la zona d’estudi, amb un nivell d’insolació baix
al llarg de l’any, ja que es tracta d’una zona obaga, no són idònies per a la presència
d’un altre grup d’animals, els rèptils, ja siguin saures o ofidis.
Tot i això, en relació als saures, cal destacar la presència de la sargantana cuallarga
(Psammodromus algirus), una espècie insectívora especialment abundants en llindars
i clarianes de boscos, del llangardaix ocel·lat o llangardaix comú (Lacerta lepida),
molt típic en biòtops àmpliament assolellats com les brolles, els conreus o els marges
de camins, de la sargantana ibèrica o sargantana de paret (Podarcis hispanica), una
espècie de sargantana molt ubiqüista i oportunista i també antropòfila, o del dragó
comú o dragolí (Tarentola mauritanica), una espècie molt antropòfila i que a banda
d’aparèixer en afloraments rocosos d’alzinars i de brolles arbustives, també és
habitual trobar-lo a les vivendes (parets exteriors, patis, jardins, etc.) i en d’altres
indrets urbans. També caldria esperar la presència del sargantaner gros
(Psammodromus algirus) i el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus),
espècies típiques en prats i herbassars.
D’altra banda, i pel que respecta als ofidis o les serps, caldria esperar, tot i que no
han estat observades, la presència de diferents espècies molt típiques a la terra baixa
mediterrània, com ara la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca
(Elaphe scalaris).
Pel que fa a la fauna protegida, les espècies protegides presents en l’àmbit del projecte
són diverses i rellevants. És el cas del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), espècie
endèmica del massís i lligada a ambients aquàtics, així com altres amfibis com ara el tòtil
(Alytes obstetricans), reineta meridional (Hyla meridionalis), gripau corredor (Bufo
calamita), gripau d’esperons (Pelobates cultripes), tritó marbrat (Triturus marmoratus) i
la granota roja (Rana temporaria). Pel que fa als rèptils destaca la presència del lluert
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(Lacerta bilineata), serp d’Esculapi (Zamenis longissima), sargantana roquera (Podarcis
muralis) i colobra llisa (Coronella austriaca).
Avifauna present:
A nivell de les aus, les particularitats de la zona d’estudi, on hi trobem diversos
hàbitats vegetals ben diferenciats i de característiques oposades (espais forestals
arbrats, espais forestals arbustius, prats i conreus, zones veïnals o antropitzades,
etc.), fan que a l’entorn del projecte i de l’àmbit d’estudi es puguin identificar un
nombre important d’espècies d’ocells.
En aquest sentit, durant les prospeccions de camp realitzades s’ha pogut detectar la
presència, ja sigui a través de la seva observació directa o bé en determinats casos a
través dels seus sons, cants o senyals, de les següents espècies:
Nom comú
Abellerol
Aligot comú
Cuereta blanca
Falciot negre
Gaig
Garsa
Mallerenga carbonera
Mallerenga cuallarga
Mallerenga emplomallada
Merla
Oreneta comú
Oreneta cuablanca
Pardal comú
Picot verd
Pit-roig
Puput
Raspinell comú
Rossinyol
Tallarol capnegre
Tórtora turca
Tudó

Nom científic
Merops apiaster
Buteo buteo
Motacilla alba
Apus apus
Garrulus glandarius
Pica pica
Parus major
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Turdus merula
Hirundo rustica
Delichon urbica
Passer domesticus
Picus viridis
Erithacus rubecula
Upupa epops
Certhia brachydactyla
Luscinia megarhynchos
Sylvia melanocephala
Streptopelia decaocto
Columba palumbus

Taula 6: Avifauna present en l’àmbit del projecte. Font: elaboració pròpia a partir de les
prospeccions de camp realitzades a la zona d’estudi.
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Les aus, gràcies a la seva alta capacitat de desplaçament, solen tenir unes àrees de
campatge que generalment ultrapassen l’ambient en el qual han estat encasellades.
A continuació i basant-nos en el llibre d’ocells del Montseny (Ribas Falomir, J; 2014) es
detallen les espècies d’ocells identificades en tot el Parc Natural del Montseny que
inclou una extensió de 310,64 km2 i les àrees veïnes del parc fins a completar una
superfície de 650 km2. Ja que aquestes zones actuen de connectors biològics entre
diversos espais naturals protegits.
Corb (Corvus corax)
Cucut (Cuculus canorus)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Esparver (Accipiter nisus)
Gaig (Garrulus glandarius)
Gamarús (Strix aluco)
Mallerenga petita (Parus ater)
Merla (Turdus merula)
Mussol banyut (Asio otus)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Pardal comú (Passer domesticus)
Picot garser gros (Dendrocopos major)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tord comú (Turdus philomelos)
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Tórtora (Streptopelia turtur)
Tudó (Columba palumbus)

Mamífers que hi són presents:
Durant les prospeccions de camp realitzades, s’han pogut detectar la presència
d’abundants rastres de porc senglar (Sus scrofa), probablement el mamífer més comú
i amb major presència per aquestes contrades. També s’ha identificat algun rastre
puntual de guineu (Vulpes vulpes).
En funció de la localització geogràfica d’aquest àmbit i dels ambients que arrecera el
seu entorn natural, també seria d’esperar la presència del toixó (Meles meles), de la
geneta (Genetta genetta), de la fagina (Martes foina) o de la mostela (Mustela
nivalis), totes elles espècies típiques dels espais forestals.
A nivell de petits mamífers, la varietat d’hàbitats vegetals que trobem en el marc
d’aquesta zona d’estudi fa que es puguin identificar diverses espècies. Especialment
abundants són els rastres que deixa l’esquirol (Sciurus vulgaris) a l’interior de les
pinedes de pi blanc d’aquet àmbit. També són notables els senyals que denoten la
presència del conill (Oryctolagus cuniculus), molt abundant sobretot a les brolles
arbustives, erms i herbassars, de fet s’han observat diversos exemplars durant les
prospeccions de camp realitzades.
Tot i que no han estat observats, també caldria esperar la presència del ratolí de bosc
(Apodemus sylvaticus), de l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), habitual en camps de
conreu, erms o brolles arbrades de pi de la terra baixa mediterrània, de la musaranya
comuna (Crocidura russula), que es pot trobar especialment en llocs oberts, com els
conreus, els horts, els herbassars o les brolle, o de la musaranya nana o musaranyeta
(Suncus etruscus).
També caldria esperar la presència del ratolí de camp (Mus spretus) o del ratolí
casolà (Mus musculus).
Esquirol (Sciurus vulgaris)
Fagina (Martes foina)
Llebre (Lepus europaeus)
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Mustela (Mustela nivalis)
Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
Ratolí lleonat (Apodemus flavicollis)
Rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum)
Rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros)
Senglar (Sus scrofa)
Geneta (Genetta genetta)
Entre els invertebrats figuren la papallona nocturna (Graellsia isabelae) i el coleòpter
cérvol volant (Lucanus cervus).

Aspectes relacionats amb els hàbitats i les espècies d’interès comunitari
Amb data de 9 de maig de 2014 (DOGC núm. 6619) es va publicar l’anunci d’informació
pública de l’Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de
Conservació (ZEC) de la regió mediterrània i s’aprova el seu Instrument de gestió. Amb
aquest procediment es dóna compliment als requeriments de la legislació referent a
Natura 2000 segons la qual cal definir els objectius i les mesures de conservació a assolir
en els espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 per a la conservació d’hàbitats i
d’espècies d’interès comunitari excepte les aus.
S’ha realitzat la consulta al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servidor
d’informació. Zones Especials de Conservació (ZEC) en relació a les Espècies d’Interès
Comunitari i es detecta que en l’àmbit de l’espai protegit del projecte s’hi poden
localitzar un seguit d’espècies que es mostren a continuació:
Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai
Regió biogeogràfica:

Mediterrània

Tipologia:

Espais de muntanya interior

Superfície ZEC:

29.033,60 ha

Sup. en la regió mediterrània:

29.033,60 ha

Àmbit:

terrestre 29.033,60 ha
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Superfície ZEPA:

Codi
1084
1087
1302
1303
1304
1305
1310

0,00 ha

Nom
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Ratpenat de ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi)
Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros)
Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum)
Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale)
Ratpenat de Schreibers (Miniopterus schreibersii)

Element Clau
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí

Espècies d’Interès Comunitari de presència probable a l’espai
Codi
1065
1075
1078
1083
1088
1307
1321
1323
1324
1386

Nom
Brocat vaiable (Euphydryas aurinia)
Grèllsia (Graellsia isabelae)
Callimorpha quadripunctaria
Escanyapolls (Lucanus cervus)
Banyarriquer (Cerambyx cerdo)
Ratpenat de musell agut (Myotis blythii)
Ratpenat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)
Ratpenat de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis)
Buxbaumia (Buxbaumia viridis)

Element Clau
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Taula 7: Espècies d’Interès Comunitari presents a l’àmbit del projecte. Font: plana web
del Departament de Territori i Sostenibilitat, servidor d’informació. Zones Especials de
Conservació.
Per les espècies anteriorment detallades s’estableixen una sèrie de mesures de
conservació que es mostren en l’annex corresponent. Abans d’aplicar qualsevol mesura
de conservació d’aquestes espècies cal confirmar-ne la seva presència en l’espai. No es
considera però que el projecte d’urbanització que es vol dur a terme tingui una
incidència directa específica sobre les poblacions de les espècies esmentades. Cal
remarcar que s’han exclòs les espècies pròpies d’hàbitats aquàtics doncs no n’hi ha en
l’entorn del perímetre de les obres projectades.
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5.4.

Medi Cultural

En el poble de Fogars de Montclús hi ha un notable patrimoni arquitectònic amb
diferents petites esglésies i ermites.
S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que
ha constat de tres fases:
Consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats,
als serveis d’inventari arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de
Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Consulta de béns inventariats al municipi que defineix l’àmbit d’estudi,
contemplat en el planejament.
Verificació de camp dels diferents jaciments.
L’àmbit de l’obra projectada no travessa cap d’aquests elements catalogats.

5.5.

Medi Territorial

Pla Territorial Parcial de l’àmbit Metropolità de Barcelona (PTMB)
El municipi de Fogars de Montclús es troba dins del Pla Territorial de l’àmbit Metropolità
del Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el dia 20 d’abril de 2010.
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Il·lustració 11: Pla Territorial Metropolità de Barcelona a la zona del municipi de Fogars
de Montclús.
El Pla General de Política Forestal divideix Catalunya en 8 regions forestals. La Regió
Forestal V inclou l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme,
el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. És equivalent a la regió I del Pla General
Metropolità de Catalunya.
Municipi
Fogars de Montclús

Bosc
Improductiu
Total
Matollars Prats Altres
Conreus
(ha)
dens clar
natural artif.
4.015
78,25 0,04 11,46 0,03 0 1,27 0,93 8,02

Taula 8: Cobertes del Sòl per municipis al Vallès Oriental. Els valors es donen en
percentatge respecte a la superfície del municipi (última columna de la taula). Font:
MCSC (vegeu el mapa de la regió forestal).

Municipi

Existències

AB

Espècie(s) principal(s)

[milers de peus] [m2/ha]
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Fogars de
Montclús

2.830

27,6 Q. ilex/Fagus sylvatica

1.988/1.052

36

Taula 9: Espècies principals dominants. Existències és el nombre absolut de peus
independentment de l'espècie. AB és el valor mitjà de l'àrea basal de totes les espècies
presents. Espècie(s) principal(s) fa referència a l'espècie o les espècies dominant(s) més
abundants al municipi i Dens sp ppal és la seva densitat; en el cas que n'hi hagi més
d'una, els valors se separen amb un "/" i l'ordre indica la importància de cadascuna. n és
el nombre d'estacions mostrejades al municipi, si és inferior a 5, no es donen els valors.

Espais oberts
El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel
planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla i és considerat un
component fonamental de l’ordenació del territori.
Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de
ser preservades de la urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectarne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense
perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions
que aquestes normes estableixen.
Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari
Són aquells en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament
restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.
Per la seva qualitat i disposició estratègica, aquests espais garanteixen, d’una banda, el
manteniment, desenvolupament i desplaçament de les espècies i, gràcies a
l’establiment de connectors, reforcen i asseguren la permeabilitat ecològica i
garanteixen la permeabilitat de la matriu territorial.
D’altra banda, possibiliten també el manteniment dels usos agraris en aquelles àrees no
incloses en els espais de protecció especial de la vinya.
Aquesta categoria comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció
establerts en la normativa sectorial —com el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), la
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Xarxa Natura 2000 i els derivats de Plans directors urbanístics específics— i aquells que
el Pla considera que cal preservar per l’interès intrínsec dels seus valors com a peces i
connectors d’interès natural, com a àrees d’usos agraris i també per la seva funció
específica en l’equilibri mediambiental.

6. ESPAIS ELEMENTS NATURALS PROTEGITS
6.1.

Figures de Protecció Existents en l’Àmbit del Projecte

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), que està regulat pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre, i que deriva de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, esdevé un
instrument essencial per a la protecció dels espais naturals de Catalunya. En
concret, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla
territorial sectorial, de manera que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya
i que les seves disposicions normatives són d’obligatori compliment per a les
administracions públiques i també per als particulars.
El present projecte d’urbanització al que aquest estudi d’impacte ambiental fa
referència està situat en part dins de l’Espai d’Interès Natural del Massís del Montseny
d’acord amb el Decret esmentat en el paràgraf anterior, pel qual s’aprova el Pla d’Espais
d’Interès Natural.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’acord GOV/112/2006, de 5 de
setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC), va aprovar de manera
definitiva la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, que inclou la designació de
noves zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de Llocs
d’Importància C omunitària (LIC), que hauran de ser aprovats definitivament per la
Comissió Europea.
Per tant, aquest estudi ha tingut en compte el fet que la zona en la que s’actua està
també catalogada com a Espai d’Interès Natural del Massís del Montseny d’acord amb
el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural (que al mateix temps coincideix amb la proposta de Xarxa Natura 2000, aprovada
pel Govern de la Generalitat el 5 de setembre de 2006).
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També forma part de l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, aprovat
definitivament per la comissió provincial d’Urbanisme en sessió de data 26 de Juliol de
1977 (sector província de Barcelona) i per resolució Ministerial de 26 de gener de 1978
(sector província de Girona). Segueix estant inclòs també amb la revisió de l’àmbit del
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny de 2009
al que hem fet referència també en l’apartat anterior.

Àmbit del
projecte

Il·lustració 12: Figures de protecció existents dins l’àmbit territorial del Pla. Font: Pla
especial de protecció de medi natural i del paisatge (abril de 2008).
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Més enllà de les mesures bàsiques de protecció que estableix el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN), i d’acord amb el que preveu la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’Espais Naturals, existeixen al territori català determinats espais naturals que, en
funció de llurs valors i qualitats, reben una protecció especial a partir de diverses
modalitats protectores.
Com en el cas del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, cal destacar que la zona d’estudi
resta fora de qualsevol espai natural amb un règim de protecció especial. La zona
a projectar però es trobà gairebé en el límit del Parc Natural del Massís del Montseny,
d’acord amb la delimitació geogràfica que s’especifica a l’annex del Decret 105/1987,
de 20 de febrer.
El present estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació d’un tram
actualment no pavimentat del camí de Can Rovira a Can Satanàs es realitza en el marc
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, per tal d’avaluar la
integració ambiental del projecte amb l’entorn, i establir, si s’escau, les mesures
ambientals pertinents. Segons l’apartat 1 de l’article 7 de l’esmentada Llei són objecte
d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària:
Article 7. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’impacte ambiental.
1. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes següents:
a) Els compresos a l’annex I, així com els projectes que, presentant-se fraccionats,
assoleixin els llindars de l’annex mitjançant l’acumulació de les magnituds o dimensions
de cadascun dels projectes considerats.
b) Els compresos a l’apartat 2, quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en
l’informe d’impacte ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.
c) Qualsevol modificació de les característiques d’un projecte consignat a l’annex I o a
l’annex II, quan la modificació compleixi, per si sola, els llindars que estableix l’annex I.
d) Els projectes inclosos a l’apartat 2, quan així ho sol·liciti el promotor.
2. Són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada:
a) Els projectes compresos a l’annex II.
b) Els projectes no inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de manera
apreciable, directament o indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000.
(...)
El present projecte d’urbanització no es troba inclòs ni a l’annex I ni a l’annex II però si
que es troba situat en zona de Xarxa Natura 2000. Com que l’execució del projecte pot
tenir efectes significatius en el medi ambient i per tant ha de passar avaluació d’impacte
ambiental ordinària.
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Àrea del projecte inclosa
parcialment en zona
XN2000.

Il·lustració 13: En blau, àrea del projecte inclosa parcialment en zona XN2000. Font:
Natura 2000 Network Viewer.
Així el present document inclou, tal i com estableix l’article 35 de la Llei 21/2013, el
contingut següent:
a) Descripció general del projecte i previsions en el temps sobre la utilització del sòl
i d’altres recursos naturals. Estimació dels tipus i les quantitats dels residus
abocats i emissions de matèria o energia resultants.
b) Exposició de les principals alternatives estudiades, inclosa l’alternativa zero, o de
no realització del projecte, i una justificació de les principals raons de la solució
adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.
c) Avaluació i, si és procedent, quantificació dels efectes previsibles directes o
indirectes, acumulatius i sinèrgics del projecte sobre la població, la salut humana,
la flora, la fauna, la biodiversitat, la geodiversitat, el sòl, el subsòl, l’aire, l’aigua,
els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el
patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases
d’execució, explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del
projecte.
Quan el projecte pugui afectar directament o indirectament els espais Xarxa
Natura 2000, s’hi ha d’incloure un apartat específic per a l’avaluació de les seves
repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l’espai.
d) Mesures que permetin prevenir, corregir i, si s’escau, compensar els efectes
adversos sobre el medi ambient.
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e) Programa de vigilància ambiental.
f) Resum de l’estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.
Veiem doncs que l’article 35 de l’esmentada Llei 21/2013 també especifica que el
document ha d’incloure un apartat específic per l’avaluació de les repercussions en
l’espai XN2000, tenint en compte els objectius de conservació de l’espai. És per aquest
motiu que el present document ha tingut en compte tot el que s’especifica en el Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny ja que la zona
d’actuació prevista en el projecte d’urbanització es troba inclosa dins de l’àmbit del Pla
especial. Aquest instrument d’ordenació del Parc Natural del Montseny va entrar en
vigor el 31 de gener de 2009 després d’haver estat aprovat definitivament pel conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitzat de Catalunya amb data 11 de
desembre de 2008 i publicat en el DOGC número 5308 de 30 de gener de 2009. Aquest
Pla Especial del Montseny és l’adequació al marc normatiu i conceptual i vigent, així com
a les necessitats reals de planificació i gestió de l’antic Pla Especial aprovat
definitivament per la comissió provincial d’Urbanisme en sessió de data 26 de juliol de
1977 (sector província de Barcelona) i per la resolució Ministerial de 26 de gener de 1978
(sector província de Girona).

6.2.

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)

En base a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestre, coneguda genèricament com a
Directiva Hàbitats, i també en base a la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de
1997, que complementa l’anterior, els estats membres de la Unió Europea han
de definir el que es coneix com a hàbitats naturals d’interès comunitari (HIC).
Segons la Directiva Hàbitats, aquests hàbitats són aquelles “zones terrestres o
aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques
i biòtiques, tant si són totalment naturals com semi naturals”, i que compleixen
alguna de les següents condicions:
o “Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
o Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de
tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.
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o Són exemples representatius de característiques típiques d’una o diverses de
les cinc regions biogeogràfiques següents: l’alpina, l’atlàntica, la continental,
la macronèsia i la mediterrània”.
En base a la Directiva Hàbitats i per a garantir la protecció d’aquests hàbitats
d’interès comunitari, es crea la Xarxa Natura 2000, entesa com “una xarxa ecològica
europea coherent de zones especials de conservació”. Correspon als estats membres
fer la proposta pertinent d’espais a integrar dins de la Xarxa Natura 2000.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, dins del procés de selecció dels HIC a
integrar dins de la Xarxa Natura 2000, disposa d’una cartografia en format digital
amb els hàbitats d’interès comunitari identificats inicialment al territori català.
D’acord amb la consulta realitzada a la base cartogràfica digital del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, s’han inventariat a la zona d’actuació i del seu entorn més
immediat dos Hàbitats d’Interès Comunitari, que són els següents:
Hàbitat Interès Comunitari
Alzinars i Carrascars

Codi
9340

Prioritat
No prioritari

Taula 10: Hàbitats d’Interès Comunitari de l’àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia a
partir de la base cartogràfica digital dels HIC del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
La Directiva Hàbitats distingeix entre els hàbitats prioritaris i els no prioritaris. Els
hàbitats prioritaris són aquells « habitats naturals amenaçats de desaparició presents
en el territori, la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la
comunitat atesa la importància de la seva àrea de distribució natural dins del territori
de referència ». La resta dels hàbitats d’interès comunitari es defineixen com a no
prioritaris.

7. USOS COBERTES DEL SÒL
7.1.

Consideracions Generals

En el marc de l’anàlisi territorial i ambiental d’un determinat espai físic és essencial
conèixer quina és la seva realitat externa i com es distribueixen els diferents elements
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que el conformen. En aquest sentit, pren especial rellevància l’estudi de les cobertes
del sòl existents en un determinat territori, a partir del qual es pot tenir una
aproximació més acurada de la realitat actual de l’espai objecte d’estudi.
Des d’un punt de vista conceptual, la coberta del sòl es pot definir com a l’expressió
superficial d’un determinat territori influenciada per la intervenció i interrelació d’un
ampli espectre de condicionants, de manera simultània o no, com ara el clima,
l’atmosfera, el sòl, la geologia subjacent, la topografia, la hidrologia superficial i
subterrània, les poblacions vegetals i animals o els resultats de l’activitat humana en el
passat i en el present. Per tant, la coberta del sòl és el resultat o la conseqüència de tot
un conjunt de factors biòtics i abiòtics, de factors ecològics i humans, que han
intervingut en un determinat espai durant anys (Bosch i Simó, 2001).

7.2.

Obtenció de les Cobertes Actuals del Sòl

Per a determinar els tipus de cobertes del sòl existents a la zona d’estudi i poder
disposar d’una cartografia actualitzada, s’ha seguit el mètode emprat pel Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) en l’elaboració del Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (MCSC), consistent en la fotointerpretació i digitalització en
pantalla d’ordinador de les cobertes d’un territori sobre una base d’ortofotomapes, i
la seva agrupació en diverses categories establertes.
En el cas concret del present estudi, s’ha treballat amb els darrers ortofotomapes
1:5.000 disponibles de la zona, elaborats a partir de les fotos aèries del vol de 20032004. Aquest fet ha permès disposar d’un material prou recent, idoni per a elaborar un
mapa de cobertes actuals de la zona. A banda d’emprar les tècniques de la
fotointerpretació i digitalització en pantalla, totes les aproximacions fetes inicialment
en el despatx s’han corroborat posteriorment mitjançant el treball de camp.
Pel que respecta a les categories de cobertes considerades, s’ha procurat seguir la
llegenda del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya.

7.3.

Cobertes del Sòl l’Àmbit d’Estudi

Aplicant la metodologia abans exposada, s’ha obtingut la distribució de cobertes
vegetals i del sòl, de la qual es pot fer la següent consideració:
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-

La zona de l’àmbit del projecte correspon a un alzinar ja que hi predomina el
bosc esclerofil·le mediterrani format per alzines.

8. RISC D’INCENDI FORESTAL
8.1. Consideracions Generals
En el context de la regió bioclimàtica mediterrània, caracteritzada per oferir uns
estius altament calorosos i eixuts i un règim de precipitacions prou irregular al llarg de
l’any, els espais forestals de les nostres contrades són propensos a patir els incendis
forestals amb una certa facilitat.
En els darrers anys, tot i que les inversions realitzades per fer front als incendis han
incrementat de manera notable (J. Terradas, 1996), la superfície cremada en el conjunt
del territori català ha seguit una tendència clarament ascendent. A banda de les
particularitats del clima mediterrani, que és evident que faciliten l’ocurrència
d’incendis, un creu que les causes poden estar també en el tipus de vegetació
dominant, amb espècies que poden afavorir l’inici o la propagació del foc (pins,
estepes, gatosa, etc.), però també en l’abandonament rural del territori, que minva
l’aprofitament forestal del bosc i permet la seva extensió colonitzant antigues zones
de conreu que desenvolupaven una funció de tallafoc, o molt especialment en
l’expansió de les activitats de risc en les zones forestals o periforestals, com ara les
línies de distribució elèctrica, les carreteres, els abocadors de residus o les
urbanitzacions, que incrementen notablement les possibilitats d’ocurrència dels
incendis.
El foc, sens dubte, és una de les principals pertorbacions que afecten als ecosistemes
terrestres, i en determina la seva simplificació estructural i funcional de forma sobtada
(S. Sabaté, 1996). Els seus efectes sobre els boscos i d’altres zones forestals són prou
coneguts, i van des de l’eliminació de la coberta vegetal que protegeix el sòl i que és
l’hàbitat de nombroses espècies, fins a la degradació del propi mantell edàfic que,
desproveït de vegetació, veu minvades dramàticament les aportacions de nutrients,
passant pels trastorns que es generen sobre els poblaments faunístics de l’indret
(mortalitat, desplaçament i emigració, destrucció d’hàbitats, etc.) i els canvis
hidrològics substancials tant des del punt de vista de la hidrologia superficial
(increment de l’escorrentia superficial, increment del risc d’avingudes més
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pronunciades i freqüent en el marc de la conca hidrològica, etc.) com des del punt de
vista de les formacions subterrànies (disminució de la infiltració i de la recàrrega dels
aqüífers).

8.2. Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal
Catalunya ha desenvolupat un marc legal de referència per tal de prevenir
l’ocurrència dels incendis forestals i evitar-ne al màxim les seves conseqüències
perjudicials. Aquest marc general està constituït, fonamentalment, per la Llei 6/1988,
de 30 de març, forestal de Catalunya, que esdevé el punt de partida en aquesta
matèria, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i el
Pla de Protecció Civil d’Emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
D’aquest marc legal, en concret del Decret 64/1995, es deriva que determinades
localitats catalanes, integrades dins del que es coneix com a zones d’alt risc d’incendi
forestal durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, han
d’elaborar de manera obligatòria un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, amb la
finalitat de minimitzar les possibilitats d’ocurrència d’un incendi dins del seu municipi
i evitar-ne al màxim les conseqüències en cas que aquest es produís.
És aquest el cas del municipi de Fogars de Montclús, catalogat pel Decret 64/1995 com
a zona d’alt risc d’incendi forestal. A banda de l’obligatorietat de realitzar un Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals, cal destacar que en una zona d’alt risc d’incendi i dins
del període comprés entre el 15 de març i el 15 d’octubre “no s’autoritzaran treballs
que generin restes vegetals i quedaran en suspens les autoritzacions que preveu
l’article 16, excepte autorització expressa i excepcional del Director General de Medi
Natural” (article 17.2).

8.3. Risc d’Incendi en Funció de les Cobertes Vegetals
En funció del tipus de cobertes vegetals dominants a l’àmbit d’estudi, s’estima que el
risc d’incendi forestal a la zona és baix, d’acord amb la cartografia del risc bàsic
d’incendis forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Il·lustració 14: Mapa de predicció de perill d’incendi forestal. Data: 19/12/2017. Font:
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

8.4. Perímetres de Protecció Prioritària
Per Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) s’entenen aquelles unitats
geomorfològiques amb característiques forestals homogènies on el risc d’incendi
amenaça greument l’equilibri ecològic i la seguretat de persones i/o béns. Acostumen
a definir-se en les àrees d’influència dels espais naturals protegits que, integrades per
espais que tenen una continuïtat directa amb l’espai protegit, han de ser objecte
d’unes determinades normes de prevenció d’incendis forestals per part dels
municipis implicats. Els perímetres de protecció prioritària cobreixen el 40% de la
superfície forestal de Catalunya.
La finalitat d’aquests perímetres és, així, evitar o reduir al màxim l’ocurrència d’un
incendi forestal en qualsevol dels punts d’aquest perímetre de protecció prioritària
que, per propagació, pugui acabar afectant a l’espai natural en qüestió, a la vegada
que pretén evitar o dificultar la propagació en cas que realment hi hagi un incendi.
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En funció de la consulta realitzada a les bases cartogràfiques digitals del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, la zona d’actuació no formaria part de cap perímetre de
protecció prioritària.
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PART III. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE
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9. SOLUCIÓ ADOPTADA

9.1.

Descripció General de l’Àmbit de les Obres

L’àmbit de les obres correspon a un tram de 250 m de recorregut actualment no
pavimentat del camí de Can Rovira a Can Satanàs al T.M. de Fogars de Montclús.

9.2.

Justificació de la Conveniència de l’Opció Seleccionada

El projecte planteja pavimentar, en una primera fase, un tram de 250m de recorregut
del camí de Can Rovira a Can Satanàs. Aquesta futura carretera rural tindrà un ample
variable d’entre 2,5 i 3m amb la corresponent cuneta de tipus americà que permetrà
millorar les actuals vies d’evacuació d’aigües pluvials. El paquet de ferm del vial estarà
format per una base de tot-ú natural, una capa intermitja i una capa de rodadura.
Al llarg del recorregut s’evitarà haver de moure les instal·lacions actuals que discorren
de forma aèria.
A les zones d’accés dels diferents habitatges o camins secundaris es disposarà un tub de
pas sota via (o es recuperarà l’existent), per aconseguir el normal recorregut de les
aigües plujanes.
La construcció de la carretera rural no contempla l’execució de cap tipus de xarxa
d’enllumenat públic.
L’alternativa seleccionada en projecte és la que comporta menys impacte tan
mediambiental com també de menor ingerència als materials del subsòl per la seva
composició, de més fàcil execució i a l’hora també es la més econòmica. Es considera
que el seu impacte visual i sobre el terreny serà mínim.

Pla Especial del Parc Natural del Montseny
El Pla especial del Parc Natural del Montseny va ser aprovat en data 26 de juliol de 1977
i publicada la seva aprovació en el BOP núm. 222 de 16 de setembre de 1977, pel sector
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barceloní i en data 26 de gener de 1978 i publicada la seva aprovació en el BOE núm. 62
de 16 d’abril de 1978, pel sector gironí.
A partir de l’any 2006 es va iniciar el procés de revisió i modificació del pla especial.
Finalment, el nou instrument d’ordenació del Parc Natural del Montseny es va aprovar
definitivament l’11 de desembre de 2008 i publicada la seva aprovació en el DOGC
número 5308 de 30 de gener de 2009.
El municipi del Fogars de Montclús es troba íntegrament dins l’àmbit del present Pla
especial.

Il·lustració 15: Detall del plànol de l’àmbit territorial del Pla, ordenació i estructura del
territori i àrees de gestió corresponent a l’àmbit del projecte.
L’àmbit del projecte de pavimentació es troba dins d’una Zona d’Interès Natural (ZIN).
El camí a pavimentar forma part de la xarxa rodada secundària (camí estratègic). El Pla
especial estableix per la intervenció al camí de Can Rovira a Can Satanàs, al formar part
de la xarxa rodada secundària que:
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Article 136. Intervencions a la xarxa rodada secundària
136.1 Als efectes d’aplicació d’aquesta normativa, l’àmbit de protecció de la xarxa
rodada secundària comprèn els terrenys ocupats pel camí i una franja de terreny a cada
costat del mateix d’1,5 metres d’amplada mesurats des de l’aresta exterior de
l’explanació .
136.2 En els elements existents de la xarxa rodada secundària del Parc, només
s’admetran petites modificacions de traçat aconsellades per una millora adaptació
topogràfica, la millora de les condicions de la circulació o per una reducció de l'eventual
impacte que es pugui produir en el seu entorn immediat.
136.3 La millor adaptació a la topografia existent i la reducció dels impactes que puguin
produir-se a l’entorn immediat seran criteris que operaran com a bàsics per a les vies de
nova construcció o per a la reparació de les existents, preservant sempre les exigències
raonables que imposa la circulació per elles.
136.4 L’obertura de nous camins de la xarxa rodada secundaria, així com qualsevol
modificació dels existents, haurà d’ajustar-se a les prescripcions tècniques establertes a
l’article 87.2 d’aquesta Normativa, sens perjudici del que estableix el seu article 130.
136.5 Les pistes i camins d’aquesta xarxa podran ser pavimentats quan les condicions de
circulació o l’erosió de la calçada així ho aconsellin.
Article 138. Desenvolupament de la xarxa viària bàsica del Parc
138.1 El desenvolupament de les xarxes rodades –principal i secundària— assenyalada
als plànols d’ordenació es podrà fer mitjançant projectes d'urbanització, si aquests
respecten el sentit general del traçat (origen–destí, directrius de la traça). S'admetran
petits ajustos del traçat amb la finalitat d'adequar-se millor a la topografia, de respectar
elements de valor singular (patrimoni natural, cultural…), de millorar l'impacte en el
paisatge i de millorar cruïlles o nusos, etc. Els esmentats projectes s’ajustaran pel que fa
al contingut i al procediment per a la seva tramitació al que estableix l’article 11.6 del
present text normatiu.

9.3.

Termini d’Execució

El projecte preveu una duració total de l’obra de 2 mesos.

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

69

Ajuntament de Fogars de Montclús

9.4.

Termini de Garantia

Com a període de garantia, el projecte fixa un termini d’un any a partir de la
signatura de l’acta de recepció. Durant aquest període, el contractista de les obres
estarà obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a la
recepció definitiva.
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10. ANÀLISI DAFO
L’anàlisi DAFO, descriu en forma de matriu les amenaces, oportunitats, els punts forts i
els punts febles del projecte d’urbanització que es pretén dur a terme. Aquesta
metodologia clàssica de la planificació estratègica ens permet diferenciar entre les
amenaces i les oportunitats de l’entorn, generades per fets que no poden ser modificats
per aquest projecte, i els punts forts i punts febles, que estan generats per fets que si
podrien ser modificats pel mateix.

ANÀLISI EXTERN

-

-

LES PRINCIPALS AMENACES
Territori orogràficament complex

LES PRINCIPALS OPORTUNITATS
El dinamisme del sector privat en l’àmbit del projecte.
El municipi de Fogars de Montclús posseeix un gran nombre d’elements que
configuren un patrimoni històric, cultural, de patrimoni natural i paisatgístic
molt destacable.
Bona accessibilitat al conjunt del massís del Montseny des del poble de Fogars
de Montclús.
Territori divers i molt atractiu al visitant durant tot l’any.
Gran mosaic d’ambients diferents que permeten un ús del territori diferenciat
per tal d’enriquir l’economia.
Foment d’activitats didàctiques en el medi natural.
Potenciació de rutes per paratges naturals del massís del Montseny.
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ANÀLISI INTERN

-

-

ELS PRINCIPALS PUNTS FEBLES (DEBILITATS)
Possible erosió de sòls.
Possible pèrdua de vegetació.
Possible acumulació de residus.
Possible afectació d’espècies silvestres.

ELS PRINCIPALS PUNTS FORTS (FORTALESES)
Millora l’accessibilitat i mobilitat dels veïns (classificat com a camí estratègic).
Millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Millora la seguretat viària.
No es generen molèsties als veïns degut a la ràpida execuci.
Gran consideració de la variable paisatgística en la planificació del territori.
L’escassa densitat de població ocasiona una baixa pressió sobre el medi
ecològic.
Voluntat d’integració paisatgística del projecte.
Voluntat de respecte al medi ambient en totes les actuacions a realitzar.
El projecte suposa una millora de l’àmbit en tots els aspectes.
El projecte encaixa tant des d’un punt de vista normatiu, com territorial i
paisatgístic.

Taula 11: Anàlisi DAFO del projecte d’urbanització
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11. IDENTIFICACIÓ, PREVISIÓ VALORACIÓ DELS IMPACTES
AMBIENTALS
Els factors ambientals susceptibles de ser alterats amb la construcció de l’obra i que
apareixen representats en la matriu d’identificació d’impactes són:
-

Medi físic: s’estudien els possibles impactes causats sobre el sòl, tant des del
punt de vista geomorfològic com des del punt de vista d’intensificació dels riscos
del procés erosiu. També s’analitzen els efectes sobre la qualitat acústica i
emissió de pols.

-

Medi biològic: l’estudi es centra en la vegetació, tant natural com els cultius i la
fauna.

-

Medi perceptual: s’estudien els efectes que causa el projecte sobre el paisatge,
tant des del punt de vista de l’alteració de la qualitat del paisatge com de la
visibilitat del projecte en l’entorn.

-

Medi socioeconòmic: es tenen en compte les afeccions sobre el treball,
modificació d’usos del sòl, alteració de recursos culturals etc.

Dues són les variables a considerar en la identificació d'impactes: d'una banda, les
accions del Projecte potencialment impactants i, de l'altra, els factors de l'entorn que es
veuran afectats per aquestes accions.
El desenvolupament complet del projecte comprèn diverses fases successives en el
temps i relacionades entre si. Cadascuna d'elles es caracteritza per una sèrie de factors
i activitats que són susceptibles de produir impacte.
Per tal de simplificar i reduir variables, s'han identificat 2 fases que agrupen els factors
més importants que poden tenir una incidència clara en el medi. Aquesta simplificació
és necessària en nom de la compressió i anàlisi de les dades, així com la identificació i
valoració dels resultats.
Les activitats productores d'impactes es poden agrupar al voltant d'aquests dos punts:
a. Fase d'adequació
Comprèn la realització de totes les tasques necessàries per a l'adequació de la zona i
realització de les obres i la seva posada en marxa.
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Cada tasca comprèn tots els treballs necessaris per dur-la a terme: apilament de
materials, tràfec de maquinària, nivells sonors que comporta cada activitat, etc.
b. Fase de funcionament
S'inclouen les activitats pròpies del funcionament del camí rural i del moviment de
vehicles.
Un cop definides les activitats, cal caracteritzar les accions que causen efectes o que són
susceptibles de produir alteracions ambientals. Per a això existeixen diferents
metodologies que es basen fonamentalment en l'establiment de relacions causa-efecte
entre els factors productors i els diferents elements de l'entorn natural i humà.
De l'estudi realitzat sobre el Projecte de pavimentació i en el moment de la realització
del present document, es poden obtenir les següents consideracions:

11.1. Metodologia per la Descripció Avaluació dels Impactes
Un cop analitzat el projecte de pavimentació en el seu conjunt i estudiada la situació en
la que es troba l’àrea objecte del projecte, passem a la fase en la que es procura
preveure els impactes que es produiran.
S’intenta preveure els impactes i la seva magnitud amb un error el més petit possible,
encara que aquest sempre pot ser degut a l’impredictible comportament de certs
component de l’ecosistema. En qualsevol cas, mitjançant anàlisi estadístic i tractament
de la informació, s’aconsegueix que aquest error sigui assumible.
Un estudi detallat de l’actuació a realitzar i un correcte anàlisi pre-operacional possibilita
que es tingui una idea bastant realista de quines seran les possibles actuacions que es
produeixin com conseqüència d’una sèrie d’actuacions.
S’ha de fer constar que en aquest document s’aporta una visió general d’aquells
elements que presumiblement poden veure’s afectats per unes determinades accions.
La importància dels impactes ambientals causats per l’actuació es determinarà per una
sèrie de característiques qualitatives dels impactes, puntuades amb una escala creixent
segons la gravetat dels efectes en cada cas.
A continuació es realitza una valoració objectiva dels factors ambientals que poden
resultar afectats dins del territori on es pretén realitzar les obres d’urbanització.
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La caracterització es fa segons els criteris i conceptes tècnics especificats en el Reial
Decret 1131/88, de 30 de setembre. Aquestes caracteritzacions són:
Segons la intensitat, fa referència al grau d’alteració produïda, i la severitat dels efectes
causats pels impactes negatius:
-

Efecte mínim: és aquell que es pot demostrar que no és notable.

-

Efecte notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient,
dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que
produeixi o pugui produir al futur repercussions apreciables als mateixos.

Segons el signe:
-

Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica
com per la població en general, en el contexts d'una anàlisi completa dels costos
i beneficis genèrics de l'actuació contemplada.

-

Efecte negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estèticcultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l'augment dels perjudicis
derivats de la contaminació, de l'erosió i demés riscs ambientals en discordança
amb l'estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat
determinada.

Segons la incidència:
-

Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte
ambiental.

-

Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa incidència immediata respecte a
la interdependència, o en general, respecte a la relació d'un sector ambiental
amb un altre.

Segons el tipus de sistema actiu:
-

Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o que
la seva forma d'acció és individualitzada, sense conseqüències a la inducció de
nous efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en la de la seva sinèrgia.

-

Efecte acumulatiu: aquell que al perllongar-se en el temps l'acció de l'agent
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar de
mecanismes d'eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l'increment de
l'agent causant del dany.
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-

Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l'efecte global de la presència
simultània de diferents agents suposa una incidència ambiental major que
l'efecte suma de les incidències individuals contemplades aïlladament.

Segons l’aparició:
-

Efecte a curt termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se abans
d’un any.

-

Efecte a mig termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se abans
dels cinc anys.

-

Efecte a llarg termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se després
dels cinc anys.

Segons la persistència:
-

Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de
factors d'acció predominant a l'estructura o a la funció dels sistemes de relacions
ecològiques o ambientals presents en el lloc.

-

Efecte temporal: aquell que suposa l'alteració no permanent en el temps, amb
un termini temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se.

Segons la reversibilitat:
-

Efecte reversible: aquell en el que l'alteració que suposa pot ser assimilada per
l'entorn de forma mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels
processos naturals de la successió ecològica, i dels mecanismes d'autodepuració
del medi.

-

Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la "dificultat extrema"
de retornar a la situació anterior a l'acció que ho produeix.

Segons la recuperabilitat:
-

Efecte recuperable: aquell en què l'alteració que suposa pot eliminar-se, bé per
l'acció natural, bé per l'acció humana, així com aquell en què l'alteració que
suposa pot ser reemplaçable.
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-

Efecte irrecuperable: aquell en què l'alteració o pèrdua que suposa és impossible
de reparar o restaurar, tant per l'acció natural com per la humana.

Segons la seva periodicitat:
-

Efecte periòdic: aquell que es manifesta com a forma d'acció intermitent i
continua en el temps.

-

Efecte d'aparició irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el
temps i en què és precís avaluar les seves alteracions en funció d'una probabilitat
d'ocurrència.

Segons la manifestació:
-

Efecte continu: aquell que es manifesta com una transformació constant en el
temps, acumulada o no.

-

Efecte discontinu: aquell que es manifesta a través d'alteracions irregulars o
intermitents en la seva permanència.

Segons l’extensió, fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt on
s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats:
-

Efecte localitzat

-

Efecte extensiu

Segons la situació, indica on es produeix l’impacte independentment de la seva capacitat
d’extensió:
-

Proper a l’origen

-

Allunyat de l’origen

La valoració dels impactes es realitzarà de forma qualitativa, per això farem servir
l’escala numèrica de 1 a 10 per identificar els impactes segons el seu grau d’importància
(1 impacte mínim, 10 impacte màxim), i diferenciar-los segons siguin moderat, sever i
crític, de forma que la valoració qualitativa quedarà expressada de la següent manera:
Impacte compatible
Impacte moderat

1
2,3,4 i 5
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Impacte sever
Impacte crític

6,7,8 i 9
10

A continuació es fa una anàlisi de l’impacte sobre els diferents factors ambientals, causat
per cadascuna de les alternatives estudiades.

11.2. Identificació Caracterització de les Accions del Projecte els
Seus Efectes Sobre el Medi Natural
La revisió de les dades de l'activitat permet analitzar les actuacions susceptibles de
generar un efecte sobre alguna de les variables que integren el medi. L'objecte és
establir una relació d'accions que, a priori, puguin exercir influència sobre l'entorn
encara que, posteriorment, el seu efecte no sigui significatiu.
La identificació de les accions potencialment impactants s'ha efectuat d'acord amb les
diferents etapes del Projecte: Fase de construcció i Fase de utilització del tram de
carretera rural. S'han analitzat les accions susceptibles de produir impactes sobre el
medi físic i biòtic, així com els efectes que es manifesten, fonamentalment, sobre el medi
socioeconòmic.

11.2.1. Fase de Construcció
Comprèn totes les accions de construcció i adequació de la zona per poder pavimentar
el tram de pista objecte del projecte. Les accions que es duguin a terme seran
d’intensitat, magnitud i perdurabilitat variables. Algunes d’elles desapareixeran un cop
conclogui la present fase.
Per al seu anàlisi, s’han agrupat en les següents categories:
-

Adequació i creació d’accessos a l’obra
Pavimentació del tram de 250m de recorregut
Construcció de la cuneta
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Adequació i creació d’accessos a l’obra
L’execució de les obres provocarà, de manera temporal, una alteració negativa de
la qualitat atmosfèrica a l’entorn de l’àmbit d’estudi, principalment per un
increment de la presència de partícules sòlides en suspensió (pols), que es preveu
com el principal impacte des del punt de vista atmosfèric. En menor mesura, també
es preveu un cert impacte, difús, per l’alliberament de gasos emesos durant el
funcionament dels vehicles i de la maquinària diversa que estaran operatius en aquesta
obra.
Més concretament, els efectes que aquesta acció sobretot generada en el moment
d’accedir a la zona del camí de Can Rovira a Can Satanàs pot generar sobre el medi
són:
-

Pèrdua de sòl

-

Emissió de pols i partícules a l’atmosfera

-

Accentuació de processos erosius

-

Augment puntual dels nivells sonors

-

Accés i ocupació de noves zones

-

Modificació lleu del paisatge

La zona d’abassegament de l’obra durant la fase constructiva es definirà en una zona
propera totalment consolidada. Així es amb aquesta situació privilegiada del punt
d’abassegament respecte l’obra garanteix el fet que els materials que contingui estaran
correctament controlats i gestionats. En cap cas s’obrirà cap nou accés que no sigui
existent en aquests moments. Aquest fet farà que no sigui necessari l’obertura de nous
accessos a l’obra. A més la pols generada serà mínima ja que s’utilitzaran en tot moment
vies ja pavimentades en l’actualitat.
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Creació del nou paquet de ferm i de la cuneta
Les obres consistiran en pavimentar el primer tram de 250m de recorregut (actualment
no pavimentat) del camí de Can Rovira a Can Satanàs.
Aquestes tasques comporten feines de desbrossament, explanació, moviment de terres
etc. el que suposarà l’aparició dels següents impactes:
-

Destrucció de coberta vegetal tipus erm de camp no cultivat

-

Pèrdua de sòl

-

Compactació d’horitzons de sòl

-

Emissió de pols i partícules a l’atmosfera

-

Accentuació dels processos erosius sense arrossegaments

-

Augment dels nivells sonors

-

Variació lleu del drenatge natural

-

Modificació del paisatge per l’alteració de la superfície fàcilment recuperable.
11.2.2. Fase de Funcionament

A continuació s’estudiaran les accions que repercutiran sobre el medi durant la fase de
funcionament del futur tram de carretera rural. S’ha agrupat en:
-

Ocupació del terreny

-

Afluència de persones

-

Treballs de manteniment

Ocupació de terrenys
La simple presència de l’àmbit del camí rural a pavimentar així com de la cuneta
americana té com conseqüència immediata que el trànsit rodat i pugui circular sense
amb una millor accessibilitat i que un vial permanent amb el seu paquet de ferms
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converteixi el camí actualment sense pavimentar amb una carretera rural. Els efectes
que principalment generarà sobre el medi són:
-

Fragmentació lleugera del medi

-

Modificació del paisatge fàcilment recuperable.

Ús de les obres previstes
Directament relacionat amb el punt anterior, però de forma independent, aquesta es
refereix exclusivament a la utilització de la parada d’autobús i de la vorera. Els efectes
que previsiblement generarà són:
-

Emissió de pols i partícules a l’atmosfera

-

Accentuació de processos erosius

-

Augment dels nivells sonors

-

Alteració del paisatge

Afluència de persones
L’ús de les obres previstes originarà, de forma inevitable, el trànsit d’habitants locals i
de visitants, la quantitat de la mateixa no està quantificada encara que es suposa que,
excepte casos puntuals, no serà excessiva. Els efectes sobre el medi són:
-

Emissió de pols i partícules a l’atmosfera

-

Modificació del paisatge

-

Augment dels nivells sonors

Treballs de manteniment
Les obres requeriran uns mínims treballs de manteniment. S’haurà de realitzar també
una neteja periòdica tant de la zona de la capa de rodadura i la cuneta d’evacuació
d’aigües pluvials, verificar el correcte funcionament de les xarxes de drenatge així com
l’evolució i correcte estat de les espècies vegetals que es replantaran a la zona etc. Els
efectes sobre el medi són:
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-

Emissió de pols i partícules a l’atmosfera

-

Modificació del paisatge

11.2.3. Accions Efectes que Repercuteixen en el Medi Socioeconòmic
Des del punt de vista socioeconòmic, la realització de les obres previstes en el projecte
d’urbanització requereix equips i mà d’obra que segons la seva procedència poden
suposar un increment en l’activitat econòmica d’àmbit local.
Els efectes sobre el medi socioeconòmic són:
-

Creació d’ocupació laboral tant directe com indirecte

-

Increment de l’activitat econòmica en sectors subsidiaris

-

Variació dels usos del sòl

11.3. Valoració d’Impactes
El paisatge que defineix l’entorn del projecte de pavimentació, es caracteritza per la gran
massa forestal que l’envolta.
En apartats anteriors s’han identificat les accions potencialment impactants d’acord
amb les diferents etapes del projecte: Fase d’obra i Fase d’explotació o funcionament.
Es procurarà que les obres malmetin i modifiquin el paisatge el menys possible i es
preveu la repoblació amb especies autòctones tant arbòries com arbustives, aquest
ajudaran a la minimitzar l’erosió.
La nova carretera rural no estarà il·luminada amb enllumenat públic per tant no s’ha de
tenir en compte el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn. En qualsevol cas, cal puntualitzar que per trobar-se en zona de Xarxa Natura
2000 i proper al parc Natural s’hauria de complir la màxima protecció lluminosa (zona
E1: Àrea amb entorns o paisatges foscos en la que el flux hemisfèric superior instal·lat
ha de ser menor o igual a l’1%).
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11.3.1. Impactes Potencials Sobre el Sòl
El sòl es defineix generalment com la capa superior de l'escorça terrestre, formada de
partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius. Constitueix la
interfície entre la terra, l'aire i l'aigua i alberga la major part de la biosfera.
El sòl és un mitjà extremadament complex i variable, que es pot considerar com un
recurs no renovable a escala humana. Està subjecte a una sèrie de processos de
degradació i amenaces tals com l’erosió, pèrdua de matèria orgànica, contaminació local
i difusa, compactació, segellat, reducció de la diversitat biològica, salinització,
inundacions i esllavissades de terres entre d’altres.
A nivell Europeu es considera que la degradació del sòl es un problema greu, que es veu
accentuat per les activitats que l’esser humà exerceix sobre el mateix, per exemple,
pràctiques agrícoles inadequades, extensió urbana i industrials, obres de construccions
etc., fets que impliquen una pèrdua de fertilitat i qualitat del mateix.
Tal i com s’esmenta en el informe redactat per la comissió de les Comunitats Europees
“Estratègia temàtica per a la protecció de sòls”, la degradació del sòl influeix
directament sobre la qualitat de l’aigua, l’aire, la diversitat biològica i el canvi climàtic.
És per això que cal tenir cura d’aquest recurs tan estimat per tal que no es vegi
accelerada la seva degradació.
No obstant, són moltes les accions que a dia d’avui es fan sobre el sòl de manera que
poden implicar una possible amenaça per ell.

Fase de Construcció
Els dos únics punts on podem trobar increment de l’erosió es en la construcció de la
cuneta i en la formació del paquet de ferm de la carretera rural objecte del projecte.
Durant les obres i fins que es repobli/replanti amb vegetació arbustiva i/o arbòria
adequada, aquestes actuacions reduiran/eliminaran els problemes d’erosió.
Altres actuacions plantejades en el projecte constructiu que produiran un possible
impacte sobre el sòl:
o Ocupació temporal del sòl i alteració o pèrdua de les seves capacitats
edafològiques essencials (textura, estructura, porositat, contingut de matèria
orgànica, pH, etc.), per la necessitat de disposar d’espais per al parc de
maquinària i per a l’acumulació temporal de terres i altres materials d’obra.
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o Compactació del sòl com a conseqüència del moviment de vehicles de gran
tonatge per dins de la zona d’afectació, així com per la utilització de
determinades àrees com a zones de dipòsits de terres i altres materials, i per
la utilització d’altres àrees per a l’estacionament de la maquinària a utilitzar.
Cal tenir en compte que la compactació del sòl tendeix a disminuir les
quantitats d’aigua i de nutrients disponibles per les arrels dels vegetals
(Bowen, 1981), i dificulta en gran mesura el creixement de les plantes sobre
aquests terrenys compactats, reduint tanmateix la capacitat d’infiltració del
sòl i augmentant en conseqüència la quantitat d’aigua de pluja que circula
en superfície mitjançant l’escorrentia superficial.
o Possible contaminació del sòl pel moviment i operació dels vehicles de gran
tonatge sobre una zona no pavimentada com és aquesta parcel·la agrícola,
mitjançant l’ocurrència d’episodis més o menys puntuals de vessaments
i/o degoteigs d’olis, hidrocarburs o altres materials. Entre els efectes vinculats
a una possible contaminació del sòl, cal tenir presents els següents:
destrucció del poder d’autodepuració del sòl per processos de regeneració
biològica normals, disminució qualitativa i quantitativa del creixement normal
dels microorganismes del sòl o alteració de la seva diversitat, afectació al
creixement de les espècies vegetals més sensibles, o contaminació de les
aigües superficials i freàtiques per processos de transferència.
Fase de Funcionament
Durant el funcionament de la nova infraestructura no es preveuen efectes destacats
sobre el sòl, considerant que les pertorbacions que el poden afectar negativament
finalitzaran en acabar la fase d’obres.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
Extensiva
Irreversible
Negatiu
Simple
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Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Sòl

Temporal
Irrecuperable
No
Preventives
2
Moderat baix

11.3.2. Impactes Potencials Sobre les Condicions Acústiques
Fase de Construcció

S’estima que les obres de pavimentació incrementaran, de manera temporal, els
nivells de pressió sonora registrats a la zona, principalment com a conseqüència de les
següents operacions:
o Moviment general de terres.
o Moviment i operació de vehicles d’obra, camions de gran tonatge i
maquinària pesant (excavadores, retroexcavadores, etc.).
Cal tenir en compte que segons la “Guía metodológica para la Evaluación del
Impacto Ambiental”, el nivell de pressió sonora que es pot registrar entre 5 i a 15
metres d’una obra és de l’ordre de 100 dB(A) en termes generals.
Aquest increment temporal i puntual del soroll pot tenir repercussions negatives
sobre les zones habitades més properes. També cal considerar l’efecte negatiu que
pot tenir sobre els poblaments faunístics dels indrets afectats, de manera especial
sobre les diverses espècies d’ocells que s’han identificat a la zona i sobretot durant
els períodes de reproducció de cria (habitualment entre febrer i agost).
Fase de Funcionament

Durant el funcionament de la nova infraestructura v i à r i a no es preveuen efectes
sobre les condicions sonores de la zona d’estudi i del seu entorn territorial més
immediat, considerant que les pertorbacions que el poden afectar negativament
finalitzaran en acabar la fase d’obres.
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S’estima que només podrà generar una certa contaminació acústica, pel
funcionament normal del tram de carretera rural projectat, tot i que es considera
de molt baixa magnitud.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit d’estudi
Reversible
Curt termini
Negatiu
No
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Fauna

Permanent
Recuperable
No
1
Compatible

11.3.3. Impactes Potencials Sobre la Qualitat Atmosfèrica
Fase de Construcció

L’execució de les obres de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs Fase 1
provocarà, de manera temporal, una alteració negativa de la qualitat atmosfèrica
a l’entorn de l’àmbit d’estudi, principalment per un increment de la presència de
partícules sòlides en suspensió (pols), que es preveu com el principal impacte des
del punt de vista atmosfèric. En menor mesura, també es preveu un cert impacte,
difús, per l’alliberament de gasos emesos durant el funcionament dels vehicles i
de la maquinària diversa que estaran operatius en aquesta obra.
Més concretament, les operacions de la fase de construcció que poden produir
aquesta alteració atmosfèrica són les següents:
o D’una banda, el trànsit de camions i de maquinària pesada (excavadores,
grues, etc.) per la xarxa viària local i per dins de la zona d’estudi.
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o D’altra banda, també tindran una incidència significativa les diferents
operacions que es preveuen realitzar durant l’execució de les obres,
principalment les següents:
•
•
•

•

Obertures de nous accessos (en cas que finalment siguin necessaris).
Excavacions de les rases
Càrregues i descàrregues internes de les terres i materials del subsòl
excedents, per tal de traslladar-los fins als punts d’acumulació temporal
establerts dins de l’àmbit d’afectació de les obres.
Càrregues i transports de les terres excedents de les obres projectades,
per tal de portar aquests materials a d’altres indrets i garantir
la seva reutilització o disposició controlada.

En relació a la generació de pols, cal tenir en compte el fenomen de dispersió
d’aquestes partícules fines per l’acció del vent una vegada han estat alliberades a
l’atmosfera per operacions com les citades. Aquest fenomen de dispersió desplaça el
material alliberat més enllà del punt a on s’ha generat, podent afectar, per tant, altres
parts del medi allunyades dels punts o eixos de generació. En el cas de les plantes,
per exemple, la deposició en les seves cobertes foliars de material fi dispersat pel
vent pot provar una reducció en les seves funcions metabòliques i per tant afectar al
seu desenvolupament. També cal tenir present les possibles molèsties que aquestes
emissions de partícules poden provocar sobre nuclis habitats veïns.
A banda de l’emissió de partícules sòlides en suspensió, les obres projectades poden
provocar també, com s’ha apuntat anteriorment, altres efectes atmosfèrics negatius,
com és el cas de l’increment temporal de les emissions atmosfèriques contaminants
per la circulació i operació de vehicles d’obra, camions i maquinària diversa per la
xarxa viària local i també per dins de l’àmbit de les obres.
En aquest sentit, s’estima que els principals contaminants emesos durant les obres
seran el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), el diòxid de sofre
(SO2 ) o els hidrocarburs no cremats (HC).
Fase de Funcionament

Durant el funcionament de la nova infraestructura viària no es preveuen efectes
destacats sobre la qualitat atmosfèrica de la zona d’estudi i del seu entorn
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territorial, considerant que es tracta d’una activitat que no genera emissions
atmosfèriques directes.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit d’estudi
Reversible
Curt termini
Negatiu
No
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Fauna

Permanent
Recuperable
No
1
Compatible
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11.3.4. Impactes Potencials Sobre l’Aigua. Hidrologia
Pel que fa a les aigües pluvials, el projecte i les instal·lacions que preveu el mateix no
produeixen cap modificació al drenatge natural de les mateixes, amb l’objectiu de no
produir afectacions.
L’escorrentia pròpia de la zona no es veurà afectada en cap cas per l’obra. Per tant,
podem afirmar que el disseny de les noves instal·lacions no modificaran l’actual
dinàmica de drenatge natural de les aigües pluvials.
Les actuacions previstes en projecte no suposen un impacte pel que fa a l’abastament i
tampoc no afecten al sanejament. L’àmbit de l’obra tampoc es troba en zona de cap
aqüífer protegit.
Tot i això, cal alertar dels següents perills potencials que podrien provocar les obres i
que caldrà evitar o minimitzar en qualsevol cas:
o D’una banda, l’increment de l’escorrentia superficial i, per tant, de la capacitat
de transport de partícules en restar part de la zona desprotegida de la seva
coberta vegetal. Cal tenir en compte que l’eliminació de les cobertes vegetals
provocarà la pèrdua del mantell protector del sòl en espais relativament
propers als cursos esmentats, situació que juntament amb la compactació del
sòl pel pas de maquinària pesant provocarà una reducció de la infiltració
d’aigua en el terreny i un increment paral·lel de l’escorrentia superficial, amb el
corresponent increment de la capacitat d’arrossegament de materials del sòl
i per tant de l’erosió del terreny. Aquest fet podria comportar, a més, una
reducció de la qualitat dels cursos superficials que drenen la zona.
o De l’altra, la possible existència de vessaments accidentals i puntuals de
combustibles, olis, ciment o productes químics diversos que poguessin
acabar arribant, per drenatge, als cursos superficials de la zona.
o També cal considerar el risc d’arrossegament, mitjançant alguna precipitació
intensa, d’acopis de terres, residus i altres materials d’obra cap als cursos
d’aigua.
o Finalment, cal considerar l’afectació que podria suposar per a la qualitat de
les aigües superficials la circulació de maquinària pesant i vehicles al llarg del
tram de camí a pavimentar.
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Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit d’estudi
Reversible
Curt termini
Negatiu
No
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Fauna

Permanent
Recuperable
No
1
Compatible

11.3.5. Impactes Potencials Sobre la Vegetació
Fase de Construcció

El projecte de pavimentació no contempla la variació de la superfície terrestre i tampoc
de l’orografia de la zona. Les comunitats vegetals allà pressents no es veuran afectades.
S’haurà d’evitar en tot moment que indirectament estiguem modificant i/o retirant el
medi on es troba la coberta vegetal en l’àmbit del projecte.
Per analitzar els possibles impactes sobre la vegetació, s’ha tingut en compte la
vegetació natural existent, afectada per tots els elements del projecte.
A banda de l’impacte directe (estassada) que rebrà la vegetació per la necessitat
d’ocupar els espais de servitud i d’ocupació temporal, cal tenir en compte també
l’afectació i l’empobriment de la vegetació existent a les zones limítrofes o adjacents a
la zona d’obres, com a conseqüència d’alteracions induïdes per les obres com ara les
següents:
o Emissions de partícules en suspensió provocades per la circulació de vehicles
i maquinària pesant, i per totes les operacions de moviments de terres
previstes, i posterior deposició i acumulació en les parts aèries de la vegetació
més propera a la zona d’obres.
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o Possibles col·lisions dels vehicles i maquinària diversa amb parts d’exemplars
arboris o arbustius.
o Increment del risc de contaminació del sòl o de l’aigua per incidents com
vessaments de combustibles, rentats de camions o maquinària que estigués
en contacte amb ciment o derivats, etc. En cas de produir-se aquests episodis
puntuals de contaminació, podrien tenir una repercussió negativa sobre la
vegetació de l’entorn.

Fase de Funcionament
Durant el funcionament de la nova infraestructura viària no es preveuen efectes sobre
la vegetació de la zona d’estudi i del seu entorn territorial, considerant que les accions
que potencialment podrien afectar les cobertes vegetals finalitzaran amb l’acabament
de les obres projectades.

Pèrdua de vegetació

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit del projecte
Reversible
Curt termini
Negatiu
Sí
Sinèrgic

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Pèrdua de
vegetació

Permanent
Recuperable
No
Sí
2
Moderat baix
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11.3.6. Impactes Potencials Sobre la Fauna
Fase de Construcció

En la fase de construcció, són diverses les afeccions que es preveuen sobre els
poblaments faunístics de la zona:
o No es preveu cap pèrdua parcial ni total dels hàbitats d’interès faunístic presents
a la zona de les obres i tampoc de la matriu forestal que l’envolta.
o Increment dels nivells de soroll i de vibracions com a conseqüència del
moviment i funcionament de vehicles pesants i de maquinària d’obra. Cal
apuntar que aquest increment del soroll i les vibracions comportaria, de
manera temporal, una pèrdua de tranquil·litat en la zona directament afectada
i en els seus entorns més propers, i que podria provocar molt probablement
un desplaçament d’aquelles espècies de fauna més sensibles. Tanmateix,
aquests impactes sonors de gran intensitat podrien comportar, en funció de
quina sigui l’època de l’any en la que s’acabin fent les obres, afectacions greus
sobre els períodes de cria i nidificació de determinades espècies de fauna
identificades a la zona.
o Freqüentació de les zones afectades per part de vehicles, de maquinària i
de personal de l’obra alterant la tranquil·litat habitual de la zona, provocant
trastorns en les poblacions faunístiques, especialment en aquelles de costums
antropòfobs.
o Increment del risc d’atropellament pel pas de vehicles i maquinària.
Especialment significativa pot ser la mortalitat d’amfibis, rèptils i mamífers per
atropellaments directes, així com la mortalitat d’aus per col·lisions. Tot i això i
tal i com es desprèn de l’estudi “Anàlisi de dades d’atropellaments de fauna en
carreteres de Catalunya” (juliol de 2014), elaborat pel Servei de Biodiversitat i
Protecció d’Animals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesa i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap presència d’animals
atropellats en l’àmbit de l’obra. Al no haver-hi un elevat pas d’animals en l’àmbit
d’estudi i al ser un tram de carretera rural de velocitat molt reduïda aquest no
es veurà afectat ni dificultat pel nou espai a travessar.
o Possible contaminació del sòl i de l’aigua com a conseqüència de la presència
i moviment de camions i de maquinària pesant, especialment els moviments
de terres.
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La fauna que es pot veure afectada per aquest projecte, es veuran amb afectació molt
baixa. Els trastorns hi podran ser-hi molt puntualment, però després de les primeres
molèsties, la seva adaptació a les noves condicions serà efectiva, convivint sense
problemes amb la nova situació. Els diferents hàbitats presents no es veuran afectats
per les obres.
Fase de Funcionament
Durant el funcionament del nou tram de carretera rural no es preveuen efectes
destacats sobre la fauna, considerant que les accions que potencialment podrien
afectar les cobertes vegetals finalitzaran amb l’acabament de les obres projectades.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mínima
Directa
La zona d’estudi
Reversible
Curt termini
Negatiu
No
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Fauna

Permanent
Recuperable
No
1
Compatible

11.3.7. Impactes Potencials Sobre el Patrimoni Cultural
Fase de Construcció
Les actuacions projectades comportaran cap pertorbació sobre el patrimoni cultural del
terme municipal de Fogars de Montclús, atès que no s’han catalogat a la zona elements
o zones d’interès arquitectònic o arqueològic.

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

93

Ajuntament de Fogars de Montclús

Les actuacions projectades no preveuen en cap cas afectar cap bé de patrimoni cultural.
Tot i això, en el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques
s’estarà sotmès al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)
Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte:

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit del projecte
Reversible
Curt termini
Neutral
No
Simple
Permanent
Recuperable
No
No
1
Compatible
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11.3.8. Impactes Potencials Sobre l’Activitat Econòmica de la Zona
Aquí es valoren les incidències i repercussions de caràcter socioeconòmic, que
l’execució del projecte tindrà sobre el nucli poblacional de les immediacions. En aquest
cas el mes proper es el poble de Fogars de Montclús.
Fase de Construcció
Durant el procés de execució es crearan llocs de feina degut a totes les actuacions que
s’han de realitzar per executar el projecte, com poden ser: moviments de terres,
pavimentació i creació de la nova cuneta en un tram del camí que connecta Can Rovira
a Can Satanàs. Per tant, la construcció precisarà d’un conjunt d’actuacions que en si
mateixes generaran una certa activitat econòmica que pot repercutir, positivament, en
la població local o en d’altres localitats de la comarca.
Fase de Funcionament
Un cop acabat, aquest projecte facilitarà l’accés als veïns que es localitzen al llarg del
camí que connecta Can Rovira a Can Satanàs.
Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Caracterització
Mitjà
Directa
Municipi
Irreversible
Llarg termini
Positiu
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: impacte sobre el
medi socioeconòmic

Permanent
Recuperable
Periòdic
1
Compatible
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11.3.9. Impactes Potencials Sobre el Paisatge
Un cop caracteritzat el paisatge previ, descrita la proposta d’actuació i sintetitzats els
criteris i les mesures d’integració adoptades, arriba el moment de caracteritzar, definir i
valorar els impactes paisatgístics potencials associats a les actuacions proposades.
El projecte planteja la pavimentació d’un tram de recorregut actualment no pavimentat
del camí de Can Rovira a Can Satanàs però no suposa cap amenaça per l’estat actual de
l’àmbit.
Per tant, en aquest sentit, no es pot considerar la realització d’aquesta obra com un
element que tingui impacte paisatgístic a cap nivell. És un element COMPATIBLE amb
l’entorn.
Fase de Construcció

Durant aquesta fase es preveu que hi hagi una l le uge ra alteració paisatgística de
la zona afectada per les obres, com a conseqüència, fonamentalment, de la
convergència de diverses actuacions que d’entrada i per si mateixes es caracteritzen
per tenir una difícil integració en el paisatge: realització de moviments de terres,
establiment d’un parc de maquinària, creació d’abassegaments temporals de
materials i de residus d’obra, etc. Tanmateix, l’eliminació de la vegetació coincident
amb les servituds i ocupacions temporals, i molt especialment la tala d’alguns
exemplars arboris, tindrà una lleugera però existent repercussió en el paisatge.
En conseqüència, l’actuació projectada comportarà, com tota obra, una significativa
alteració del paisatge de la zona, en tot cas de caràcter temporal i vinculada al
període d’execució de les obres.
Fase de Funcionament

A nivell de l’impacte paisatgístic de la nova infraestructura, es considera que una
vegada entri en funcionament no s’impactarà el factor paisatge, més enllà dels
“senyals” que hagin deixat les obres (eliminació de vegetació) i que
progressivament s’aniran mimetitzant.

Intensitat
Incidència

Caracterització
Mitjà
Directa
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Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)

Àmbit del projecte.
Parcialment Irreversible
Curt termini
Negatiu
No identificat
Simple

Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte: Alteració de la
qualitat paisatgística

Permanent
Recuperable parcialment
No
Si
1
Compatible

11.3.10.

Impacte Potencial Sobre el Risc d’Incendis Forestals

Fase de Construcció

Més enllà de la consideració legal de la zona S e g o n s e l D e c r e t 6 4 / 1 9 9 5 , d e 7 d e
m a r ç , p e l q u al s ’ e s t a bl e i x e n m e s u r e s d e p r e v e n c i ó d ’i n c e n d i s f o r e s t al s ,
en la que es construirà e l n o u t r a m d e c ar r e t e ra r ur al com a àrea d’alt risc
d’incendi forestal, cal tenir en compte que l’execució de les obres d’aquesta
infraestructura comportarà l’increment dels factors que poden iniciar un foc o incendi
forestal, com per exemple les operacions de desbrossada de vegetació, la tala de
peus arbustius i arboris, el funcionament i la circulació de maquinària pesant i
de vehicles d’obra, o la freqüentació de la zona per part dels treballadors, entre
d’altres factors.
En conclusió, durant l’execució de les obres s’estima que hi haurà un increment dels
factors que poden iniciar un foc o incendi forestal, motiu pel qual caldrà prendre les
mesures de prevenció oportunes.
Fase de Funcionament

Durant el funcionament de la nova infraestructura no es preveuen efectes destacats
sobre el risc d’incendi forestal de la zona d’estudi i del seu entorn territorial,
considerant que les accions que potencialment podrien agreujar aquest perill
finalitzaran amb l’acabament de les obres projectades.
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Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)
Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte:

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit del projecte
Reversible
Curt termini
Neutral
No
Simple
Temporal
Recuperable
No
No
1
Compatible

11.3.11.
Impacte Potencial Sobre les Vies de Comunicació Trànsit
Local
Fase de Construcció

Un altre dels impactes potencials més destacats d’aquesta actuació serà l’ocupació
parcial de determinades vies de la zona, que seran emprades per accedir fins a les
zones d’obres.
A banda de l’afectació sobre la circulació per aquests carrers, cal també tenir en
compte que el trànsit associat a les obres comportaran un conjunt d’afectacions, en
principi de caire temporal i que desapareixeran en finalitzar la construcció d’aquesta
instal·lació, que cal tenir presents:
o Increment del nivell de soroll i de vibracions, especialment en el cas del pas
de camions i de maquinària pesant.
o Possible afectació del paviment, de magnitud diversa en funció de l’estat actual
i del tipus de vehicle que finalment circulin per la xarxa viària, especialment en
el cas de la circulació de maquinària d’elevat tonatge.
o Reducció de la fluïdesa del trànsit de la zona, especialment durant el
desplaçament de camions i de maquinària pesant a través de la xarxa local
i també general.
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o Generació de pols i de vessaments de terres en els transports de terres, que
poden afectar a les comunitats veïnes i a l’estat del paviment.
o Increment del risc d’accidents per una major circulació de vehicles.
Fase de Funcionament

Durant el funcionament de la nova infraestructura no es preveu cap afectació sobre la
vialitat de la zona. Si que es preveu però una millora positiva de la mobilitat de trànsit rodat
com a peu en l’àmbit del projecte que suposarà una conseqüent millora en la seguretat viària.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)
Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte:

11.3.12.

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit del projecte
Reversible
Curt termini
Neutral
No
Simple
Temporal
Recuperable
No
No
1
Compatible

Impacte Potencial Sobre la Generació de Residus

Fase de Construcció

S’estima que les actuacions projectades generaran determinades tipologies de
residus, comunes en altres obres de similars característiques. Especialment, es preveu
que es generi un petit volum de terres com a conseqüència de la construcció del
ferm del vial.
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També es generarà un petit volum de restes vegetals en les tasques de
desbrossament n e ce s s à r ie s . Tot i a ix ò la t ala i poda s e r a n m ín im e s . S’haurà
de gestionar de manera adient, preferentment mitjançant el seu triturat i aplicació
in situ, o la seva retirada i transport a un centre de reciclatge de la fracció vegetal i/o
de la fracció orgànica.
A banda, i com és típic en tota obra, també es preveu que es generi una quantitat
indeterminada de residus diversos: ferralla (provinent principalment de la col·locació
d’armadures metàl·liques en estructures), embalatges de plàstic, paper i cartró, fusta,
escòries i restes de soldadures, restes d’aglomerats asfàltics, materials absorbents i
draps bruts, aerosols, olis usats de maquinària i vehicles, envasos d’olis,
combustibles o similar, filtres usats d’oli, llots i residus procedents del rentat de
maquinària, etc.
Fase de Funcionament
Durant el funcionament de la nova infraestructura no es preveu cap afectació
destacada sobre aquest factor. Les deixalles que es puguin generar durant l a f a s e
d e f u n c i o n a m e n t s ’ haurà de gestionar de manera adient, conforme a llei,
l’empresa o empreses que participin en aquestes operacions.

Intensitat
Incidència
Localització/Extensió
Reversibilitat
Manifestació de la incidència
Signe
Impactes indirectes associats
Manifestació efecte
(simple, sinèrgic, acumulatiu)
Persistència
Recuperabilitat
Periodicitat
Aplicació de mesures correctores
Rang d’impacte
Valoració global del impacte:

Caracterització
Mínima
Directa
Àmbit del projecte
Reversible
Curt termini
Neutral
No
Simple
Temporal
Recuperable
No
No
1
Compatible
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PART IV. MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES
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12. MESURES PREVENTIVES CORRECTORES
A partir dels impactes ambientals potencials detectats, es proposen en aquest capítol
les principals mesures preventives i correctores a executar per tal d’evitar, minimitzar
i/o corregir les pertorbacions més significatives sobre el medi amb l’objectiu de reduir
l’efecte que produeix el projecte en el medi ambient i el paisatge.
En qualsevol cas, però, cal ressaltar que en el marc del present Estudi d’Impacte
Ambiental només s’apunten, es descriuen i en determinats casos es valoren
econòmicament les mesures preventives i correctores necessàries, a mode d’un plec
bàsic de mesures ambientals, de manera que és absolutament imprescindible que la
Direcció Ambiental d’Obra, vinculada a la Direcció Facultativa que s’encarregui de
l’execució de les obres, redacti i aprovi un projecte de mesures preventives i
correctores abans de començar les obres, mitjançant el qual es garanteixi la correcta
execució de les mesures ambientals que es proposen en el present Estudi.
Entre d’altres aspectes que haurà de concretar el projecte de mesures, cal destacar els
següents:
- Delimitació dels espais d’ocupació temporal que podran ser emprats com
accés, estacionament de maquinària, abassegament temporal de materials i
residus, etc.
- Delimitació de les mostres de vegetació que caldrà protegir i conservar durant
les obres.
- Disseny de la restauració vegetal i paisatgística (hidrosembres, plantacions
d’arbres, plantacions d’arbustos, etc.).
- Protecció dels espais d’interès patrimonial.
- Pla d’Obra Ambiental.
- Altres.

12.1. Pel que fa les Mesures Preventives
Són les que s’han d’aplicar en la mateixa concepció del projecte, i en la fase d’execució
de les obres per tal d’evitar la generació d’impactes, venen resumides en els següents
punts:
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- Manteniment de la vegetació actual, per tal de minimitzar l’impacte en el paisatge, i
l’erosió el sòl.
- Evitar la fragmentació del territori o discontinuïtat dels espais.
- Utilització de materials de construcció que minimitzin l’impacte paisatgístic tant del
ferm del vial com de la cuneta projectada.
- Tant la nova vorera com l’aparcament han de minimitzar l’ocupació de nous terrenys
per tal d’evitar noves dinàmiques erosives en l’àmbit del projecte.

12.2. Pel que fa les Mesures Correctores
Es tracta de les mesures que s’incorporen al projecte amb la finalitat d’aconseguir reduir
l’abast i la intensitat dels impactes en el paisatge.
Atès que les mesures que es prendran per a la bona integració de les obres amb el
paisatge són bàsicament preventives, no es preveu cap mesura correctora un cop
l’aparcament i la vorera per a vianants entri en funcionament.

12.3. Protecció de la Geologia la Geomorfologia

MESURA 1 / Delimitació física de l ’àmbit d ’afectació de les obres
Abans de l’inici de les obres, concretament durant la fase de replanteig, s’haurà de
delimitar amb precisió l’àmbit real d’afectació de les obres, mitjançant la col·locació
de cinta d’abalisament o de fites de fusta ben visibles. El a balisament d’una obra
és una actuació preventiva fonamental per a garantir la integritat de múltiples
factors del medi, com el sòl però també la vegetació, la fauna o la qualitat de les
aigües superficials i subterrànies. I s’ha de fer tant per a delimitar els espais a
on es construiran les noves infraestructures com també per a delimitar i acotar
físicament les zones d’ocupació temporal que caldrà desenvolupar
(estacionament del parc de maquinària, acopi temporal de terres, materials
d’obra i residus diversos, instal·lacions de serveis als treballadors de les obres, etc.).
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MESURA 2 / Gestionar les terres excedents evitant l’afectació a espais naturals
i agrícoles de la zona i prioritzant la seva reutilització
En aquest sentit, les terres excedents de les obres, obtingudes principalment en
les operacions d’excavació, s’han de gestionar mitjançant alguna de les següents
aplicacions, relacionades de major a menor prioritat:
o Reutilització de les terres excedents en el rebliment de les rases del nou
col·lector.
o Reutilització de les terres excedents en obres properes a l’àmbit d’estudi.
o Aprofitament de les terres excedents en la restauració d’activitats
extractives legalitzades i actives situades dins de la zona d’estudi o en punts
relativament propers, previ conveni amb els titulars d’aquestes activitats.
o Aprofitament de les terres excedents en la restauració d’activitats
extractives abandonades de la zona d’estudi o de punts relativament propers
que estiguin pendents de restauració, sempre d’acord amb el que pugui
disposar el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
o Lliurament de les terres excedents a un dipòsit controlat de terres i runes
legalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

12.4. Protecció del Sòl
En el cas de les actuacions plantejades en l’espai del camí no pavimentat, caldrà
preveure, amb posterioritat a la desbrossada de la vegetació existent i abans de
procedir a condicionar el terreny o a executar les obres previstes, l’aplicació de les
següents mesures:
MESURA 3 / Extreure o decapar els horitzons superficials dels sòls afectats per
les obres
Una vegada realitzada la desbrossada de les àrees que s’ocuparan de manera
temporal o definitiva, i abans de dur a terme qualsevol excavació, explanació o
intervenció en el terreny, s’ha de procedir al decapatge o retirada selectiva de la capa
superficial del sòl, uns 30 centímetres aproximadament, i al seu posterior
emmagatzematge en piles que no sobrepassin els 2 metres d’alçada. La finalitat
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d’aquesta mesura és poder emprar aquests materials, especialment rics en matèria
orgànica, en la restauració de les àrees afectades per les obres (servituds, zones
d’ocupació temporal, accessos).
MESURA 4 / Abassegament temporal dels horitzons superficials dels sòls en piles
d ’una al çada màxima entre 1,5 i 2 metres, amb aplicació de tractaments periòdics
de millora per a garantir el manteniment de les seves propietats
El material edàfic obtingut durant el procés de decapatge s’ha d’emmagatzemar i
gestionar correctament per tal de poder-lo emprar, posteriorment, en la restauració
d’aquelles àrees que hagin estat afectades per les obres previstes o en la restauració
de les noves superfícies.
En aquest sentit, es proposa que és delimitin zones de dipòsit temporal d’aquests
materials, distribuïdes a dins de l’àmbit d’afectació, a on s’acumularan en piles els
horitzons superficials dels sòls afectats per les obres, amb una alçada màxima de 2
metres.
La zona d’acopi haurà de tenir una superfície plana i les piles de terres hauran d’estar
separades unes de les altres per una distància no inferior a 4 metres. Cal crear, a més,
una rasa perimetral que encercli la zona d’acopi de les terres vegetals o sòl fèrtil.
Per a garantir la qualitat del material, s’hauran de realitzar les pertinents anàlisis
de laboratori del sòl decapat, a fi de comprovar les seves condicions i avaluar la
necessitat d’aplicar esmenes i mesures de millora, com podria ser l’aplicació de
matèria orgànica per a millorar l’estructura del sòl o el reg periòdic de la pila de
material per mantenir les condicions d’humitat. En termes generals, s’aconsella que
se sembrin les piles de terres vegetals amb llavors d’espècies herbàcies pròpies de
la zona, en cas que el temps d’abassegament sigui superior a un any. Així mateix, i
per a evitar la compactació d’aquests materials, es proposa remoure mecànicament
les terres tres cops l’any.
Finalment, cal remarcar la importància de disposar d’un material edàfic de qualitat
de cara a la restauració de les noves superfícies o de les zones que s’hauran de
recuperar. Un bon sòl és una base indispensable per a permetre la revegetació del
terreny i, en conseqüència, per a garantir la seva mateixa conservació.
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MESURA 5 / Adequar zones específiques per a la neteja de les cubes de formigó i
per a l ’abocament de restes de formigó i de substrats asfàltics, equipats amb
basses decantació i assecatge
L’obra disposarà de zones correctament condicionades en les que realitzar les
operacions de neteja de les cubes de formigó. Les zones designades per a la realització
d’aquestes operacions disposaran de basses de decantació impermeabilitzades en
les que quedaran retinguts els sòlids.
Un cop finalitzades les obres els residus acumulats en les piscines, juntament amb les
estructures de les mateixes piscines, seran transportats a un abocador autoritzat
a l’efecte. Els punts destinats a la realització d’aquestes operacions estaran
senyalitzats.
MESURA 6 / Sanejar el terreny que pugui ser afectat per abocaments accidentals
de formigó, olis, combustibles o de productes de desencofrat, i retirar les terres
mitjançant un gestor autoritzat de residus
Durant la fase de formigonatge de la cuneta projectada i en operacions derivades
de la manipulació del formigó és possible que hi hagi abocaments accidentals de
determinades quantitats de formigó sobre el terreny. Per evitar la contaminació del
sòl, cal retirar el sòl afectat per l’abocament i transportar-lo fins a un abocador
autoritzat. Cal tenir en compte i extremar les mesures de prevenció.
MESURA 7 / Sanejar el terreny que pugui ser afectat per abocaments accidentals
de gasoil i retirar les terres contaminades mitjançant un gestor autoritzat de
residus
En cas que es produeixin abocaments de gasoil sobre el sòl, caldrà procedir a la
retirada del sòl contaminat i al seu lliurament a un gestor autoritzat per a la gestió de
residus especials. Aquest tipus d’abocaments poden deure’s a pèrdues dels dipòsits de
combustibles, o bé a accidents durant el subministrament dels mateixos.
MESURA 8 / Restaurar les àrees d ’ocupació temporal per a què recuperin les seves
característiques inicials
Aquestes àrees d’ocupació temporal tindran diverses funcions, com ara
l’estacionament del parc de maquinària, la instal·lació de les casetes d’obra i dels
equipaments de serveis, la instal·lació de les basses de decantació,
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l’emmagatzematge del material d’obra necessari, els abassegaments de terres i altres
materials que es puguin obtenir durant les obres, els acopis de residus o els accessos
provisionals fins a les zones de treball. Finalitzades les obres, aquests espais s’han de
restaurar convenientment i s’ha de procurar que recuperin les seves condicions
inicials. En termes generals, caldrà preveure les següents actuacions: neteja integral
de l’espai, restitució morfològica de l’espai, tractament físic del terreny, estesa de
terres vegetals, sembra/hidrosembra i plantació d’arbres i d’arbustos.
MESURA 9 / Realitzar un programa de manteniment periòdic de la maquinària
Al llarg de la realització de l’obra s’haurà de preveure la revisió periòdica del
correcte funcionament de la maquinària per tal de detectar possibles fuites i evitar
així la contaminació del sòl. Per aquest motiu es disposarà a la mateixa obra de
materials absorbents a emprar en cas que es produïssin abocaments d’olis o altres
substàncies, que aniran en correspondència amb la quantitat d’olis minerals que
romanguin a l’obra.
MESURA 10 / Realitzar els manteniments i les reparacions de maquinària sobre
superfícies impermeables amb cubeta de recollida
Les operacions de manteniment i reparació bàsiques de la maquinària de l’obra que es
puguin realitzar en les rodalies de la mateixa, es duran a terme en la zona designada i
condicionada com a parc de maquinària. Aquesta haurà estat correctament
impermeabilitzada, i equipada amb cubetes de recollida per als abocaments de
substàncies que es puguin produir durant la realització de les operacions.
MESURA 11 / Col·locar els dipòsits de gasoil a l’obra sobre superfícies
impermeables dotades de cubetes de contenció d ’abocaments
El sòl de la zona d’obres pot ser contaminat puntualment com a conseqüència de fuites
en els dipòsits de gasoil que hi hagi a l’obra, així com per abocaments en operacions
de subministrament de combustible a la maquinària o també en accidents durant el
seu transport. Si es disposa de dipòsits per emmagatzemar gasoil o olis, aquests es
col·locaran sobre cubetes o superfícies impermeabilitzades per tal de recollir qualsevol
vessament que es produeixi. Tot i que sempre que sigui possible, s’utilitzarà com a
proveïment de combustibles i olis qualsevol de les estacions de servei situades prop
de l’àrea del projecte, limitant la presència de materials perillosos en la zona
d’execució de les obres.
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12.5. Protecció de la Qualitat Atmosfèrica
Per a evitar en la mesura del possible que les emissions de partícules sòlides
empolsin la vegetació adjacent a les zones de treball (vegetació forestal etc.), i que
també puguin afectar als veïns més propers a la zona de les obres, es proposa:
MESURA 12 / Realitzar un reg periòdic amb camió cisterna de tots els accessos i
plataformes de treball transitables dins de la zona d’afectació, així com del parc de
maquinària i de les zones d’acumulació temporal de terres
Per a evitar en la mesura del possible que les emissions de partícules sòlides empolsin
la vegetació adjacent a les zones de treball, i puguin també afectar a les zones
residencials properes a l’àmbit d’afectació, es proposa que durant l’execució de les
obres es realitzi un reg periòdic amb camió cisterna de tots els accessos que estiguin
en servei i de totes les plataformes i espais de treball, així com de les zones
d’abassegament i acopi de terres i del parc de maquinària.
Aquest reg té per finalitat incrementar el grau d’humitat del terreny i dificultar
l’alliberament i la dispersió de partícules cap a l’aire. La periodicitat del reg estarà en
funció de les condicions climàtiques i de les característiques del sòl, però en qualsevol
cas s’ha de garantir que no es generi pols. En principi, es proposa un reg diari a l’inici
de la jornada de treball i un segon reg en començar la sessió de tarda. La quantitat
d’aigua que caldrà aplicar ha d’estar a l’entorn dels 2 litres per m 2 de superfície.
MESURA 13 / Evitar la realització d’activitats de moviments de terres i de càrrega
i descàrrega de materials fins en situacions de vents forts o molt forts
Un dels principals impactes sobre la qualitat atmosfèrica de la zona que es preveu
durant la fase de construcció és la generació de partícules sòlides en suspensió, ja
sigui deguda al moviment de vehicles i maquinària pesant per sobre vials no
pavimentats, ja sigui pels moviments de terres previstos, ja sigui en les operacions de
càrrega i descàrrega de terres, etc.
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MESURA 14 / Cobrir la caixa dels camions amb lones
Caldrà cobrir les caixes dels camions amb lones en el cas de què s’hagi de transportar
la terra excedent a altres indrets, per tal d’evitar la dispersió de les partícules més
fines o la pèrdua de materials durant el transport.
MESURA 15 / Prohibir taxativament la crema de qualsevol material o residu d’obra
Tot i tractar-se d’una pràctica freqüent en períodes hivernals, la crema de materials o
residus de l’obra pot resultar molt perillosa. Sobretot quan els elements emprats
contenen substàncies tòxiques o perilloses (resines, pintures etc.) que en la combustió
poden emetre contaminants atmosfèrics. Per aquest motiu quedarà completament
prohibida la seva crema, i en cas de produir-se es procedirà a apagar-lo de forma
immediata.

12.6. Protecció de la Qualitat Sonora
Per a minimitzar les pertorbacions que puguin provocar les emissions sonores de les
obres, es proposa el següent:
MESURA 16 / Crear barreres acústiques i paisatgístiques en els perímetres del
parc de maquinària, de les instal·lacions d ’obra i de les zones d ’acopi i
emmagatzematge de terres i altres materials d ’obra
Entre d’altres, es planteja la creació de motes de terres o cavallons perimetrals en
aquestes zones, que actuïn com a pantalles acústiques i també visuals.
MESURA 17 / Garantir el control i seguiment de les emissions sonores de maquinària
i equips de construcció
D’acord amb el que preveu la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de
uso al aire libre, s’haurà de garantir el control i el seguiment de les emissions sonores
de la maquinària i dels equips mecànics emprats durant les obres. Aquesta mesura
haurà de ser aplicada per l’empresa o empreses responsables d’executar les obres.
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MESURA 18 / Fer un seguiment periòdic durant la realització de les obres dels
nivells sonors derivats d ’aquestes intervencions
S’ha de programar un pla de mesures sòniques a executar durant la realització de les
obres, per tal de fer un seguiment de quins són els nivells sonors derivats d’aquestes
intervencions. En cas que sigui necessari, caldrà plantejar les mesures correctores
oportunes per a reduir l’impacte sonor de les obres.

12.7. Protecció de la Xarxa Hidrogràfica Local
Per a prevenir i/o corregir les possibles pertorbacions que pugui patir la xarxa
hidrogràfica local, són d’aplicació totes aquelles mesures ja plantejades en el marc de
l’apartat sobre la protecció del sòl.
A més, caldrà preveure també les següents mesures preventives i/o correctores
addicionals:
MESURA 19 / Gestió i tractament de les aigües residuals generades en les
instal·lacions de serveis de les obres
Es proveirà l’obra amb els serveis necessaris per a cobrir les necessitats durant les
obres dels treballadors. S’instal·laran sanitaris portàtils, que podran incloure el
tractament de les aigües residuals produïdes o bé es connectaran a la xarxa de
clavegueram més propera. En cas que s’hagin de connectar a la xarxa de
clavegueram, caldrà planificar amb antelació aquesta actuació, per tal que quan la
instal·lació provisional arribi a l’obra ja es disposi dels permisos municipals per a fer la
connexió.

12.8. Protecció de la Vegetació Durant les Obres
MESURA 20 / Protecció i conservació de totes les zones amb vegetació que
resten fora de l’àmbit d ’afectació de les obres, mitjançant l’abalisament dels espais
que seran ocupats
Caldrà garantir la delimitació precisa i clara sobre terreny de la superfície
d’afectació, mitjançant un encintat amb cinta de plàstic o la col·locació de fites de
fusta ben visibles. Aquesta mesura pretén acotar exactament els espais que hauran de
ser ocupats i afectats per les obres, per tal d’evitar sobrepassar l’àmbit d’afectació
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inicialment previst en el projecte i en el estudi d’impacte ambiental, i evitar, per
tant, l’alteració d’altres espais que inicialment es pretenen protegir. El marcatge s’ha
de fer durant la fase de replanteig de l’obra, i afectarà tant a les plataformes de
treball com a les àrees d’ocupació temporal (parc de maquinària, acopi de terres i
materials, etc.).
Tot aquest material d’abalisament s’ha de retirar una vegada finalitzin les obres.
MESURA 21 / Reduir la dimensió de les zones d ’ocupació temporal que es puguin
projectar i minimitzar l’eliminació de la vegetació existent dins d’aquests espais
Tenint en compte, en aquest sentit, la necessitat de reduir la potencial afectació
vinculada amb les ocupacions temporals de les obres (usos temporals com a zones
d’acopis de terres, accessos, parcs de maquinària, etc.), i com a complement de la
mesura anterior adreçada a les ocupacions temporals que coincideixen amb trams de
torrent, es proposa que la Direcció Ambiental de l’Obra i la Direcció Facultativa, abans
de l’inici de les operacions projectades, determinin quins seran els espais d’ocupació
temporal i quines seran les seves dimensions i les seves localitzacions, en base als
següents criteris de protecció ambiental:
o Dissenyar i justificar sobre plànol totes les zones d’ocupació temporal que
seran necessàries, ajustant al màxim les seves dimensions per tal de reduir
l’afectació sobre el territori.
o Utilitzar, preferentment, els espais que no tenen coberta vegetal o que
estan colonitzats per cobertes vegetals de menor interès (herbassars ruderals,
horts), en detriment dels espais colonitzats per cobertes vegetals forestals.
o Conservar les franges/clapes/zones arbrades amb vegetació forestal.
o Conservar aquells exemplars arboris isolats que tinguin unes
característiques singulars (tipus d’espècie, mida, antigor, etc.). S’hauran de
protegir aquests exemplars mitjançant abalisament o l’aplicació de les
mesures previstes en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme.
o Delimitar sobre el terreny les zones d’ocupació temporal mitjançant
un abalisament.
o Restaurar els espais ocupats des del punt de vista vegetal i paisatgístic,
aplicant les mesures previstes en aquest Estudi d’Impacte Ambiental.
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12.9. Restauració Vegetal Paisatgística de les Zones Afectades per
les Obres
És evident que malgrat que s’adoptin totes les mesures preventives abans apuntades
per minimitzar l’afectació sobre la vegetació, i tot i que es prioritzi l’ús d’espais
sense cap coberta vegetal, l’execució de les obres comportarà una determinada
afectació sobre la vegetació existent en els espais de servitud i d’ocupació
temporal.
En el marc d’aquest Estudi d’Impacte Ambiental s’ha calculat quina seria la superfície
vegetal que potencialment podria ser afectada (eliminada) en el pitjor dels supòsits
(cas de l’aprofitament de totes les zones d’ocupació temporal delimitades inicialment
per l’equip redactor), distingint la vegetació de caràcter forestal present a l’àmbit de
l’obra.
En aquest sentit, s’ha preparat el present plec de mesures correctores per a facilitar la
restauració vegetal i paisatgística de totes aquelles superfícies que puguin ser
afectades durant les obres, ja siguin espais de servitud o ja siguin espais destinats als
usos temporals de les obres (plataformes de treballs, zones d’acopis de terres i
materials, accessos temporals, etc.).
La finalitat d’aquest conjunt de mesures és introduir la vegetació que potencialment
s’adequaria millor a cadascun dels espais afectats, amb una composició específica,
densitat i proporció tals que permetin una ràpida colonització vegetal de les zones
alterades i que potenciï, a l’ensems, la progressiva restauració vegetal i paisatgística
d’aquests indrets per tal que en un període prudencial de temps puguin recuperar
la seva configuració inicial.
A continuació es detallen les mesures concretes que s’hauran d’executar per tal de
restaurar les zones forestals que siguin afectades per les servituds i ocupacions
temporals.
MESURA 22 / Estesa de terres vegetals sobre les noves superfícies que es
crearan i les zones que caldrà restaurar
Per a permetre la revegetació i la restauració paisatgística de les noves superfícies que
es crearan, i també de les superfícies que caldrà recuperar (afectades per les ocupacions
temporals de les obres), és imprescindible aplicar una capa de terres vegetals sobre
aquests terrenys.
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En aquest sentit, es proposa que es faci una estesa dels materials edàfics prèviament
decapats i condicionats, fins a assolir un determinat gruix que estarà en funció de l’ús
posterior que hagi de tenir l’espai. En termes generals, el gruix de terra vegetal que
caldrà estendre serà d’uns 20 centímetres. Cal tenir en compte que després de l’estesa
d’aquests materials, serà necessari realitzar un refinat de la superfície, per eliminar
els elements més grollers i facilitar el posterior arrelament i creixement de les
sembres herbàcies.
Aplicada aquesta capa de terres vegetals, s’haurà de realitzar una sembra i/o
hidrosembra d’espècies herbàcies autòctones de la zona. Amb aquesta actuació es
pretén aconseguir una ràpida fixació del terreny i l’establiment d’un primer mantell
vegetal, per tal de protegir el terreny dels processos erosius que es podrien activar en
cas de pluges. Per garantir la protecció inicial del terreny desprotegit i evitar la
pèrdua de les llavors en cas d’una pluja immediata, s’afegirà a la mescla aquosa de la
hidrosembra elements de mulching o encoixinat (protecció del terreny) de fibra
vegetal (palla, turba, cel·lulosa, polpa de fusta, etc.). En cas de no disposar-se de
suficient material edàfic, s’haurà de procedir a la compra de terra vegetal.
Tan mateix, per facilitar l’arrelament i el desenvolupament dels exemplars arboris i
arbustius que es plantaran, s’haurà de preveure l’aportació d’un cert volum de terra
vegetal al forat de cadascun dels nous exemplars. En concret, s’estima que aquesta
aportació hauria de permetre cobrir el 40% del volum dels clots, amb terra vegetal
enriquida, mentre que el 60% de l’espai restant s’hauria de cobrir amb una barreja de
la terra obtinguda en el decapatge i la terra extreta en el moment de realitzar els
forats. En el casos de la plantació de l’àlber, el salze blanc i l’om, subministrats en
arrel nua, la proporció de terra vegetal enriquida que s’haurà d’aportar s’estima a
l’entorn del 50%.
MESURA 23 / Realitzar una hidrosembra de les zones forestals afectades per les
servituds i ocupacions temporals
Es proposa realitzar una hidrosembra de tots els accessos, rases, plataformes de
treball, zones d’acopi de materials d’obra i trams de torrent afectats (punts
d’encreuament) immediatament després de la finalització de les obres, per tal
d’afavorir el desenvolupament d’un primer mantell vegetal sobre els terrenys nus que
minimitzi els efectes erosius de les precipitacions o de possibles avingudes d’aigua.
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En aquest sentit, s’haurà d’aplicar sobre el terreny una barreja de llavors de
gramínies i de lleguminoses d’espècies adaptades agroclimàticament a les condicions
de la zona d’estudi, mitjançant una sembra manual. Aquesta barreja de llavors haurà
d’anar acompanyada d’aigua, fixadors, estabilitzants, fertilitzants i additius. Feta la
sembra, caldrà aplicar una capa d’encoixinat o mulch per protegir aquesta sembra i
afavorir la seva germinació. Les característiques tècniques d’aquesta intervenció les
haurà de detallar la Direcció Ambiental d’Obra en el marc del projecte de les
mesures correctores que s’haurà de redactar i aprovar abans de l’inici de les obres.
MESURA 24 / Plantar arbres i arbustos en les zones forestals afectades per les
ocupacions temporals
És cabdal dur a terme una campanya de plantació d’espècies arbòries i arbustives
pròpies dels ambients de ribera i dels ambients forestals de la zona d’estudi.
Aquesta intervenció és absolutament imprescindible tant per a la recuperació
ambiental dels trams afectats, que experimentaran una notable transformació, com
per a evitar la proliferació d’espècies vegetals exòtiques que podrien estendre’s si
no es restauren correctament els trams afectats.
En funció de la situació geogràfica de la zona d’estudi, localitzada a la terra baixa
mediterrània, i també en funció de les mostres de vegetació de ribera i de vegetació
forestal que s’han localitzat, es proposa que la restauració vegetal de les zones
afectades per les ocupacions temporals es faci a partir de les següents espècies
vegetals:
Plantació d’arbres
Les espècies que es proposa plantar són les següents:
o Zones forestals. Es proposa plantar quatres espècies diferents: alzina
(Quercus ilex), roure martinenc (Quercus humilis), pi pinyer (Pinus pinea) i
om (Ulmus minor). Els exemplars d’om s’hauran de plantar en aquelles franges
forestals més properes als cursos dels torrents de la zona. Les principals
característiques dels exemplars a introduir, descrites de manera detallada en
les partides que integren el pressupost de les mesures ambientals, seran les
següents:
•

Alzina i roure de 80-100 cm d’alçària. Subministrats en contenidors de
10 litres.
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•

Pi pinyer de 100-125 cm d’alçària. Subministrats en contenidors de 10
litres.

•

Om de 8/10 cm de perímetre de tronc, subministrats a arrel nua.

•

En relació a la ràtio, es proposa per a les quatre espècies una plantació
de 400 peus/ha (aproximadament 1 arbre cada 25 m 2 ). I la proporció
de les noves plantacions d’arbres en zones forestals serà la següent:
alzina (40% del total d’exemplars), roure martinenc (25%), pi pinyer
(25%) i om (10%).

Plantació d’arbusts
Les espècies que es proposa plantar són les següents:
o Zones forestals. Com a complement dels arbres proposats en els espais de
caràcter forestal que caldrà restaurar, es planteja la plantació de diverses
espècies arbustives típiques de l’alzinar litoral, com és el cas del marfull
(Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacea lentiscus), l’arboç (Arbutus unedo) i
el lligabosc mediterrani (Lonicera implexa), una liana molt típica d’aquest
entorn forestal. Aquestes plantes han de tenir les següents característiques:
•

Arboç, llentiscle, aladern i lligabosc mediterrani de 40 a 60 cm d’alçària.
Subministrats en contenidors de 3 litres.

•

Marfull de 40 a 60 cm d’alçària. Subministrat en contenidors de 5 litres.

•

En conjunt, la ràtio de plantació haurà de ser com a mínim de 500
peus/ha (aproximadament 1 arbust cada 20 m 2 ). I la proporció de
les noves plantacions d’arbustos en zones forestals serà la següent:
llentiscle (30% dels exemplars), arboç (20%), aladern (20%), marfull
(15%) i lligabosc mediterrani (15%).

En qualsevol cas, la Direcció Ambiental d’Obra haurà de detallar, en el marc del
projecte de mesures correctores que s’haurà de redactar i aprovar abans de l’inici
de les obres, el plec de condicions tècniques que haurà de fixar les
característiques específiques de les noves plantacions.
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MESURA 25 / Trasplantament de soques d’espècies rebrotadores del bosc mixt
d’alzines i pins afectat per les obres
Atenent a l’interès d’aquesta formació i aprofitant la disponibilitat de maquinària
pesant a la zona d’actuació, es proposa fer una selecció dels peus d’alzina i roure
que hagin de ser talats i trasplantar les seves soques per després aprofitar-les en les
tasques de restauració paisatgística de les zones afectades, bo i aprofitant que es
tracta d’espècies rebrotadores i que a partir d’aquestes soques es podran tornar a
desenvolupar nous exemplars d’alzina i roure conservant els ecotips locals d’aquestes
espècies.
El trasplantament de les soques seleccionades es durà a terme una vegada s’hagi
desbrossat la vegetació i s’hagi procedit a la tala de tots els arbres que sigui
absolutament imprescindible retirar per necessitats de les obres. Per garantir
la viabilitat d’aquesta operació, s’hauran de preveure dues etapes en el
trasplantament: una primera etapa que ha de permetre treure les soques del seu
lloc original i portar- les fins a un emplaçament provisional (que seria el viver de les
obres), i una segona i definitiva etapa en la que les soques es trauran del seu
emplaçament provisional i es plantaran en els espais que seran objecte de
restauració.
En termes generals, les operacions de trasplantament de soques hauran de
contemplar les següents tasques:
o Condicionar un espai d’abassegament temporal de soques. S’hauran de fer
diverses rases d’amplada suficient per encabir-hi les soques a trasplantar.
Tanmateix, s’haurà de preveure un sistema de reg periòdic de les soques.
I s’haurà de disposar de terra vegetal suficient per aplicar sobre les soques.
o Arrencar les soques seleccionades utilitzant mitjans mecànics.
o Carregar les soques a arrel nua amb la ploma d’un camió.
o Traslladar les soques arrencades fns a l’abassegament de soques.
o Escampar les soques uniformement per la zona d’abassegament temporal,
posant- es dins de les rases creades i recobrint-les parcialment amb terra
vegetal. S’ha de procurar que les soques no quedin totalment enterrades.
o Fer un primer reg d’establiment, i programar diversos regs durant el temps
que les soques romandran en aquest espai (sempre en funció de les
condicions meteorològiques).

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

116

Ajuntament de Fogars de Montclús

En el moment que s’hagi de procedir a la plantació de les soques en els seus
emplaçaments definitius (espais de restauració), llavors s’hauran d’estassar les
parts aèries (els rebrots que hauran crescut a partir de la soca). Les soques
s’arrencaran amb mitjans mecànics i es carregaran en camions, i s’escamparan
sobre les superfícies a revegetar (prèviament, es prepararan els clots de plantació).
Finalment, s’aportarà terra vegetal al clot de plantació, procurant no tapar del tot
les soques, i es farà el primer reg d’establiment.
Aquesta mesura l’haurà d’executar una empresa d’arboricultura amb experiència
i capacitació demostrada en el camp del trasplantament d’arbres, amb la supervisió
de la Direcció Ambiental de l’Obra, que serà qui farà la selecció dels arbres a
transplantar (soques) i qui determinarà la quantitat final. Aquest equip extern
l’haurà de contractar el contractista de les obres.
MESURA 26 / Realitzar un reg d’establiment de totes les plantacions d’arbres i
d’arbustos
La viabilitat dels nous exemplars arboris i arbustius que es puguin plantar estarà
condicionada, en gran mesura, a la realització d’un primer reg just després del
moment de la plantació, conegut també com a reg d’establiment. És imprescindible
garantir una aportació de 20-25 litres d’aigua en el cas dels arbres i de 10-15 litres en
el cas dels arbustos. S’haurà d’omplir d’aigua tot el volum de l’escocell o “olla” que
s’hagi creat al voltant de l’arbre o arbust.

MESURA 27 / Manteniment de les noves cobertes vegetals creades, per tal de
garantir la seva consolidació i el seu desenvolupament
Una vegada s’hagin realitzat les sembres i plantacions abans exposades, és
imprescindible garantir un mínim manteniment d’aquestes noves cobertes
vegetals, per tal que la coberta herbàcia però molt especialment els arbustos i
arbres plantats puguin créixer i desenvolupar-se correctament, i que puguin, per
tant, contribuir a millorar la integració paisatgística de la futura instal·lació. En
aquest sentit, els gestors d’aquesta infraestructura han de garantir, com a mínim,
les següents intervencions de manteniment durant el primer any després de les
sembres i plantacions:
o Un reg setmanal de tots els arbres i arbustos introduïts durant el primer
any després de la plantació, i de les noves superfícies herbàcies. Entre els
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mesos de juny i setembre caldrà garantir dos regs setmanals. Els regs es faran
amb camió cisterna. La quantitat d’aigua subministrada per arbre serà de 20
litres i de 8 litres en el cas dels arbustos.
o Supervisió periòdica de l’estat de les plantacions i de les sembres, restituint
quan sigui necessari aquells exemplars que no hagin sobreviscut o ressembrant
aquells espais en els que la coberta herbàcia no hagi prosperat..
o Aplicació de fertilitzants i tractaments fitosanitaris.
o Podes.
o Manteniment dels clots.

12.10.

Protecció de la Fauna

MESURA 28 /
Establir un calendari d ’execució de les obres que eviti, en la
mesura del possible, el període reproductor de la fauna de la zona (entre febrer i
juliol)
L’execució de les obres comportarà un seguit de pertorbacions sobre la fauna així
com el seu desplaçament per la desaparició dels hàbitats i ecosistemes. Es podrà
minimitzar l’impacte sobre la fauna, especialment sobre l’avifauna, programant la
realització de les obres fora del període de reproducció de la fauna característica de
la zona, que en termes generals va de febrer a juliol.
MESURA 29 / Delimitar els horaris de treball a la zona d ’afectació entre les 8 i les
20 h en horari d’estiu, i entre les 8 i les 18h en horari d ’hivern
L’objecte d’aquesta mesura és evitar la realització d’operacions potencialment
molestes per a la fauna en horaris crepusculars i nocturns, i que també puguin ser
molestes per als veïns o nuclis poblacionals més propers.
MESURA 30 / Avisar de qualsevol col·lisió o atropellament accidental al Servei de
Fauna de la Generalitat de Catalunya
En el cas que es produeixi qualsevol col·lisió o atropellament accident d’un animal
durant les obres, s’haurà de notificar, en primer terme, a la Direcció Ambiental de
l’Obra i, després, al Servei de Fauna de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura
Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

118

Ajuntament de Fogars de Montclús

permetrà valorar la incidència sobre la fauna de la zona. També permetrà, en el cas
dels animals ferits, garantir la seva recuperació a través del centre protecció de la
fauna salvatge de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda), del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat.
MESURA 31 / Instal·lar caixes nius per a insectívors i rapinyaires nocturns a les
pinedes de pi blanc afectades per les obres
Com a compensació parcial de la pertorbació que les obres provocaran sobre l’entorn
forestal, inventariat com a Hàbitat d’Interès Comunitari, es proposa la instal·lació
de 5 caixes nius per a ocells insectívors (essencialment per a mallerengues) i la
instal·lació de 5 caixes nius per a rapinyaires nocturns (essencialment per a
gamarussos), repartides equitativament entre els diversos espais afectats.
MESURA 32 / Instal·lar caixes nius per a quiròpters
També com una mesura de compensació parcial de l’afectació que provocaran les
obres, es proposa la instal·lació de 8 caixes nius per a quiròpters, en punts a decidir
per la Direcció Ambiental d’Obra. S’instal·laran repartides en 4 suports, cadascun
dels quals tindrà 2 caixes nius.

12.11.

Protecció del Paisatge

Per a la restauració paisatgística de les zones afectades per les obres són d’aplicació
les mesures plantejades en els apartats de “Protecció del sòl”, “Protecció de la
vegetació” i “Restauració vegetal i paisatgística de les zones de ribera i de les zones
forestals”. A més, també caldrà garantir les següents mesures:

MESURA 33 / Integració de les zones destinades al parc de maquinària i a l’acopi i
emmagatzematge de terres i materials d’obra, mitjan çant la construcció de motes o
cavallons perimetrals de caràcter temporal i reversible
En aquestes motes s’hi pot fer u n revegetat mínimament amb l’aplicació d’una
sembra de llavors d’espècies herbàcies pròpies de la zona (com el fenàs).
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MESURA 34 / Neteja integral de tot l’espai ocupat de manera temporal per al parc
de maquin ària o per a l’acumulació de terres i altres materials
S’ha de garantir que una vegada hagin finalitzat les obres, es retiraran tots els materials
acumulats a la zona d’actuació i es realitzarà una neteja integral de tots els espais
afectats. Aquesta mesura és essencial per a permetre la restauració vegetal i
paisatgística posterior de la zona d’estudi.

MESURA 35 / Clausurar i restaurar els accessos provisionals per a què recuperin
les seves característiques inicials
En el cas que s’hagin d’obrir accessos provisionals per accedir a la zona d’actuació,
aquests s’hauran de clausurar una vegada finalitzin les obres, per tal d’evitar
l’entrada de vehicles a l’espai en qüestió.

12.12.

Protecció del Patrimoni Cultural

MESURA 36 / Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres que
es duguin a terme durant la fase d’obres
S’haurà de realitzar el seguiment dels moviments de terra per recuperar i/o catalogar
les restes arqueològiques d’interès que puguin aparèixer en la zona d’actuació, per a
la qual cosa es seguiran les directrius de la Direcció General de Patrimoni Cultural.
Aquest seguiment s’haurà de practicar en totes les zones on s’intervindrà al llarg del
camí rural. Es comunicarà al Departament de Cultura l’aparició de qualsevol resta per
tal que estableixi les prescripcions corresponents.

12.13.

Prevenció de Risc d’Incendis Forestals

Les zones d’actuació estan declarades com a zones d’alt risc d’incendi forestal,
segons disposa el Decret 64/1995. En aquest sentit, caldrà executar les següents
mesures preventives:
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MESURA 37 /

Establir un pla de prevenció i d’emergència per risc d ’incendi a l’obra

Donat el marc territorial en el que es desenvolupen les obres de construcció d’aquesta
nova carretera rural, declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal (terme
municipal de Fogars de Montclús), es disposarà d’un Pla de Prevenció i Emergència
per risc d’incendi. Aquest recollirà el protocol d’actuació en cas que es produeixi un
incendi en l’obra i haurà de ser supervisat periòdicament, segons estableixi, per
tal de verificar l’aplicació i el manteniment de les mesures previstes.
MESURA 38 / Retirar les restes vegetals generades durant les tasques de
desbrossament del terreny
Les restes vegetals generades per les tasques de desbrossada s’hauran de retirar del
terreny, emmagatzemar-les en les àrees fixades per la Direcció d’Obra i traslladades
amb posterioritat a un centre de tractament de residus vegetals. Part d’aquestes
restes, però, podrien ser aprofitades per a la preparació de les terres vegetals.

MESURA 39 / Crear franges perimetrals de seguretat a l’entorn de les zones
d’ocupació temporal de les obres
Els abocadors, zones d’abassegaments, dipòsits de terres, instal·lacions d’obres
(casetes d’obres, etc.), parc de maquinària, etc., han de tenir una zona de seguretat de
10 metres a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de
protecció de 25 metres. En aquest sentit, cal prioritzar la seva localització en els
espais de l’àmbit d’afectació considerats com a “zones nues”.

MESURA 40 / Netejar les zones d’ocupació temporal quan finalitzin les obres
Quan finalitzin les obres, es netejaran les àrees afectades per les instal·lacions
d’obres, el parc de maquinària, els abocadors, els abassegaments, els accessos oberts,
etc. En el cas concret dels abocadors, es retiraran les restes dipositades i es
transportaran a centres autoritzats de gestió de residus per l’Agència de Residus de
Catalunya del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, segons
el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.
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MESURA 41 / Complir les prescripcions establertes en el Decret 64/1995
Durant el període comprés entre el 15 de març i el 15 d’octubre, i d’acord amb el que
estableix el Decret 64/1995, s’hauran de seguir les següents normes específiques:
o Es prohibeix qualsevol forma de foc, ja sigui per la neteja, esbrossada o tala
d’arbres.
o Es prohibeix la utilització de bufadors o similars.
o En cas de necessitat de cremes controlades dins d’aquest període, serà
necessària l’autorització expressa i excepcional del Director General del Medi
Natural, segons el que estipula l’article 16 del Decret 64/1995, a excepció del
període d’alt risc d’incendi (15 de juny al 15 de setembre).
MESURA 42 / Garantir la continuïtat dels camins de la xarxa bàsica definida en els
plans de prevenció municipal d’incendis forestals
La xarxa de camins recollida en els plans de prevenció municipal d’incendis forestals és
una eina bàsica i que ha d’estar actualitzada per tal de coordinar les actuacions
necessàries per fer front als incendis forestals. Per aquest motiu tota modificació que
les obres d’execució comportin sobre aquesta xarxa de camins, ja sigui temporal
o permanent, haurà de ser comunicada a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

12.14.

Protecció de les Vies de Comunicació del Trànsit Local

MESURA 43 / Restabliment de tots els serveis que poguessin ser afectats per
les obres
S’haurà de prevenir l’afectació de qualsevol servei que pugui passar per la zona. En
tot cas, però, si es produeix qualsevol incident s’haurà de restablir el servei afectat de
manera immediata.

MESURA 44 /
Senyalització de tota la zona d ’obres i dels principals accessos a
l’àmbit d ’afectació per tal d’informar de les mateixes, de les restriccions
corresponents i de les possibles alternatives
Per a minimitzar les molèsties sobre els usuaris d’aquestes vies, s’haurà d’instal·lar
senyals informatius dels talls temporals i de les alternatives de pas.
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MESURA 45 / Reparació de tots els desperfectes sobre el ferm i altres elements
de les carreteres locals emprades per l’accés fins a les zones d’obres
Els elements de les carreteres o el ferm sobre els que s’hagin produït desperfectes,
conseqüència de les operacions d’execució de les obres, seran restituïts en les seves
condicions originals.
MESURA 46 / Estendre graves en els punts d ’entrada/sortida de les obres per evitar
que les rodes dels vehicles d’obra embrutin la xarxa viària local, especialment durant
els dies de pluja
L’objecte de la mesura és limitar l’arrossegament de sediments pels vehicles de les
obres. Per aquest motiu s’estendrà una capa de grava d’entre 51-70 mm, amb un
mínim de 20 cm de gruix. Periòdicament es procedirà al reompliment del llit de
grava per tal d’evitar l’arrossegament de sediments cap a la via pública. En cas que el
material de la superfície hagi acumulat molt fang serà retirat i substituït per grava
neta.
MESURA 47 / Netejar periòdicament les vies públiques afectades per l’activitat de
l ’obra i especialment després que es produeixin entrades i sortides de vehicles o
maquin ària en dies plujosos
L’espai de la via pública que pugui quedar embrutat per la circulació de vehicles
vinculats amb les operacions d’execució de les obres, serà netejat de forma periòdica
per tal de minimitzar els efectes sobre les poblacions afectades.

12.15.

Gestió de Residus

A banda de les mesures proposades a l’apartat de “Protecció del sòl”, caldrà garantir
també l’aplicació de les següents mesures preventives i correctores en matèria de
residus:
MESURA 48 /

Definir i executar un pla de gestió de residus d’obra.

És essencial que abans d’iniciar-se les obres es disposi d’un pla de gestió dels residus
que es generaran en el marc d’aquestes obres, per tal d’identificar les activitats
susceptibles de generar residus, així com el sistema de recollida segregada que
s’aplicarà per a facilitar l’aprofitament o tractament posterior dels residus, les
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empreses autoritzades per al transport i tractament dels residus generats i també les
estratègies de comunicació i informació del personal de l’obra per assolir els
objectius del pla. Aquest pla serà vigent durant tot el període d’obres, i s’haurà d’anar
adaptant a les noves necessitats que puguin sorgir.
MESURA 49 / Segregar les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la
seva recuperació o tractament posterior.
És imprescindible que es garanteixi la recollida diferenciada i segregada de les diverses
tipologies de residus que es puguin generar durant les obres (restes vegetals, terres
i runes, paviment asfàltic, bidons de combustibles, restes de formigó, deixalles
assimilables a domèstiques, etc.). En aquest sentit, s’hauran de segregar els residus
en la mateixa obra a partir de contenidors específics, abassegaments separatius o
altres mitjans. En qualsevol cas:
o S’hauran d’identificar clarament les diverses tipologies de residus que es
generaran.
o S’adquiriran els contenidors adequats per a cadascuna de les fraccions de
residus que es generaran en les obres.
o Es condicionaran les àrees d’emmagatzematge temporal de residus, sempre
sobre terrenys impermeabilitzats i pavimentats. Aquestes àrees no es podran
posar a menys de 25 metres de la línia de mar ni de qualsevol rec o zona d’aigua.
o S’instal·larà la senyalització adient tant en els contenidors com a la zona en
la que es realitzin les operacions d’emmagatzematge temporal de residus.
MESURA 50 / Evitar l’emmagatzemament de residus tòxics i perillosos
durant més de 2 mesos en l’espai de l’obra.
En tot cas, caldrà que els residus tòxics i perillosos estiguin en bidons, dipòsits o
contenidors específics i tancats, correctament identificats i situats sota cobert. L’etiqueta
d’aquests residus portarà la següent informació: codi identificatiu del residu segons el
Catàleg de Residus de Catalunya; nom, adreça i telèfon del titular del residu; la
naturalesa dels riscos que presenten els residus mitjançant un pictograma.
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MESURA 51 / Contractació d’un o més transportistes de residus autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya per a la recollida i tractament de totes les
tipologies de residus generades.
La retirada i el transport dels residus que es puguin generar en les obres només es
podrà dur a terme mitjançant transportistes autoritzats per l’Agència de Residus de
Catalunya. De manera que el contractista a qui s’encarregui l’execució de les obres
haurà de contractar els transportistes autoritzats necessaris per a traslladar tots
els residus que es generin durant les obres. S’haurà de formalitzar la documentació
que acrediti aquest transport autoritzat, documentació que haurà de registrar la
Direcció Ambiental de l’obra.
MESURA 52 / Contractació d’un o més gestors de residus autoritzats per l’Agència de
Residus de Catalunya per a la recollida i tractament de totes les tipologies de residus
generades.
La gestió i el tractament dels residus que es puguin generar en les obres només es
podrà dur a terme mitjançant gestors autoritzats per l’Agència de Residus de
Catalunya. De manera que el contractista a qui s’encarregui l’execució de les obres
haurà de contractar els gestors autoritzats necessaris per a gestionar i tractar tots els
residus que es generin durant les obres. S’haurà de formalitzar la documentació que
acrediti aquesta gestió autoritzada, documentació que haurà de registrar la Direcció
Ambiental de l’Obra.
MESURA 53 /
d’obres.

Prohibir qualsevol tipus d’abocament de residus al medi de la zona

Cal informar i formar als treballadors sobre la necessitat de gestionar cada tipologia
de residus d’acord amb el que determini el pla de gestió de residus d’obra que s’aprovi,
per tal de garantir la necessària segregació de les deixalles que es generin durant les
obres. S’hauran d’instal·lar arreu de les zones d’obres els rètols i plafons suficients
que indiquin clarament la gestió dels residus que cal seguir i les prohibicions
de llençar qualsevol mena de residu, per poca quantitat que sigui, fora dels seus
contenidors o punts de recollida específics.
MESURA 54 / Gestionar les terres excedents evitant l’afectació a espais
forestals i agrícoles de la zona i prioritzant la seva reutilització.
En aquest sentit, les terres excedents de les obres, obtingudes principalment en
les excavacions, s’han de gestionar mitjançant alguna de les següents aplicacions,
relacionades de major a menor prioritat:
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o Reutilització de les terres excedents obtingudes en les obres dins del mateix
àmbit d’estudi, principalment per a reblir les rases obertes.
o Reutilització de les terres excedents en obres properes situades dins de
l’àmbit d’estudi.
o Aprofitament de les terres excedents en la restauració d’activitats
extractives legalitzades i actives situades dins de la zona d’estudi o en punts
relativament propers, previ conveni amb els titulars d’aquestes activitats.
o Aprofitament de les terres excedents en la restauració d’activitats
extractives abandonades de la zona d’estudi o de punts relativament propers
que estiguin pendents de restauració, sempre d’acord amb el que pugui
disposar l’Agència de Residus de Catalunya.
o Lliurament de les terres excedents a un dipòsit controlat de terres i runes
legalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

12.16.

Restauració de les Ocupacions Temporals

És important que una vegada hagin finalitzat les obres i just després de clausurar
totes les ocupacions temporals que hagin necessitat els treballs (accessos, parcs de
maquinària, acopis de terres, etc.), s’apliquin les mesures oportunes per tal de
restaurar aquests terrenys i evitar que esdevinguin focus de degradació. En aquest
sentit, es proposen les següents mesures:
MESURA 55 / Restaurar les àrees d’ocupació temporal per a què recuperin les
seves característiques inicials.
Aquestes àrees d’ocupació temporal tindran diverses funcions, com ara
l’estacionament del parc de maquinària, la instal·lació de les casetes d’obra i dels
equipaments de serveis, la instal·lació de les basses de decantació,
l’emmagatzematge del material d’obra necessari, els abassegaments de terres i altres
materials que es puguin obtenir durant les obres, els acopis de residus o els accessos
provisionals fins a les zones de treball. Finalitzades les obres, aquests espais s’han de
restaurar convenientment i procurar que recuperin les seves condicions inicials. En
termes generals, caldrà preveure les següents actuacions: neteja integral de l’espai,
restitució morfològica de l’espai, tractament físic del terreny, estesa de terres
vegetals, sembra/hidrosembra i plantació d’arbres i d’arbustos.
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MESURA 56 / Clausurar i restaurar els accessos provisionals per a què recuperin
les seves característiques inicials.
En el cas que sigui imprescindible l’obertura de nous accessos o camins d’obra
provisionals, o bé l’eixamplament o la prolongació de camins existents, caldrà
preveure la clausura i la restauració d’aquests accessos una vegada finalitzades les
obres, atès que suposen un evident impacte sobre el paisatge i la vegetació de la zona
i que poden comportar, si no són clausurats ni restaurats, un increment de la
freqüentació humana de les zones naturals de l’àmbit d’estudi.
MESURA 57 / Disposar d’un inventari en format digital de totes les ocupacions
temporals de l’àmbit d’afectació
Per a tenir un control exhaustiu de totes les ocupacions temporals que s’hagin de
realitzar dins de l’àmbit d’afectació per les obres, es proposa que s’elabori un
inventari en format digital que permeti recollir i cartografiar totes aquestes
ocupacions i a on s’actualitzi, de manera periòdica, l’estat de les mateixes (en ús,
clausurades, restaurades, pendents de restauració, etc.). Aquesta mesura pretén
facilitar el control i el seguiment d’aquestes afectacions i de les seves restauracions.

13. VIGILÀNCIA CONTROL AMBIENTAL
13.1. Pla de Vigilància Ambiental (PVA)
D'acord amb La legislació vigent (Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental
– Annex VI), l’estudi d’impacte ambiental ha d'anar acompanyat del corresponent
Programa de Vigilància Ambiental (PVA). Amb això se intenta establir un sistema que
garanteixi el compliment de les indicacions i mesures protectores i correctores
continguts en l'estudi.

13.1.1. Objectius
L'objecte del programa de vigilància ambiental és verificar l'eficàcia de les mesures
preventives i correctores proposades després del procés, modificant i adaptant a les
noves necessitats que, si s'escau si poguessin detectar. Implica, per tant, el disseny d’un
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programa de seguiment, que consisteix en la recollida d'informació sistematitzada, per
procedir per a l’anàlisi posterior i a l'adopció de les mesures precises.
El seguiment de l'execució del projecte i del programa de vigilància, també serveix per
avaluar aquells impactes l’estimació dels quals resulta complicada establir, i actuar
segons els resultats.
Una vegada establertes les mesures correctores, s’estimarà l'impacte originat després
de la seva aplicació.
Per tant, els objectius han de ser:
o Comprovar la natura i la magnitud dels impactes previstos.
o Verificar l’avaluació inicial dels impactes identificats, concretant els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.
o Assegurar l’aplicació correcta i el grau d’eficàcia de cadascuna de les mesures
preventives i correctores establertes en aquest Estudi d’Impacte Ambiental.
o Mesurar els impactes residuals la correcció dels quals no sigui possible, tot
comparant-los amb els que s'han previst en l’Estudi d’Impacte Ambiental.
o Mesurar altres impactes no previstos i de posterior aparició a l’execució del
projecte, i definir les seves mesures correctores que cal aplicar.
o Verificar que en la realització de les obres es compleix tota la legislació
ambiental vigent.
13.1.2. Aplicació
El Pla de Vigilància Ambiental ha de ser executat pel promotor de les obres
projectades, ja sigui directament o ja sigui a través d’empreses especialitzades, tot
informant periòdicament dels resultats obtinguts a l’administració competent.
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13.1.3. Direcció
La direcció i supervisió de l’aplicació del Pla de Vigilància Ambiental anirà a càrrec d’un
tècnic superior especialitzat en la matèria (ambientòleg, biòleg, enginyer tècnic
agrícola, etc.), que vetllarà pel compliment de les directrius que fixa el present PVA i per
l’execució de les mesures preventives i/o correctores que estableix l’Estudi d’Impacte
Ambiental i per les que puguin determinar les administracions competents.
Les accions que requeriran un seguiment més exhaustiu seran:
Fase inicial
Per aquesta fase inicial es proposen les següents accions:
-

Verificació del replanteig, tractant d’evitar les situacions més conflictives i
minimitzar les afeccions.

-

L’aparició de fenòmens erosius es verificarà mitjançant punts especialment
sensibles.

-

Verificació, localització i proposta de punts d’apilament de materials i residus.

Fase d’adequació
Es suggereix la realització de les següents accions per la fase de construcció:
-

Comprovació de la correcta delimitació de les zones excloses d’obres, per
extremar la prevenció d’efectes sobre elles.

-

Manteniment de la superfície d’actuació en els mínims necessaris per les obres i
els seus elements auxiliars.

-

Vigilància de que els materials utilitzats siguin adients d’acord amb la
configuració cromàtica de la zona.

-

Reducció al mínim imprescindible les afeccions per obertura de nous accessos si
s’escauen.

-

Comprovació de la correcta retirada i reserva dels horitzons orgànics dels sòls
per la seva restauració posterior.
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-

Control de la correcta retirada a abocador controlat dels estèrils sobrants de
producte de les diferents tasques que es portin a terme.

-

Verificació de la correcta realització de les cunetes en vials i accessos, així com
de les obres de drenatge.

-

Verificació del correcte tractament i gestió de residus (inerts, deixalla, vegetals i
tòxics i perillosos).

-

Control de vessaments d'olis, combustibles, o de qualsevol altre tipus de residu.
Es prendran les precaucions necessàries perquè no es produeixi cap vessament
d’oli o combustibles de la maquinària.

-

Verificació que els materials de les cimentacions no produeixin cap contaminació
per lixiviació o per altres mecanismes.

-

Vigilància de l'existència de dipòsit de materials procedents de desbrossaments.
Es vetllarà que siguin traslladats a l'abocador autoritzat de la zona.

-

Vigilància de que les tècniques, materials i procediments no tinguin risc
de
incendis i proposta de mesures de prevenció dels mateixos, amb dotació
d'equips i materials bàsics d'extinció.

-

Control dels procediments utilitzats per evitar la generació de pols.

-

Verificació l'estat de la maquinària, en relació a la ITV, amb la finalitat de prevenir
accidents.

-

Vigilància del compliment dels terminis establerts per al desenvolupament de les
obres.

Fase de funcionament
Es proposen les següents accions:
-

Control de l’aparició de fenòmens erosius a les zones esbrossades.

-

Vigilància de l’evolució de la restauració efectuada sobre la coberta vegetal si
s’escau.

-

Vigilància de les possibles afeccions a la fauna.
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-

Replantar les mateixes espècies arbòries que puguin resultar eliminades de la
zona a pavimentar si s’escau.

13.1.4. Informació als Treballadors
Tots i cadascun dels treballadors que un moment o altre hagin d’intervenir en les
obres de construcció dels nous col·lectors, hauran de rebre informació detallada de les
mesures preventives i correctores de l’impacte ambiental previstes, i també d’aquelles
actuacions que seran de la seva responsabilitat (no afectació de la vegetació més enllà
de la delimitació física prevista, separació selectiva dels residus obtinguts, no encendre
cap mena de foc, etc.)
13.1.5. Pla d’Obra Ambiental
A fi i a efecte de dur a terme un estricte i detallat seguiment de l'execució de les obres,
des del punt de vista del compliment de les obligacions ambientals, s'haurà d’elaborar
l’anomenat Pla d’Obra Ambiental.
El Pla d'Obra Ambiental es dissenyarà segons les prescripcions del Pla d'Obra
Constructiu, proporcionat per l'empresa adjudicatària, que recollirà les activitats que
s'efectuaran en el transcurs de les obres.
13.1.6. Vigilància Control Ambiental

El control es realitzarà tant en fase de construcció com en la d’explotació de l’obra, de
tal manera que aquesta evolució en l’espai i en el temps haurà de ser concretada, pel
promotor de l’obra, en un cronograma de mesures correctores en el qual hi quedarà
palès en cada moment l’estat i el grau d’aplicació de les mateixes. En el cas d’ineficàcia
de les actuacions preventives i correctives previstes, es procedirà a la redefinició de
noves mesures correctores.
Així, abans de l’inici de les obres caldrà dissenyar un pla de control i de vigilància
ambiental que integri totes aquelles mesures adreçades al seguiment i la supervisió de
la construcció de les noves instal·lacions i també del seu funcionament.
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De manera especial, caldrà preveure l’adopció de mesures de seguiment i de
supervisió en els següents aspectes:
o Control i vigilància de les actuacions a realitzar amb anterioritat a l’inici de les
obres.
o Control i vigilància de la protecció i la conservació dels
sòls.
o Control i vigilància de la protecció de la qualitat de
l’aire.
o Control i vigilància de la protecció de les condicions sonores.
o Control i vigilància de la protecció de les aigües superficials i subterrànies.
o Control i vigilància de la protecció de la vegetació.
o Control i vigilància de la restauració vegetal i paisatgística.
o Control i vigilància per a la protecció de la fauna.
o Control i vigilància dels paràmetres socioeconòmics.
o Control i vigilància de la gestió de residus.
o Control i vigilància de la finalització de les obres.
13.1.7. Direcció Ambiental de l’Obra

A banda del PVA, és imprescindible garantir que l’execució de les obres del “Projecte
de les obres de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1” comptin
amb una Direcció Ambiental, que vetlli per la correcta aplicació de les mesures
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preventives i correctores previstes en aquest Estudi d’Impacte Ambiental, així de les
mesures ambientals que puguin determinar les administracions competents. La
Direcció Ambiental de l’obra, que haurà d’estar directament coordinada amb la
Direcció d’Obra, també vetllarà per l’elaboració i aplicació d’un Pla de Vigilància
Ambiental.
L’assistència tècnica per a la Direcció Ambiental de l’obra contemplarà, entre
d’altres, les següents actuacions:
o Aplicació, seguiment i actualització del Pla de Vigilància
Ambiental.
o Realització d’un mínim de 3 visites setmanals a l’obra.
o Elaboració d’informes setmanals i mensuals de l’estat de les obres i de
l’aplicació de les mesures ambientals previstes.
o Elaboració de l’informe ambiental final.
o Coordinació amb la Direcció de l’Obra i amb les administracions
competents.
Tenint en compte que el pla de treball per executar les obres plantejades
comprendrà un període de 2 mesos, s’ha pressupostat l’assistència tècnica per a la
Direcció Ambiental d'Obra i l'aplicació del Pla de Vigilància Ambiental també per un
període de 2 mesos. S’estima un cost total de 2.500 €, que no s’ha comptabilitzat en
el pressupost de mesures ambientals.
Procediment de treball
El procediment a seguir per l’aplicació del programa de vigilància ha de basar-se en els
següents punts:
-

Recollida i anàlisi de dades.

-

Interpretació de dades. S’estimarà la tendència de l’impacte i l’efectivitat de les
mesures preventives i correctores adoptades. Aquest aspecte podrà ser abordat
mitjançant l’anàlisi comparativa dels indicadors anteriorment referits davant de
la situació pre-operacional descrita en l’inventari ambiental, així com el d’altres
àrees afectades per projectes de similar naturalesa i envergadura.

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

133

Ajuntament de Fogars de Montclús

-

Elaboració d’informes periòdics, amb la freqüència i continguts que s’estableixen
més endavant, que incloguin tots els processos del pla de vigilància ambiental.

-

S’observaran les incidències que es vagin produint en cada moment, utilitzant
els resultats per efectuar les correccions necessàries.

Redacció d’informes
En general, els informes que s’elaborin mostraran les diferents afeccions observades en
el període considerat:
-

Incidències ambientals detectades.

-

Verificació de les mesures correctores i compensatòries proposades i en el seu
cas, les recomanacions de l’Administració competent. Adopció de les mesures
adequades en cada moment.

-

Identificació d’impactes no previstos inicialment o variacions sobre la valoració
inicial.

-

Projectes de revegetació i re-condicionament de les parcel·les designades.

Es redactarà un informe al final de la fase d’adequació i anual durant la fase de
funcionament. Quan la naturalesa de les possibles incidències o la importància dels
elements naturals ho facin necessari, s’hauran d’emetre informes extraordinaris.
La taula adjunta recull de forma sintètica les accions previstes en el Programa de
Vigilància.
CONCEPTE
Emissions de pols
Controlar que els vehicles no
s’extralimitin del recinte de l’obra
Control dels límits de l’obra i
manteniment
de
la
superfície
d’adequació a la mínima possible
Control de la retirada de la capa
superficial de terra fèrtil, de l’acopi i
posterior extensió
Recuperació d’accessos provisionals
Verificació de l’existència de vessaments
Evacuació correcta dels diferents tipus de
residus generats

PERIODICITAT
Setmanal
Permanent
Permanent
Puntual
Quinzenal
Setmanal
Setmanal
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Control de neteja i manteniment
Permanent
Excavacions i replens
Setmanal
Revegetació. Seguiment
Puntual
Verificació de l’aparició de processos Setmanal i després de pluges intenses
erosius en punts vulnerables
Verificació de l’estat de la coberta vegetal Mensual
al voltant de l’obra
Verificació de possibles afeccions a la Quinzenal
fauna
Taula 12: Recull de les accions previstes en el Programa de Vigilància.
L’equip de direcció d’obra haurà d’efectuar el seguiment en matèria mediambiental de
les obres. Les principals tasques que haurà de dur a terme són les següents:

13.2. Revisió Anàlisi del Pla de Gestió Ambiental de l’Obra
El contractista de les obres elaborarà el pla de gestió ambiental de l’obra basant-se en
el present document d’estudi d’impacte ambiental del projecte. L’esmentat pla
contemplarà els procediments específics d’execució per a cada activitat d’obra amb
afectació mediambiental, descrivint les operacions essencials per a dur a terme les
activitats de l’obra de manera que l’impacte en el medi ambient sigui mínim. També
descriurà els procediments per a la gestió de residus d’obra i els procediments per a la
gestió d’abocaments i vessaments.
L’equip de direcció d’obra realitzarà una revisió exhaustiva del pla de gestió ambiental i
emetrà un informe al respecte previ a l’inici de les obres. Així mateix proposarà les
modificacions que consideri oportunes.

13.3. Control Vigilància de les Obres en Matèria Mediambiental
Durant tot el termini d’execució de les obres el contractista desenvoluparà les accions
descrites al pla de gestió ambiental. L’equip de direcció d’obra serà responsable del seu
seguiment i compliment per part del contractista. Per controlar aquest compliment, les
principals accions a desenvolupar seran:
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- Realitzar periòdicament una avaluació del compliment dels requeriments ambientals,
en el qual s’ha d’anotar per cada requeriment identificat com a aplicable, la seva
conformitat o disconformitat.
- Demanar al contractista els procediments i registres d’execució de cadascuna de les
activitats i la seva adequació al pla.
- Quan es produeixi una situació d’emergència, exigir al contractista el comunicat
d’emergència corresponent.
- Registrar les no conformitats mediambientals que vagi trobant al llarg de l’execució de
l’obra editant un informe de no conformitat per a cadascuna d’elles.
- Gestionar oportunament les no conformitats.
- Promoure la creació d’accions correctores i accions preventives de caire
mediambiental a l’obra.
- Enviar còpia a l’Ajuntament de Fogars de Montclús de qualsevol comunicació rebuda
de caràcter mediambiental.

13.4. Informes Mediambientals de l’Equip de Direcció d’Obra
Els informes de seguiment mediambiental estaran estructurats en els següents capítols:
A. Estat d’avanç de l’obra: tant per cent de facturació certificada respecte el total.
B. Situació de les inspeccions/assaigs de les activitats significatives.
C. Avaluació de compliment dels requisits normatius.
D. Gestió de residus: s’han d’incloure les solucions concretes de segregació i recollida
adoptades a l’obra.
E. Emergències: s’han d’incloure els comunicats d’emergència, en el cas de produir-se’n
algun, i registres d’haver fet simulacres de cadascun dels plans d’emergència.
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F. Comunicacions externes: s’ha d’incloure tota comunicació de caire mediambiental
que hagi arribat, relacionada amb l’actuació que s’estigui realitzant.
G. No conformitats, accions correctores i preventives: s’han d’incloure els informes de
no conformitat, accions correctores i preventives de temes mediambientals emesos en
el període previ a la data de lliurament de l’informe. Han d’anar acompanyats de les
llistes de control que contindran la totalitat de no conformitats, accions correctores i
preventives emeses des del començament de l’obra.
Els informes mensuals mediambientals hauran de ser signats pel Director d’obra o
Director ambiental. Amb caràcter general, els informes mediambientals formaran part
dels informes mensuals de l’obra. En cas de considerar-ho necessari, l’Ajuntament de
Fogars de Montclús podrà demanar la redacció d’informes mediambientals específics,
tant de caràcter mensual o extraordinari. En finalitzar l’obra, el Director d’obra o el
Director ambiental redactarà un informe final d’avaluació sobre el compliment del pla
de gestió ambiental.

13.5. Valoració Econòmica de les Mesures Ambientals
A continuació s’adjunten els amidaments i la valoració econòmica de les mesures
correctores que s’avaluen en el marc d’aquest Informe Ambiental:
13.5.1. Amidaments de la Restauració Vegetal Paisatgística
Per a calcular els amidaments de la restauració vegetal i paisatgística de la zona
afectada, s’han tingut en compte els següents criteris de càlcul:
o En primer terme, s’ha considerat que les zones que cal restaurar, des del punt
de vista vegetal i paisatgístic, una vegada finalitzin les obres han de ser
totes aquelles que actualment tenen una determinada coberta vegetal i que,
en conseqüència, són susceptibles de ser alterades per les actuacions
projectades.
o En funció de les anàlisis realitzades amb un programari SIG, les cobertes vegetals
que seran afectades i que caldrà restaurar són les següents:
•

Bosc esclerofil·le
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•

Alzinar amb marfull i falzia negre

o Per a adequar millor les mesures de restauració vegetal i paisatgística als
condicionants ambientals, s’ha distingit la següent zona forestal:
• Zones forestals: boscos mixt d’alzina i pins
Per a garantir la restauració vegetal i paisatgística d’aquest àmbit, s’han avaluat i
pressupostat les mesures següents:
o Sembra d’espècies herbàcies pròpies de la zona per a colonitzar ràpidament
les zones que hagin quedat nues de vegetació.
o Plantació d’arbres i arbustos autòctons de la zona.
o Aportació de terra vegetal enriquida per a les plantacions.
o Reg d’establiment de les noves plantacions i regs periòdics de
manteniment durant 1 any.
Com ja s’ha comentat a l’apartat de mesures correctores, les ràtios (densitats) i
les proporcions (distribucions) de les diverses plantacions proposades són les
següents:
o Zona forestal:
•

Arbres. Es proposa una ràtio de 400 peus/ha (aproximadament 1 arbre cada
25 m2), segons la següent proporció d’espècies: Quercus ilex (40%),
Quercus humilis (25%), Pinus pinea (25%) i Ulmus minor (10%).

•

Arbustos. Es proposa una ràtio de 500 peus/ha (aproximadament 1 arbre
cada 20 m2), segons la següent proporció d’espècies: Pistacea lentiscus
(30%), Arbutus unedo (20%), Rhamnus alaternus (20%), Viburnum
tinus(15%) i Lonicera implexa (15%).
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13.5.2. Amidaments de la Restauració Vegetal Paisatgística
A partir del Banc de Preus de referència de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Banc de
Preus de GISA i del Banc de Preus de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC), així com de dades obtingudes de vivers especialitzats , s’ha elaborat
el pressupost de les mesures correctores relatives a la restauració ambiental de les
zones afectades per les servituds i les ocupacions temporals projectades.
El pressupost d’execució material (PEM) de les mesures ambientals valorades és de
800 €, mentre que el pressupost d’execució per contracte (PEC) és de 1.151,9 €. En
les següents taules es detallen les partides emprades.
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PART V. CONCLUSIONS
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14. CONCLUSIONS
L’objecte del present document ha estat la redacció de l’estudi d’impacte ambiental del
projecte de les obres de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs al municipi
de Fogars de Montclús pel tràmit d’avaluació ambiental ordinària. En funció de les
característiques de l’actuació definida pel projecte i considerant els valors ambientals
de l’àmbit objecte d’intervenció, aquest serà temporalment afectat per l’execució
d’aquestes obres, per tant es conclou el següent:
En el present estudi s’han intentat valorar de forma objectiva les conseqüències que la
construcció del tram de carretera rural a la zona estudiada ocasionaria a l’entorn, tant
físic i biològic com socioeconòmic.
Interès Ambiental de la Zona d’Estudi
o La zona que forma part de l’àmbit de les obres, presenta una f o r ç a ben
conservada vegetació d’alzinar i bosc esclerofil·le.
o En funció de les condicions actuals (densitat vegetal, cert encaixonament en el
terreny, embolcall forestal, etc.) l’àmbit de la futura carretera rural esdevé un
espai natural força interessant a nivell de flora i fauna existent.
o El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) ha inventariat a la zona
d’estudi un Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC), a corresponent a les categories de
“Alzinars i carrascars”.
La presa de decisions ambientals és un procés complex que involucra compromisos i
negociacions entre valors en conflicte i interessos. És per això que l’estudi d’impacte
ambiental és l’instrument de decisió que a més d’oferir una ruta de seguiment de les
conseqüències de cada decisió implica a tots els agents i factors que intervenen en el
projecte i durant l’execució del mateix. En conclusió, podem assegurar que el projecte de
pavimentació analitzat està orientat a garantir la sostenibilitat ambiental i social, tot havent
seleccionat la millor opció que disminueix al màxim els impactes no desitjats en l’àrea.
S’ha realitzat l’estudi d’impacte ambiental dels diferents factors ambientals que poden
veure’s afectats per les obres de pavimentació projectades. S’han pres nombroses
mesures per tal de minimitzar l’impacte, i en especial s’han proposat mesures
correctores suficients perquè el nivell d’impacte sigui el més reduït possible i amb
concordança amb els objectius de protecció del medi requerits.
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El present estudi ha procedit a l’elaboració d’avaluació d’impactes en la que s’ha valorat
la magnitud i importància dels impactes generats per les diferents accions presents en
l’àmbit de les obres projectades sobre els diferents factors del medi.
Com a resultat, s’han obtingut una sèrie de valoracions a la vista de les quals s’ha
plantejat la necessitat d’establir certes mesures correctores i, amb la finalitat de garantir
el compliment del que estableix aquest estudi ambiental estratègic s’ha elaborat el
corresponent Pla de Vigilància Ambiental.

Vigilància Ambiental i Direcció Ambiental de les Obres
El Programa de Vigilància Ambiental (PVA), element clau per garantir que els nivells
d’impacte reals no superen els previstos i que les mesures proposades es duen a terme
correctament, s’ha desenvolupat buscant una coordinació amb la resta d’apartats de
l’estudi, de forma que serveixi per verificar que tots els impactes detectats poden ser
monitoritzats en les diferents fases posteriors. Es comprovarà també que aquestes
mesures s’apliquin correctament mitjançant la realització d’informes periòdics.
El contractista de les obres haurà de redactar i aprovar, abans de l’inici de les operacions,
un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) d’acord amb les directrius i la metodologia que
estableix el procediment d’avaluació d’impacte ambiental. En el present Estudi
d’Impacte Ambiental s’estableixen les bases d’aquest PVA.
Per a la projecció, l’execució, el seguiment i el control de les mesures preventives i
correctores apuntades en aquest EIA, així com les que puguin determinar els
organismes públics competents, s’haurà de contractar una Direcció d’Ambiental,
vinculada a la Direcció Facultativa de les obres, que haurà de vetllar pel correcte
compliment d’aquestes i també per l’establiment de noves mesures addicionals en el
cas que fossin necessàries. Entre d’altres aspectes, la Direcció Ambiental d’Obra haurà
d’elaborar, abans de l’inici de les operacions, un projecte detallat de totes les mesures
preventives, correctores i compensatòries que s’hauran d’aplicar.
La Direcció Ambiental d’Obra haurà d’estar operativa durant tot el període d’execució
de les obres (termini estimat de 2 mesos), i haurà de supervisar també, de manera
periòdica, la correcta execució de totes aquelles mesures de manteniment i
conservació que s’han establert per a la restauració vegetal i paisatgística dels espais
afectats per les obres. S’estima que el cost de la Direcció Ambiental d’Obra seria d’uns
1.200 €.
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Conclusió Final
A mode de conclusions finals:
-

Durant la fase de funcionament els impactes més importants seran els generats
pel propi ús de la carretera rural, que obté els valors globals en quan a nivell
d’impacte.

-

Les xifres globals dels impactes sobre els factors i sobre el global del medi
estudiat s’han de prendre amb certa cautela, ja que es produeix un efecte, en
alguns elements, de compensació al considerar conjuntament efectes positius i
negatius. És per això que és millor centrar-se en els impactes puntuals.

-

Les mesures correctores proposades són de fàcil aplicació i no suposen un cost
addicional significatiu en la inversió total del projecte.

-

Els efectes positius es produiran en el medi socioeconòmic, per l’afluència de
més visitants, excursionistes etc. i per una certa influència positiva en l’ocupació
d’empleats en el sector serveis.

Els impactes més significatius (classificats com a moderats) de la opció seleccionada es
refereixen a:
-

Efectes sobre la geomorfologia i erosió (sobre el sòl)

-

Efectes sobre la vegetació

-

Efectes sobre el medi socioeconòmic

En l’estudi s’han descrit tot un seguit de mesures preventives i correctores per tots els
impactes detectats, la qual cosa no impedeix però que es puguin incloure altres mesures
addicionals en fase d’obra que es creguin oportunes.
Tanmateix, per evitar, minimitzar i/o corregir els impactes ambientals potencials
detectats, s’haurà de garantir l’execució del plec de mesures preventives i correctores
que es detalla en el present E s t u d i d ’ I m p a c t e Ambiental (EIA), ja sigui
durant l’execució de les esmentades obres o ja sigui durant els mesos posteriors
(restauració de les zones d’ocupació temporal i manteniment de les hidrosembres i
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plantacions), mitjançant les quals es podrien pal·liar, les pertorbacions que es
provocaran.
Per a compensar parcialment les potencials afectacions sobre els poblaments
faunístics de la zona, s’hauran d’executar les mesures previstes en relació a la instal·lació
de caixes niu per a ocells insectívors, rapinyaires nocturns i quiròpters. Aquestes
intervencions les haurà d’executar el promotor de les obres, i el seguiment de la seva
efectivitat hauria d’anar a càrrec de l’Ajuntament de Fogars de Montclús. Seria positiu
implicar els centres docents locals en aquesta actuació.
Les mesures relatives a la restauració vegetal i paisatgística dels trams afectats
(sembra, plantacions d’arbres i d’arbustos, aportacions de terres vegetals i regs
d’establiment i de manteniment durant un període d’un any) i a la protecció de la fauna
s’avaluen en 800€ (Pressupost d’Execució Material).
Fogars de Montclús, a maig de 2018

Dra. Rosa Cañizares Gonzalez

Doctora en Ciències Ambientals
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PART VI. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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15. FOTOGRAFIES DE LA ZONA
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17. BASES CARTOGRÀFIQUES DIGITALS
A banda de la bibliografia consultada, per a la realització d’aquest projecte també
s’han consultat les següents bases cartogràfiques digitals cartogràfiques elaborades
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge:
o Activitats extractives
o Aqüífers protegits
o Conques del riu Besòs
o Espais Naturals de Protecció Especial
o Hàbitats a Cataluya
o Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
o Inventari d’Espais d’Interès Geològic
o Inventari de Zones Humides de Catalunya
o Mapa de Cobertes del Sòl
o Municipis d’Alt Risc d’Incendi Forestal – Decret 64/95
o Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
o Perímetres de Protecció Prioritària (PPP)
o Xarxa de rius de la conca del Besòs
o Xarxa Natura 2000
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ANNEX 1: Mesures aplicables per la conservació de les Espècies
d’Interès Comunitari
El tipus de mesures de conservació aplicables (excloent aquelles que fan referència als
hàbitats o espècies no presents a l’àmbit del projecte) són les següents:
Adquisició de drets d’aprofitament
Mesura
Compra o adquisició de drets de tala de rodals
d’arbres grans, vells, morts en peu i amb
abundància de cavitats

Espècie i/o HIC
Myotis bechsteinii

Recuperació d’espècies amenaçades – millora de l’hàbitat
Mesura
Augment de la densitat de cavitats fomentant la
presència d’arbres decrèpits o morts
Foment de la presència de fusta morta en peu o a
terra o d'arbres decrèpits
Foment de la presència de fusta morta vella (20-30
anys) a terra en zones arrecerades i humides de
forma continua

Espècie i/o HIC
Myotis bechsteinii
Rosalia alpina /
Osmoderma eremita
Buxbaumia viridis

Gestió de formacions vegetals
Mesura
Preservació d'illes arbrades amb peus grans en
ambients urbans

Espècie i/o HIC
Osmoderma eremita

Gestió o restauració d'ecosistemes / hàbitats
Mesura
Manteniment de les condicions hídriques i
d'humitat al sòl en els torrents on l'espècie sigui
present

Espècie i/o HIC
Buxbaumia viridis
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Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
Mesura
Manteniment de marges i tanques arbustives i
arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes
de bosc
Manteniment dels espais oberts (conreus i
pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic
en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
Mesura
Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès
per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)

Espècie i/o HIC
Osmoderma eremita
Myotis emarginatus /
Myotis myotis

Espècie i/o HIC
Rhinolophus hipposideros
/ Rhinolophus euryale /
Miniopterus schreibersii /
Myotis emarginatus /
Myotis myotis / Myotis
blythii / Rhinolophus
mehelyi

Aprofitament sostenible Forestal
Mesura
Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a
estassades més selectives per tal d'evitar la tala
d'espècies endèmiques, protegides o d'interès
especial.
Creació de zones forestades més madures, que
garanteixin un equilibri entre les diferents classes
d'edat, amb grans diàmetres i amb separació
vertical de les copes dels arbres amb els estrats
inferiors.
Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment
de la maduresa i
naturalitat de la massa
Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment
de la maduresa i
naturalitat de la massa, en especial potenciar rodals
de roureda madura
Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees
amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a
l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de
reduir elrisc d'incendi.

Espècie i/o HIC
9340

9540

Cerambyx cerdo / Myotis
emarginatus / Myotis
myotis / 9340
Myotis bechsteinii

9340
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Incorporació en els plans de gestió i ordenació
forestal la conservació de petits rodals madurs que
tendeixin a evolució natural.
Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de
més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder
ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense
tallar).
Manteniment de grans peus de planifolis i altres
arbres vells caducifolis
Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera
sp) com a principal planta nutrícia
Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible
que compatibilitzi la producció forestal amb la
conservació de la biodiversitat.

9340
9540

Rosalia alpina /
Osmoderma eremita
Euphydryas aurinia
9540 / 9340

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
Mesura
Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés
de sotabosc

Espècie i/o HIC
9340 / 9540

Prevenció i lluita contra incendis
Mesura
Foment de les accions de prevenció i extinció de
grans incendis forestals.

Espècie i/o HIC
9540

Cartografia temàtica
Mesura
Realització d'estudis i inventaris que millorin la
cartografia de l'espècie

Espècie i/o HIC
Cerambyx cerdo /
Euphydryas aurinia
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ANNEX 2: Fotografies de les espècies observades durant el treball
de camp en l’àmbit del projecte (ordenats per ordre alfabètic)
Asparagus acutifolius (Esparraguera/Esparraguera)
-Arbust que es troba per tota la conca
mediterrània, tant en boscos d’alzina com
matollars amb certa humitat. Tija de 40cm fins a
2 m. fulles petites i membranoses, flors petites
de color groc verdós, el fruit és una petita baia
negra, tot hi que d’aquesta planta se n’aprofiten
els brots tendres, anomenats espàrrecs. Amb
gran us gastronòmic en les cuines catalanes.

Castanea sativa (Castaño/Castanyer)
-Arbre forestal de la família de les fagàcies, amb
fulles que cauen a l’hivern. És un arbre del qual, a
més de la fusta, se n’aprofiten els fruits, les
castanyes. És un arbre de fulla caduca de limbre
llarg, d’entre 16 a 28cm de llarg, i de 5 a 9 cm
d’ample, que pot arribar a assolir un gran volum
(entre 20-25 m d’alçària). L’escorça és llisa i d’un
marró clar que s’enfosqueix i s’esquerda amb el
pas dels anys.
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Corylus avellana (Avellano/Avellaner)
-Arbust o petit arbre caducifoli, que
pot assolir fins a 8 m d’alçada.
Escorça llisa i rogenca, a mida que
passen els anys aquesta s’esquerda.
Arbre que prefereix zones amb
ombra i vores de riu. Es pot trobar a
uns 1.700m sobre l’alçada del mar
aprox. S’aprofita el fruit (aquenis) i
la seva fusta dèbil per fer cistells un
cop la fusta s’ha laminat.

Daucus carota ssp.carota (Zanahoria silvestre/ Pastanaga silvestre)
-Herba biennal, comú en prats i
bores de camins. A mitja primavera
treu una tija de fins a màxim de 1 m
d’alçada, fulla composta dividida
fins obtenir segments linealslanceolades. La floració cap a agost,
treu unes umbel·les compostes de
fins a 10 cm de diàmetre. D’aquesta
herba s’aprofita l’arrel engruixida
anomenada pastanaga, aquesta es
pot consumir crua o cuinada de
diverses maneres.
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Dorycnium pentaphyllum (La bocha/ botja d'escombres)
-Arbust grisenc, de no més de
1,50m d’alçada, fulles sèssils
palmaticompostes,
flors
blanques. Aquest arbust el
podem trobar en matollars o
pastures des del nivell del mar
fins a 1.200msnm. Planta que
rebrota fàcilment. Antigament
s’utilitzava per fer escombres
com be el seu nom indica,
encara que la mel també és
força apreciada.

Foeniculum vulgare (Hinojo/Fonoll)
-Herba perenne amb fulles fines, arriba fins
als 2 m d’alçada, floreix a l’estiu formant
una umbel·la de flors grogues, fruits petits i
aromàtics. Es pot trobar en prats
mediterranis més aviat secs fins als 1.300
msnm.
Aquesta
planta
te
usos
gastronòmics, te un peculiar gust a anís.
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Hedera hèlix (hiedra/hedra)
-Planta enfiladissa, les fulles són alternes,
coriàcies i brillants. Les fulles de les branques
estèrils tenen de 3 a 5 lòbuls, a diferència de les
fèrtils que són enteres, el·líptiques o ovalades.
Les flors es troben en grups de 15-20 formant
una umbel·la. Es troba en el terra dels boscos
amb ombra i aquesta s’enfila per troncs i rocs.

Laurus nobilis (Laurel/Llorer)
-Arbust o petit arbre perenne, pot assolir
dels 5 a 10 m d’alçada, que podem trobar
fins als 900m d’alçada sobre el nivell del mar.
Tronc recte amb l’escorça gris, copa densa
amb fulles de color verd fosc brillant per
l’anvers i el revers és mat i més pàl·lid. Les
fulles són un condiment tradicional de les
cuines catalanes.
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Parietaria officinalis (Hierba del muro/Rocamorella)
-Herba en forma de mata poc
compacte, arribant com a
molt als 50cm d’alçada, amb la
base llenyosa i coberta de pèls
no urticants (no piquen)
encara que aquesta planta és
de la família de les urticàcies
com les ortigues. Les fulles són
alternes amb pecíol amb
forma romboïdal acabades en
punta. La solem trobar en
escletxes de roques, murs,
cases antigues o a la vora dels
camins llocs en que en algun
moment del dia hi ha ombra i
humitat. Aquesta planta te usos medicinals com podria ser la cura de ferides, disminuir
inflamacions, el dolor causat per cops o cremades.

Pinus radiata (Pino/Pi)
-Arbre fulla perenne. Pot arribar a una alçada
de fins a 40 metres, i assolir fins a un metre de
diàmetre en 25-35 anys. Les fulles es troben
agrupades de tres en tres i poden assolir una
allargada de fins a 15cm. Espècie de
creixement ràpid i molt sensible al fred i a les
glaçades, li agraden els sòls sorrencs, àcids i
profunds. El seu canó pot ser aprofitat tant per
fer bigues com pasta de paper.
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Platanus x hispànica (Platanero/Plataner)
-És un arbre híbrid amb un gran
port que assoleix els 35 m
d’alçada. La seva escorça grisencaverdosa, va desprenent unes
plaques que deixa al descobert
l’escorça mes jove i tendre. Fulla
gran, palmada amb cinc lòbuls
punxeguts. Tot hi que ara s’utilitza
principalment per fer ombra a
parcs i jardins anteriorment era un
arbre de fusta tova molt valorat
per fer pasta de paper o fins i tot
caixes de fruita.

Polystichum setiferum (Helecho/Falguera)
-Planta de fulla perenne, les seves
fulles poden arribar a fer 150cm
d’alçada, amb contorn lanceolat i dues
vegades dividides (bipinnades).
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Quercus ilex ssp. ilex (Enzina/ Alzina)
-Arbre de fullatge persistent,
capçada ampla i densa, les fulles son
el·líptiques,
subenteres
(amb
lòbuls), amb dents espinoses a les
branques més baixes i arrodonides
a les superiors, color verd fosc a
l’anvers i grisenques i peludes al
revers. La seva fusta molt apreciada
per el seu poder calorífic, feta servir
per a cremar com llenya o carbó a
les llars de foc.

Quercus ilex ssp. rotundifolia (Carrasca/Carrasca)
-Arbre fulla perenne, fulla
arrodonida simple dentada o
serrada i amb un vellut a la part de
sota. Aquest arbre pot assolir fins
als 15 m d’alçada. Es pot trobar en
cotes superiors a 400 msnm. I és
un arbre que suporta molt bé les
èpoques seques i caloroses.
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Quercus pubescens (Roble Pubescente/Roure Martinenc)
-És un arbre caducifoli mitjà que pot
arribar als 25m d’alçària. Els seus
branquillons i les fulles són peluts (tal
i com indica el seu nom). Les seves
fulles tenen de 5 a 10cm de llargada.
Està catalogat com a espècie
vulnerable.

Quercus súber L. (Alcornoque / Alzina Surera)
-Arbre fulla perenne. Les fulles tenen de 4 a 7cm
de longitud i son lleugerament lobulades o
dentades. Normalment l’alzina surera fa entre 5 i
15m d’alçada. El seu fruit és el gla, que presenta
unes dimensions de 2-3 cm de llargada. L’alzina
surera és un dels pocs arbres capaços de rebrotar
després d’un incendi, gràcies a l’escorça de suro,
que actua com un aïllant tèrmic evitant que
s’afectin els teixits vitals de l’arbre.
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Robinia pseudoacacia (Falsa acácia/ Acàcia borda)
-Arbre d’uns 25 m d’alçada i no
gaire més de 50 cm de
diàmetre, escorça fosca i
profundament esquerdada. Les
fulles amb pecíol i raquis fan de
uns 10-25cm de llarg amb 9-19
folíols.
La seva fusta és apreciada per la
seva duresa i la seva resistència
als fong, per aquest motiu es
una fusta molt utilitzada en
exteriors.

Rubus ulmifolius (Zarzamora/Esbarzer)
-Arbust de creixement ràpid, fins a 10cm/dia.
Tiges robustes, corbades cap avall i plenes
d’espines. Fulles composades, de 3 a 5 folíols
ovats. Flors de color blanc o rosat i tenen 5
pètals ja que es una rosàcia. El fruit rogenc al
principi morat al madurar, amb aquest fruits
es poden fer confitures, vins i licors.
Aquest arbust el podem trobar per tot el
territori.
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Sambucus nigra (Sauco/Saüc)
-Arbust caducifoli, comú a tot el
territori dels Països Catalans. És
comú trobar-lo entre els 0 i els
1.500msnm, sempre buscant
indrets frescos i humits. Les
fulles són pinnaticompostes,
tenen de 5 a 7 folíols en forma
el·líptica i ovada. El fruit es una
drupa arrodonida comestible
un cop madur, tòxic de ho
contrari.

Silene inflata (Colleja/Colitx)
Planta herbàcia perenne, color verd grisós i
tiges erectes. Les fulles son lanceolades i
algunes lineals. Les flors son pendules, amb
el calze inflat i els pètals molt dividits i de
color blanc. Aquesta herba es solia consumir
tant en amanides com bullida.
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Sonchus sp (Lechuga de las liebres/Lletsons)
Herba anual o biennal, tiges erectes. Les fulles
son sèssils i auriculades. El nom popular
deriva de la presencia de làtex en la planta
que es pot observar fàcilment al trencar una
fulla o una tija.

Taxus baccata (Tejo/Teix)
Arbre perenne, es troba a partir dels 800
msnm, no sol passar dels 10m d’alçada
arribant als 20m excepcionalment, tronc
gruixut, d’escorça bruna i llisa, es clivella
amb els anys. És un arbre de creixement
lent, però vigorós, s’ha arribat a trobar
exemplars mil·lenaris. Fulles lineals
acabades en punta, d’un verd fosc a
l’anvers i més pàl·lides al revers. La seva
fusta compacta, dura i molt resistent es
feia servir per fer arcs i llances. Com a
rodal és un hàbitat amenaçat al
Montseny. Com a espècie aïllada es
tracta d’una espècie estrictament
protegida d’acord amb el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny (Annex 2).
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Ulmus minor (Olmo/Om)
-Arbre caducifoli amb capçada densa i
branques llargues i molt verticals. Les
fulles son aspres, amb forma oval
acabada en punta, son dentades. La flor
és petita poc vistosa i d’un color
vermellós i verd. El podem trobar en
alçades de fins a 1.500 msnm. Aquest
arbres es veuen força afectats per un
fong anomenat grafiosi transportat per
un escarabat que fa el niu en les parts
tendres o el cambium de l’om.

Urtica dioica (Ortiga/ortiga)
-Herbàcia perenne, molt ramificada, de fulles
oposades, ovalades, agudes i dentades. Les
flors s’agrupen en format raïm que pengen i
tenen un to verd grisós. En tota la planta
trobem pèls urticants. Amb aquesta planta es
poden fer sopes ja que un cop bullides perden
les propietats urticants.

En l’àmbit del projecte no em trobat cap espècie en perill d’extinció, vulnerable o
estrictament protegides, segons el Decret 172/2008, de 26 d’agost, Catàleg de flora
amenaçada de Catalunya.
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ANNEX 3: Llistat d’espècies vegetals característiques de la zona
replantar
Mètode de las series de vegetació de L. Ceballos
El projecte es troba en l’etapa (III) Invasión de
matorral heliófilo, etapa de los pinares invasión
de matorral colonitzador, això ens indica que
en aquesta zona haurem de repoblar amb:
Llentiscle
(Pistacia
lentiscus),
Romani
(Rosmarinus officinalis), Garric (Quercus
coccifera),Pi blanc (Pinus halepensis),Pi larici
(Pinus nigra), Estepa blanca (Cistus albidus).
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Taula Salvador Rivas-Martinez
Segons la taula de Salvador Rivas-Martinez mostrada a continuacio:
Trobem com a espècies possibles: Pinus pinastre, Pinus pinea, Pinus halepensis,
Eucalyptus, Quercus rotundifolia, Quercus faginea, d’aquestes podem diferenciar com a
positives: Quercus rotundifolia i quercus faginea. I com a especies dubtoses: Pinus nigra,
Castanea sativa, d’aquestes podem diferenciar com a positives: Castanea sativa.
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Parc Natural del Montseny – Reserva de la biosfera GUIA DE FLORA BÀSICA
Aquestes son les espècies vegetals que podem trobar i per tant repoblar en l’àmbit del
projecte, segons: MARÍ M., GUINART D. I VICENS N. (2009) Reserva de la biosfera GUIA
DE FLORA BÀSICA. Parc Natural del Montseny. Diputación de Barcelona:
Alzina surera (Quercus súber), Alzina(Quercus ilex), Garric (Quercus coccifera), Pi blanc
(Pinus halepensis), Pi pinyoner (pinus pinea), Lledoner (Celtis australis), Bruc
d’escombres (Erica scoparia), Bruc boal (Erica arborea), Gatosa (Ulex parviflorus),
Aladern (Rhamnus alaternus), Arboç (Arbutus unedo), Llentiscle (Pistacea lentiscus),
Estepa borrera (Citus salviifolius), Galzeran (Ruscus aculeatus), Esparraguera boscana
(Asparagus acutifolius), Marfull (Viburnum tinus).

Quercus coccifera

Viburnum tinus

Per la zona més humida de l’àmbit del projecte de pavimentació (tractament com si fos
un ecosistema de ribera): Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), Freixe de fulla petita
(Fraxinus angustifolia), Vern (Alnus glutinosa), Avellaner (Colyrus avellana), Om (Ulmus
minor), Salze (Salix alba), Til·ler (Tilia Platyphyllos), Pollancre (Populus nigra), Gatell
(Salix atrocinerea), Saüquer (Sambucus nigra) Sanguinyol (Cornus sanguinea).

Estudi d’impacte ambiental del projecte de pavimentació del camí de Can Rovira a Can Satanàs – Fase 1

167

Ajuntament de Fogars de Montclús

Sambucus nigra

Corylus avellana

Cornus sanguinea
Vegetació amb característiques visuals o olfactives per replantar al llarg del camí: Boix
(Buxus sempervirens), Roser caní (Rosa canina), Aranyoner (Prunus spinosa), Farigola
(Thymus vulgaris), Bruc boal (Erica erborea) Arboç (Arbutus unedo), Gatosa (Ulex
parviflorus), Galzeran (Ruscus aculeatus), Romani (Rosmarinus officinalis).
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Buxus sempervirens

Rosa canina

Prunus spinosa

Thymus vulgaris

Erica arborea
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Arbutus unedo

Ulex parviflorus

Ruscus aculeatus

Rosmarinus officinalis
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