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1 INTRODUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ
El present informe s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) del municipi d’Amer (la Selva, Girona). L’informe es formula en el
marc de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels
efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient (DOCE 197/30 L, de 21 de juliol de
2001) coneguda, també, com a avaluació ambiental estratègica (AAE).
Aquesta Directiva va ser transposada a la legislació estatal mitjançant la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programes en el medio ambiente.
El 15 d'abril de 2009, es va aprovar el text definitiu de la Llei catalana d’avaluació ambiental de
plans i programes. Finalment, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció resultant de l’aprovació de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de la modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme esmentat (d’ara endavant TRLU), que
és el marc normatiu vigent a Catalunya, incorpora les prescripcions ambientals de la Llei catalana
d’avaluació ambiental.
La Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes (DOGC núm. 5374,
07.05.2009) estableix en el seu article 17 que l’ISA preliminar ha de contenir informació suficient
sobre:
a) Els objectius principals i l'abast del pla o programa, el marc normatiu en què es desenvolupa, la
vigència proposada, les relacions amb altres plans o programes i els instruments que el
desenvoluparan.
b) La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i també de la seva
probable evolució en el cas que no sigui aplicable el pla o programa.
c) Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d'una manera
significativa.
d) Tot problema ambiental existent que es consideri transcendent per al pla o programa, i
particularment, els problemes relacionats amb les zones d'importància ambiental i amb els espais
naturals protegits designats d'acord amb la legislació sectorial.
e) Els objectius de protecció ambiental fixats en l'àmbit internacional, comunitari europeu, estatal,
català o local que tinguin relació amb el pla o programa, inclosos els objectius de qualitat
paisatgística que siguin aplicables d'acord amb els catàlegs i les directrius del paisatge.
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f) Els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar el pla o programa derivats de
l'anàlisi dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d i e, que s'han de referir a tots els
vectors ambientals afectats i s'han d'exposar d'una manera jerarquitzada en funció de la
importància relativa que tenen, i que, en la mesura del que sigui possible, han d'anar
acompanyats d'indicadors que permetin verificar-ne el compliment.
g) Si l'estadi d'elaboració en què es troba el pla o programa ho permet, la descripció i l'avaluació
de les alternatives seleccionades, entre altres, de l'alternativa zero, amb un resum dels motius de la
selecció i una descripció de la manera en què s'ha dut a terme l'avaluació. Aquesta avaluació ha
d'incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en
aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l'alternativa que ha de considerar
també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes. S'han de descriure, així
mateix, les dificultats que hagi trobat l'equip o el redactor o redactora de l'informe per tal
d'aconseguir la informació requerida. La selecció de les alternatives en cas de propostes
tecnològiques ha d'incloure un resum de l'estat de l'art de cadascuna i ha de justificar els motius
de l'elecció respecte a les millors tècniques disponibles en cada cas.
h) La informació addicional que es consideri raonablement necessària per tal d'assegurar la
qualitat de l'informe, tenint en compte els coneixements i els mètodes d'avaluació existents, el
contingut i el grau d'especificació del pla o programa i la fase del procés de decisió en què es
troba.
En el present informe, bàsicament:
•

S’identifiquen els aspectes ambientals rellevants dins l’àmbit territorial d’Amer.

•

Es recullen les obligacions jurídiques en matèria de medi ambient i els objectius ambientals
exigits a aquest POUM.

•

Es fixen els objectius ambientals del POUM i els criteris per aconseguir-los.

•

Es descriuen i valoren ambientalment tres alternatives. Es justifica i avalua el grau de
compliment dels objectius ambientals fixats pel POUM.

•

S’analitzen les propostes del POUM, en relació a les alternatives avaluades, als
condicionants ambientals i a les mesures correctores previstes.

Incorporació de les directrius del Document de Referència
El Document de Referència OTAAGI20140125 emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Girona de 7 d’octubre de 2014 va dictar certs aspectes que calia incorporar a
l’Informe Ambiental Preliminar que antecedeix el present document. A continuació s’enumeren tot
indicant com s’han tingut en compte:
Document de Referència
1. Revisió dels objectius ambientals per donar
major rellevància a l’objectiu B.3 tenint en
compte que la no disponibilitat d’una

Adequació de l’ISA
Apartat 4. S’eleva la ponderació de l’objectiu
B.3 de un 5% a un 9%, reduint la ponderació
dels objectius C.2, C.3 i D.1 en un punt
3
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2.

3.

4.
5.

6.

depuradora és un dèficit ambiental greu,
més en quan el punt d’abocament de les
aigües residuals actuals, no tractades, és
un espai natural protegit per normativa
Natura 2000.
Incorporació d’estudi inundabilitat o
documentació que permeti justificar la
concordança de la proposta d’ordenació,
o de les alternatives, amb la preservació
dels riscos front inundacions, d’acord amb
els criteris de l’apartat “Hidrologia –
hidràulica. Inundabilitat” de la consulta
efectuada a l’ACA. En aquest sentit cal
evitar cap nou creixement en terrenys
inundables.
Cal justificar el tractament urbanístic de les
indústries existents en sòl no urbanitzable i
que confronten amb l’espai Natura 2000
“Riu Brugent”.
Cartografia dels àmbits d’especial valor
connector d’acord amb el plànol O.5 del
PTPCG.
Ampliació de l’anàlisi d’alternatives tenint
en compte que l’alternativa 2 comporta
una menor ocupació de sòl agrícola i
d’hortes i una major franja de transició
envers el LIC “Riu Brugent” i de separació
respecte de zones inundables.
Per al cas que se seleccioni una alternativa
que no correspongui a la de menors
efectes ambientals, l’ISA s’haurà de
justificar.

7. L’apartat d’anàlisi d’abastament de l’ISAP
s’haurà
d’ampliar
per
verificar
la
disponibilitat de recursos suficients per a
atendre les noves demandes d’aigua que
comportarà el desenvolupament del
POUM.
8. Cal
condicionar
qualsevol
nou
desenvolupament del Pla a la disponibilitat
d’un sistema suficient de tractament de
noves aigües residuals generades, el que
caldrà avaluar d’acord amb els criteris
fixats a la consulta efectuada a l’ACA.
9. Justificar la proposta d’ordenació en
atenció a la presència d’espècies de la
flora protegida “Pellaea calomerlanos i
Pimpinella
tragium),
els
arbres
monumentals reconeguts (alzina de les
Famades i roure de can Puig) i el cranc de
riu ibèric (Austropotambius pallipes) a les
rieres de can Catau i del Colomer) tot
d’acord amb la resposta a la consulta
efectuada al Departament competent en

percentual. S’ha modificat la taula 6 de matriu
d’impactes i alternatives.

S’amplia l’apartat 2.1.1.4 “Àrees amb riscos
naturals i tecnològics” amb informació de
l’estudi d’inundabilitat del POUM.
S’amplia
l’apartat
5.2
de
Descripció
d’Alternatives amb l’afectació del risc
d’inundabilitat a les alternatives plantejades.

Es justifica en un apartat específic inclòs en el
punt 3.6 sobre qualitat del paisatge.
Il·lustració inclosa en l’apartat 2.1.5.2. sobre
Connectivitat.
Es
modifica
la
matriu
de
valoració
d’alternatives i s’amplia la descripció i
justificació de l’alternativa 2.

Segons la matriu de valoració, tot considerant
el valor màxim per l’alternativa 2 pel què fa al
compliment de l’objectiu A.1 d’optimització del
sòl, la ponderació global manté l’alternativa 1.2
com la que compleix globalment els objectius
establerts.
La justificació de la suficiència d’abastament
d’aigua es descriu en el punt 2.1.2.1 de
Recursos Hídrics.

La descripció d’aquest condicionant es troba
en el punt “Anàlisi de l’abastament i condicions
del nou planejament derivat” en el punt 2.1.2.1
de Recursos Hídrics.
Tan les es àrees d’interès florístic com els arbres
monumentals es situen en sòl no urbanitzable.
S’han identificat en els plànols d’ordenació.
Les zones amb presència de cranc de riu ibèric
s’han identificat en els plànols d’ordenació.
S’ha incorporat el punt 2.1.5.2 sobre arbres
monumentals. S’ha incorporat el punt 2.1.5.3
sobre àrees d’interès florístic i faunístic i també
s’indica en la justificació de la proposta
d’ordenació que l’alternativa seleccionada no
4
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medi natural i biodiversitat.
10. D’acord amb l’article 48 del Decret
176/2009 de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei 6/2002, de
28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n’adapten els
annexos, l’ISA ha d’integrar els objectius de
qualitat acústica i la manera com aquests
objectius es tenen en compte en la seva
elaboració i aprovació, segons l’annex 1
del document de referència.

afecta cap d’aquestes àrees.
Les determinacions de protecció de la
contaminació acústica s’inclouen en el punt
5.4 de Determinacions pel desenvolupament
de l’ordenació de l’alternativa escollida.

1.2. ÀMBIT D’ESTUDI
L’àmbit d’estudi es localitza al municipi d’Amer (40 Km2), situat a l’extrem septentrional de la
comarca de la Selva. Limita al Sud amb els municipis de Sant Julià del Llor i Bonmatí i la Cellera de
Ter, a ponent amb el de Susqueda, a llevant amb el municipi gironí de Sant Martí de Llémena i al
Nord amb els municipis de Sant Aniol de Finestres i les Planes d’Hostoles, pertanyents a la comarca
de la Garrotxa. S’estén per la vall baixa de la riera d’Amer o riu Brugent, que en entrar a la Selva
forma la vall d’Amer, d’acusat caràcter volcànic, entre els darrers contraforts de les Guilleries (els
vessants orientals del pla de Sant Martí Sacalm) i un sector molt planer obert vers la depressió
gironina, fins a la desembocadura al Ter, aigua avall del pantà del Pasteral, les aigües del qual són
en una bona part dins el municipi d’Amer.
El territori és en bona part muntanyós, especialment al nord i a ponent, cobert de boscos de
castanyers, alzinars i pins. Hi abunden les fonts d’aigua mineral.
El terme comprèn la vila i cap de municipi d’Amer, els veïnats del Colomer, la Costa de Santa
Brígida, la Jonquera, Lloret Salvatge, el Mont, Palou, Sant Climent d’Amer i Sant Genís Sacosta i les
urbanitzacions de Solivent i la Colònia de la Hidroelèctrica.
La principal via de comunicació és la carretera C-63 procedent de Lloret de Mar i en direcció a
Olot, que travessa el terme de S a NW. Paral·lel a aquesta carretera corria el carrilet de Girona a
Olot, que funcionà entre el 1895 i el 1969 i ara s’ha transformat en una via verda. Una antiga pista
de muntanya que ha estat condicionada condueix a Sant Martí Sacalm i diversos camins veïnals
uneixen masies i agregats.
Els límits del terme municipal d’Amer són:
•

al nord amb les Planes d’Hostoles,

•

al nord-est amb Sant Aniol de Finestres,

•

a l’est amb Sant Martí de Llémena,

•

al sud-est amb Sant Julià del Llor i Bonmatí
5
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•

al sud amb La Cellera de Ter i

•

a l’oest amb Susqueda
Figura 1: Límits municipals d’Amer

Font: Agenda 21 d’Amer.
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Figura 2: Emmarcament geogràfic d’Amer

Font: Agenda 21 d’Amer.

2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS DE L’AVANÇ

2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALMENT RELLEVANTS
Per tal d’adoptar un conjunt d’objectius i criteris a considerar en la formulació del POUM, a
continuació es descriuen els aspectes ambientals rellevants i significatius que haurà d’atendre el
Pla. Amb la obtenció del perfil ambiental del municipi es podrà comprar el perfil anàleg resultant
de l’ordenació plantejada pel POUM.
2.1.1.

Ocupació i consum de sòl

2.1.1.1. Formes d’ocupació i consum de sòl
Analitzant els usos del sòl del municipi a partir del Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya
s’observa un clar predomini de cobertes forestals, especialment bosc dens amb unes 2.996 ha
d’extensió (un 74% de la superfície total del municipi). Els conreus ocupen unes 447ha (un 11% del
territori), els matollars unes 98 ha (2,4%), els prats i herbassars unes 94 ha (2,3%) i les zones
urbanitzades unes 84 ha (2.1%).
7
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Il·lustració 1: Cobertes del sòl al municipi.

Font: Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya (3a edició).

Com es pot observar a la figura anterior, la distribució dels usos del sòl correspon a la típica vall
fluvial, on els conreus es concentren majoritàriament a les zones més planeres del fons de vall i les
cobertes forestals (principalment bosc dens) a les zones més altes i abruptes. Cal destacar també
les estretes franges de bosc de ribera i les plantacions de pollancres i plàtans que trobem al llarg
del curs del Brugent i en algun dels seus afluents. Els usos urbans es concentren principalment al
nucli d’Amer, al mig del terme municipal.
Les NNSS regulen de manera detallada els usos dels terrenys que es puguin qualificar com a sòl
urbà. En sòl urbanitzable les normes assenyalen l’ús global de cada sector i fixen la proporció
admissible d’usos compatibles. Al sòl no urbanitzable regulen els usos admissibles i fixa els prohibits
per a cada tipus de sòl. La perspectiva d’evolució del municipi contemplada per les normes
subsidiàries del municipi, pretén dotar Amer de sòl industrial mitjançant un desenvolupament
progressiu per etapes en funció de les necessitats que es plantegin.
L’estructura urbana del municipi és bàsicament de tipus compacte, encara que al territori hi ha
diversos nuclis. El principal d’ells, degut al seu volum de població, és la Urbanització Solivent.
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Il·lustració 2: Vista aèria del nucli urbà.

Font: Google Maps.

2.1.1.2. El medi ambient urbà
Pel que fa als espais lliures i verds, el municipi disposa de diversos espais concentrats al nucli
d’Amer. Entre d’altres cal destacar la Plaça de la Vila, la Plaça del Centre, la Plaça Pietat i els
Jardins Pau Casals. Entenem com a espais verds o lliures aquelles zones que formant part de la
trama urbana no estan urbanitzades i que tenen la funció d’esponjar-la, la millora ambiental del
nucli urbà o simplement ser àrees d’ús col·lectiu destinades al lleure, descans o la trobada. Els
espais lliures dels nuclis urbans són en la seva majoria places dures i parcs verd perifèrics, els únics
equipaments amb paviments tous a base de sauló o graves els trobem a la Plaça del Centre. En
qualsevol cas no es troben grans extensions de gespa o vegetacions impròpies de la zona.
9
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2.1.1.3. Estructura i identitat del sòl no urbanitzable
Actualment el planejament urbanístic ja dóna una gestió dels usos del sòl no urbanitzable. Les
normes subsidiàries qualifiquen com a sòl no urbanitzable els terrenys que han d’ésser objecte de
conservació i protecció, així com els no adients per al desenvolupament urbà. D’aquesta manera
es delimita la dinàmica urbana i s’impedeix la incorporació a les àrees edificades dels terrenys que
es consideren més aptes per a d’altres finalitats. En el sòl no urbanitzable no es permetran d’altres
aprofitaments principals que els agrícoles, forestals i paisatgístics, assegurant la conservació dels
seus elements naturals: sòl, flora, fauna i paisatge. Existeix una proposta de PERUSNU pendent
d’aprovació.
2.1.1.4. Àrees amb riscos naturals i tecnològics
El municipi d’Amer es localitza a la zona 4, segons la zonificació sismotectònica. La intensitat
sísmica és igual o superior a VII en l’escala MSK, amb un període de 500 anys. L’evolució històrica
dels terratrèmols a Amer daten que des de l’any 1427 al 1921, hi hagut diferents sismes amb
intensitats significatives. Tenint en compte el grau de perillositat i de vulnerabilitat del municipi
davant dels episodis sísmics es considera que Amer es troba dins d’una zona de risc sísmic elevat,
pel que fa al context català i tenint en compte l’evolució històrica de terratrèmols.
Les zones amb més risc d’inundació són els marges del riu Brugent a la zona més propera del nucli
antic, amb inundacions greus i a la zona del Pla de les Malloles que inundaria la zona d’hortes, els
camps de conreus i les plantacions.
El sector occidental i oriental del terme municipal presenten una morfologia acusada, gran part
del territori té pendents superiors al 20%, coincidint amb la carena del serrat de les Saleres Velles i
les cingles de Sant Roc. Segons el PTGC, en el capítol 3 “Sistemes de Proposta” i en concret en el
punt 3.1 i l’article 9 “Directrius per al planejament urbanístic” del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
indica que és necessari que el creixement urbà dels municipis es basi en un creixement compacte
i a partir del nucli central urbà i mai ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%,
sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.
El municipi d’Amer està catalogat com a municipi d’alt risc d’incendi donada l’elevada ocupació
que representen els boscos sobre la superfície del terme municipal i la zona de clima on es
localitza. Les àrees on el risc és més elevat es concentren, en gran part a la zona sud del terme
municipal, coincidint en zones de masses boscoses.

10
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El municipi d’Amer disposa del Pla de Protecció Civil Municipal d’Amer (PPCM), aprovat pel ple a
l’octubre del 2008 i elaborat a partir d’un conveni entre l’Ajuntament i la Universitat de Girona.
Actualment, Amer només disposa del PPCM i del document bàsic, i no s’ha elaborat cap Pla
d’Emergència. Segons el Document Bàsic, el municipi d’Amer està obligat a elaborar el Pla
Especial d’Emergències per a Sismes (SISMICAT).
Risc d’inundació
S’ha realitzat un estudi d’inundabilitat del POUM d’Amer amb data Maig de 2014. Aquest estudi
estableix les zones de sistema hídric (Període Retorn= 100 anys) i la zona inundable per episodis
extraordinaris (PR=500 anys). A continuació es detallen els plànols de les zones inundables.
Il·lustració 3: Zones inundables d’Amer. Font: Estudi d’Inundabilitat del POUM d’Amer (2014).
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Il·lustració 4: Zones inundables d’Amer. Font: Estudi d’Inundabilitat del POUM d’Amer (2014).
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Il·lustració 5: Zones inundables d’Amer. Font: Estudi d’Inundabilitat del POUM d’Amer (2014).

2.1.1.5. Elements d’interès geològic
S’observen elements d’interès geològic en la zona sud-oest del municipi: geozona de les Guilleries
(Pasteral – Susqueda) codi 351 amb un Geotop reconegut: embassament del Pateral – Serrat de
les Salleres Velles (codi 351101).

2.1.2.

Cicle de l’aigua

2.1.2.1. Recursos hídrics
La xarxa d’abastament i distribució satisfà la demanda de la població. La totalitat de les aigües
d’abastament provenen de captacions municipals subterrànies. La potabilització es realitza
mitjançant injecció de clor gasós abans d’entrar al dipòsit d’emmagatzematge. Entitat de Gestió:
PRODAISA, S. L. El 42,8% del consum de fonts pròpies és destinat al sector primari. Amer disposa de
30 pous segons l’ACA, d’aquests el 67% és destinat a abastament. L’ús agrícola i ramader de
l’aigua provenen de fonts pròpies.
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El consum d’aigua domèstica ha augmentat de manera proporcional a l’augment de la població
i es realitza bàsicament a través de la xarxa d’abastament. Segons dades de PRODAISA S.A., el
consum d’aigua de xarxa a l’any 2008 ha estat de 150.234 m3. Tenint en compte la població
d’Amer, s’obté una ratio de consum de 184 litres per habitant i dia. Per sota dels 240 litres per
habitant i dia de mitjana catalana. El consum d’aigua destinat a usos industrials és força elevat.
Bàsicament són les característiques de les activitats industrials les que indueixen a aquest consum.
El sector químic present a la zona és el causant d’aquest gran consum, ja que les activitats
d’aquests sectors requereixen un gran consum d’aigua.
El consum industrial del municipi d’Amer és important i utilitza fonamentalment fonts pròpies per a
l’abastament.
El municipi d’Amer disposa d’un bon nombre de fonts. Algunes de les fonts d’Amer tenen unes
característiques que les fan peculiars, dintre aquest grup trobem bàsicament les fonts picants a
l’oest del riu Brugent, per ser fonts amb continguts elevats de CO2.
El municipi d’Amer no disposa de cap estació de la xarxa de control de la qualitat de les aigües
subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’estació de control més propera a Amer
correspon al municipi de La Cellera de Ter. Aquest fet provoca una desconeixença de la qualitat
de l’aigua subterrània al municipi.
Anàlisi de l’abastament i condicions del nou planejament derivat
Pel que fa al consum, segons dades proporcionades per l’empresa concessionària PRODAISA,
l’any 2008 el municipi d’Amer va consumir 150.235 m3 d’aigua. Aquest consum suposava un ratio
de 184 litres/habitant/dia per sota de la mitjana catalana de 240 litres/habitant/dia.
Al llarg del 2013 s’han consumit 108.567 m3 el que representa un ratio de 180 litres/habitant/dia.
Es fa una estimació de consum residencial amb una població futura de 2.319 habitants pel 2016
segons un escenari de creixement mig de la Memòria Social del POUM, una dotació de 180
l/hab/dia que implica un consum anual de 152.358 m3. Aquest consum es troba dins els marges
de consum de l’any 2008 i no hi ha hagut cap problema d’abastament.

El consum és estable i

d’acord amb l’aforament de les captacions, la població d’Amer és autosuficient (informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua de 02/10/2014). De totes formes, de cara a futurs planejaments que
es derivin del POUM, caldrà que s’avaluï la nova demanda d’aigua derivada i que es manifesti de
quina manera està previst cobrir la nova demanda. Serà necessari incorporar en el planejament
derivat:
-

Descripció gràfica i escrita de la xarxa d’abastament que s’usarà per abastir els diferents
sectors. Indicant si és la xarxa municipal o bé una xarxa pròpia, i reflectir quina o quines
fonts l’alimentaran (aigües superficials, subterrànies, dessalades, regenerades, etc.).

-

Determinar les futures necessitats d’aigua (m3/any) derivades del desenvolupament del
planejament.
14
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-

Obtenció per part de l’administració responsable del servei d’abastament al municipi o bé
de l’empresa concessionària, d’un certificat que conforme aquesta xarxa garanteix el futur
volum d’aigua (m3/any) que demandarà el nou àmbit urbanístic. En el cas d’usar fonts
pròpies caldrà acreditar el títol concessional.

En el cas que l’anàlisi anterior posés de manifest una manca de recurs o d’infraestructura per
cobrir la nova demanda, caldrà que el document de planejament defineixi les noves actuacions a
realitzar per assegurar un correcte abastament del futur àmbit urbanístic, i que en prevegi la
corresponent reserva econòmica.
A més, caldrà que el document de planejament faci constar, en cas que els aprofitaments
d’aigua procedeixin de pous o de lleres públiques, que hauran de regularitzar la situació davant
l’Organisme de Conca (en cas de no disposar de Resolució). En qualsevol cas, s’estarà al que
estableix el RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el RDPH, i el
RDL 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües.

2.1.2.2. Sanejament
La xarxa de sanejament d’aigües residuals d’Amer és de tipus unitària, és a dir, no es separa les
aigües residuals de les aigües pluvials. Gairebé tots els habitatges, moltes de les activitats industrials
i els equipaments municipals es troben connectats a la xarxa de clavegueram. El municipi d’Amer
no disposa d’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). Actualment les aigües residuals del
municipi s’aboquen al riu. El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) per al període
2006 – 2008 preveia la construcció d’una EDAR i col·lectors per al nucli de la Colònia Hidroelèctrica
del Pasteral i la seva connexió amb el municipi. Les obres però, no s’han iniciat en data d’avui.
Anàlisi del sanejament
De cara als futurs planejaments que es derivin del POUM, caldrà que els documents urbanístics
realitzin una estimació de volum d’aigües residuals que generarà l’esmentat desenvolupament i
justificar quin serà el destí final de les aigües.
Segons les determinacions de l’ACA en el seu informe de 02/10/2014 referent al POUM d’Amer, cal
que els sectors previstos incloguin una reserva econòmica i d’espai que tindrà doble qualificació,
com a sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a sistema general
d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui
possible la connexió al sistema de sanejament en alta. Així mateix, si es pot admetre la connexió
de la xarxa d’aigües residuals dels nous sectors al futur sistema de sanejament en alta d’Amer, el
promotor del sector haurà d’acreditar a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’import
imputable de les obres de construcció, ampliació i/o millora de l’EDAR i els col·lectors en alta del
sistema de sanejament, en concordança amb el que estableix l’art. 42 del reglament de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel decret 305/2006, de 18 de juliol, i les determinacions tècniques i
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financeres del PSARU 2005 i calculat segons el nombre d’habitatges equivalents del sector de sòl
urbanitzable i la longitud dels col·lectors en alta que s’utilitzaran pel transport de l’efluent d’aigües
residuals. Les condicions que obligaran a les parts es concretaran i formalitzaran en un conveni
entre el promotor, l’ajuntament, l’ens gestor del sistema de sanejament i l’ACA, que s’incorporaran
com a document annex al projecte d’urbanització. El compromís de col·laboració s’adquirirà amb
les següents alternatives:
-

Possibilitat de pagament d’import imputable de les obres.

-

Possibilitat de presentació d’un aval bancari.

-

Possibilitat de compromís ferm de l’Ajuntament de no recepcionar les obres d’urbanitzció i
deixar sense efectes les llicències de primera ocupació en cas de finalització d’obres sense
haver abonat els costos proporcionals, assumint subrogar-se en la posició del promotor el
propi Ajuntament, si aquest incompleix.

D’acord amb l’article 78 del RDPH, en el tràmit de comunicació del projecte d’urbantizació es
determinarà la viabilitat de connexió al sistema de sanejament en alta d’Amer.
A més, caldrà que el document de planejament faci constar que d’acord amb l’article 100.1 del
RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de
productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element
del domini públic hidràulitc, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.
2.1.2.3. Estat dels aqüífers
S’identifiquen tres masses d’aigua subterrània dins el terme municipal: la de Banyoles, el
Fluviovolcànic de la Garrotxa i el Montseny-Guilleries. Es tracta d’aqüífers lliures i confinats
associats, però cap d’ells es troba protegit segons el Decret 328/1988 de 28 de novembre. Tot i
això, tant la massa subterrània de Banyoles com el Fluviovolcànica de la Garrotxa es troben
protegides per ser masses d’aigua afectades per zones vulnerables a la contaminació per nitrats
d’origen agrari i per la seva importància per l’abastament d’aigua potable. Segons l’anàlisi de
pressions i impactes efectuat pel document IMPRESS dins l’àmbit de la Directiva Marc de l’Aigua,
les masses d’aigua subterrània de Banyoles i Fluviovolcànica de la Garrotxa tenen un impacte
comprovat moderat i alt respectivament sobre l’estat químic. Això provoca que existeixi un risc
d’incompliment dels objectius de la Directiva per aigües subterrànies. Aquest risc es relaciona
sobretot amb la contaminació per nitrats, i en el cas del Fluviovolcànic també per metalls a les
zones urbanes i industrials.
2.1.2.4. Estat dels espais fluvials
Amer s’estructura al voltant del curs fluvial del riu Brugent. És a l’extrem sud del municipi on el
Brugent desemboca al riu Ter dins el Pantà de Pasteral. Dins el municipi trobem una extensa xarxa
fluvial secundària de rieres i torrents, la majoria dels quals són afluents del Brugent. Entre aquests
podem destacar el torrent de Rajolet, el torrent de Can Catau, el torrent del Mont o la riera de
Sant Climent.
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Amer presenta una elevada connectivitat ecològica que es veu accentuada amb els seus
principal connectors, el riu Ter i el riu Brugent, el primer considerat un connector fluvial de molta
rellevància. Es tracta d’un eix fluvial transversal que creua la comarca de nord a sud, i junt amb els
seus afluents (com la riera d’Osor) forma una extensa xarxa d’espais de ribera en contacte amb
espais d’interès natural.
Els espais fluvials es troben en bon estat, encara que es troben amenaçats per la pressió antròpica.
Les plantacions de pollancres i plàtans en les àrees de Domini públic hidràulic suposen una pèrdua
del bosc de ribera original i la conseqüent artificialització dels ecosistemes. La proliferació
d’espècies al·lòctones vegetals associades als boscos de ribera que acaben formant comunitats,
com és el cas de l’acàcia (Robínia pseudoacacia) o la canya (Arundo donax).
2.1.3.

Ambient atmosfèric

2.1.3.1. Incidència del model urbà i de mobilitat en la contaminació atmosfèrica
Segons l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) Amer mostra una qualitat excel·lent. El
municipi d’Amer no compta ni ha patit problemes de contaminació atmosfèrica. És un municipi
que segons les dades registrades per la XVPCA té una qualitat de l’aire bona. A part, també hi ha
l’ICQA, un sistema d’informació pública per veure l’estat de la qualitat de l’aire a Catalunya
setmanalment, i segons aquest, a data de juliol del 2009, Amer té una qualitat de l’aire excel·lent.
Aquestes dades es basen amb les dades obtingudes de la ciutat de Girona, que és el punt més
pròxim al municipi i els seus resultats no difereixen de la realitat al municipi.
La vulnerabilitat, entesa com un risc d’exposició de la població als contaminants atmosfèrics, és
molt baixa per a partícules (PST), CO i SO2. Segons l’Agenda 21 el sectors que més emissions GEH
generen són el transport i l’industrial.
2.1.3.2. Contaminació acústica
El municipi d’Amer disposa del Mapa de Capacitat Acústica de 2004 proposat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Aquest està pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament.

17

POUM d’Amer_Estudi ambiental estratègic

Il·lustració 6: Mapa de Capacitat Acústica d’Amer. 2004.

Font: Agenda 21.

La C-63 és la font lineal principal de soroll. La proximitat d’aquesta als habitatges del municipi i la
important càrrega de vehicles que hi circula poden provocar molèsties veïnals, fonamentalment
en hores nocturnes. La indústria seria la màxima productora puntual de contaminació acústica,
però aquesta es troba concentrada bàsicament en els polígons industrials ubicats a l’exterior del
municipi.

2.1.3.3. Contaminació lluminosa
Per tal de regular la il·luminació als diferents territoris de Catalunya, s'han definit unes zones segons
el grau de protecció del territori a la contaminació lluminosa. Es consideren quatre zones: el grau
de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4 (Decret 82/2005, de
18
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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).
Il·lustració 7: Zonificació lumínica al municipi d’Amer.

Font: ICC i DTS

Tal com es pot observar a la figura anterior, la major part del municipi d’Amer es troba en zones E2
(és la zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al grup de zones
protegides), exceptuant els espais inclosos al PEIN o la Xarxa Natura 2000 que són zones E1 i els sòls
urbans i urbanitzables que són zones E3. Caldrà vetllar per tal que el procés urbanitzador no generi
contaminació lluminosa cap als espais protegits.
L’ajuntament ha implantat un projecte d’actualització i racionalització de les instal·lacions de
l’enllumenat públic adequant-lo a la Llei 6/2001 de 31 de maig.
2.1.3.4. Contaminació electromagnètica
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Després d’establir diversos factors de seguretat, el Consell de la Unió Europea recomana, com a
restricció bàsica per al públic, limitar la densitat de corrent elèctrica induïda a 2 mA/m2 a llocs on
la població pugui romandre durant força temps, i calcula de forma teòrica uns nivells de
referència per al camp electromagnètic de 50 Hz, 5kV/m per al camp elèctric i 100 microT per al
camp magnètic 1. L’exposició de la població a camps electromagnètics procedents d’emissions
d’infraestructures elèctriques i de radiocomunicació és reduïda i arriba als llindars establerts.
2.1.4.

Gestió dels materials i residus

Els residus municipals de la Selva es gestionen a dins i fora de la comarca a les següents
instal·lacions:
•

Planta de compostatge a Santa Coloma de Farners, Selva (FORM)

•

Planta de triatge de Llagostera, Gironès (Envasos)

•

Dipòsit controlat de Llagostera-Solius, Gironès (Resta)

•

Dipòsit controlat de Lloret de Mar, Selva (Resta)

A banda, dins el Consorci Mediambiental de la Selva (CMED), en el que hi participa l’Ajuntament,
hi ha diverses deixalleries municipals, la deixalleria municipal d’Amer va entrar en funcionament el
maig del 2007 i es troba ubicada al polígon industrial del municipi.
Per a la gestió de les runes i altres residus de la construcció, la instal·lació més propera és la Planta
de Reciclatge d’Arbúcies (AIRVA, S.L.), d’iniciativa privada, però recolzat pel CMED. El model de
gestió futur passa per construir dos monodipòsits i diverses plantes de transferència i valorització de
la runa a la comarca.
El Pla d’Acció per a la Gestió dels Residus Municipals a Catalunya (2005 –2012), formula un Pla
Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus (PTSIGR) que proposa per a la Selva
(subàmbit 2.4 de la vegueria de les Comarques de Girona) les següents accions:
•

Millores a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners.

•

Tractament de voluminosos, MBT amb estabilització i ampliació del dipòsit de Lloret.

Donades les previsions de futur d’infraestructures i instal·lacions contemplades al Pla Territorial
Sectorial, així com als plantejaments del Consorci, és d’esperar que la gestió comarcal dels residus
millorarà.
En l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament d’Amer, no es considera suficient la població permanent
per necessitar una ampliació del servei de deixalleria.

1

ISA del Pla d’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012 – 2020. Any 2012. Pàg. 206
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Taula 1: Producció de residus municipals totals (en tones) d’Amer (2011).
Matèria

Poda i

Paper i

orgànica

jardineria

cartró

Vidre

Env asos

Residus

RAEE

Piles Medicam

lleugers v oluminosos +

Tèxtil Runes

ents

Altres

Altres residus

especials

Deixalleries

Total

Fracció

Total

Generació Kg/hab/
dia

Resta

fusta

Rec. Sel.

directa a
Diposit

Fracció

(total)

Resta

153,54

37,44

82,92

53,25

49,23

83,84

2,11

0,14

0,15

0,74

33

1,57

1,65

499,58

926,4

926,4

1.425,98

11%

3%

6%

4%

3%

6%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

35%

65%

65%

100%

Font: Agencia de Residus de Catalunya.

Des de l’Ajuntament d’Amer es decideix la distribució dels contenidors del municipi. La distribució
dels contenidors de residus en el municipi, respon a la valoració realitzada per l’Ajuntament
d’Amer en quant a diferents factors (disponibilitat d’unitats, densitat de població de la zona,
distància entre contenidors, espais suficient en la via pública i facilitat d’accessos per als camions
de recollida, etc.).
Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places, sempre que
és possible, conformant una àrea d’aportació.
El nombre d’habitants per contenidor de recollida selectiva s’ha anat regulant en el temps, a l’inici
de la recollida selectiva es troba una ràtio d’habitant per contenidor molt elevada però amb el
pas dels anys aquesta ha anat disminuint degut a un augment dels contenidors en proporció a
l’augment de població que hi ha hagut en aquests darrers anys.

Taula 2: Nombre i rati de contenidors de recollida selectiva a Amer (2011).
Hab/cont.
Cens 2011

2.277
172.280

Paper i
cartró

Hab/cont.
Vidre

Paper i
cartró

769

Vidre

224

18
801

Hab/cont.
Envasos
lleugers

127
215

Envasos
lleugers

18
795

127
217

Font: Agencia de Residus de Catalunya.

Taula 3: Evolució de la producció de residus a Amer.

2009
Habitants
Residus Seleccionats
Resta a dipòsit controlat
Total generat
Kg/hab/dia

%

2.304
325 25%
977 75%
1.302 100%
1,55

2010

%

2011

%

2.306
303 23%
1.025 77%
1.329 100%
1,58

2.277
500
926
1.426
1,72

35%
65%
100%

Font: Agencia de Residus de Catalunya.

De les dades anteriors es pot concloure el següent:
•

El total de residus ha tendit a un augment en la producció sense una raó concreta.
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•

La quantitat de residus recuperats ha augmentat fins a un 35%.

•

La producció de residus selectius per tipus ha pujat, un 475% els envasos,

La producció per càpita (kg/hab/dia) ha augmentat fins a 1,72 kg/hab/dia. Es troba per sota de
la mitjana de la comarca (1,85 kg/hab/dia) però per sobre de municipis propers com Anglès (1,09
kg/hab/dia) la Cellera de Ter (1,42 kg/hab/dia). Respecte a l’equipament i els sistemes de disseny
urbà, el planejament haurà de preveure l’espai suficient a l’espai públic per a millorar la recollida
d’algun tipus de residus.
A l’actualitat hi ha dues activitat extractives al municipi d’Amer. Hi ha una pedrera dedicada a
l’extracció d’àrids ARIDS RIBAS, SL, i una planta de tractament d’àrids, MIQUEL OLIVERAS
CAMPRODON. Així doncs, es considera que l’impacte del municipi no és important, tant pel que fa
a les activitats extractives com als residus de la construcció. No obstant això, el POUM haurà de
tenir en compte:
•

Reglamentar la implantació de noves activitats extractives al terme.

•

Prohibir els abocaments incontrolats de residus.

•

Aplicar criteris de reutilització, reciclatge o valorització dels residus de la construcció (runes,
moviments de terres...).
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2.1.5.

Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general

2.1.5.1. Hàbitats
Tal com ja s’ha mencionat, la major part de les cobertes existents al municipi són forestals, i per
tant, la major part d’hàbitats presents es troben constituïts per boscos mediterranis. Els més
abundants, tal com es pot observar a la figura següent, són els tipus d’hàbitats de boscos
esclerofil·les i laurifolis, que inclouen majoritàriament hàbitats d’alzinar de terra baixa o
muntanyenc (hàbitats catalogats com d’interès comunitari - HIC).
També trobem alguns boscos caducifolis i planifolis, principalment constituïts per castanyedes de
muntanya mitjana i terra baixa (també catalogats com a HIC). A la part sud-est, trobem un
extensió significativa d’un hàbitat de pineda de pinastre (també HIC).
Entre els hàbitats agrícoles, dominen els conreus llenyosos i plantacions d’arbres (principalment
camps d’avellaners) i en menor mesura els conreus herbacis.
La cartografia d’hàbitats alterna diferents hàbitats al llarg del curs del Brugent incloent el de llits i
marges de riu sense vegetació llenyosa densa, vernedes i pollancredes, i a la part final de
desembocadura al Ter, trobem hàbitats de sargars i altres bosquines de ribera. Cal destacar que
tots aquests hàbitats també estan catalogats com d’interès comunitari i que en el cas de les
vernedes i pollancredes ho són amb caràcter prioritari.
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Il·lustració 8: Mapa d’hàbitats d’Amer.

Font: ICC i DTS
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Il·lustració 9: Mapa d’hàbitats d’interès comunitari d’Amer.

Font: ICC i DTS

El terme municipal d’Amer limita pel sud oest amb l’Espai d’Interès Natural de les Guilleries que
també forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària i ZEPA i és
travessat i limitat per dos espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, el riu Brugent i les Riberes del Baix
Ter. A més, el municipi presenta diversos hàbitats d’interès comunitari, sent els alzinars i carrascars,
les castanyedes i les suredes, els de major presència i importància. Donada la gran diversitat
d’espais naturals, tant forestals com agrícoles, Amer presenta una elevada connectivitat
ecològica que es veu accentuada amb els seus principal connectors, el riu Ter i el riu Brugent, el
primer considerat un connector fluvial de molta rellevància. Però per contra, hi ha la presència
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d’un gran nombre d’elements que provoquen efecte barrera o fragmenten els espais lliures del
municipi com les infraestructures viàries que el travessen (C-63) o els canals paral·lels al riu Ter.
L’hàbitat forestal més estès són els alzinars (Quercus ilex) de terra baixa i muntanyencs amb una
ocupació del 34,31% del territori, ubicats a la vessant oriental, i a la zona sud oest a les fondalades
més humides. La superfície agrícola al municipi d’Amer té una ocupació del 11,84% que equival a
46,2 Ha. En els darrers anys els conreus han estat substituïts per noves àrees urbanes, forestals o
abandonats, en total ha sofert una disminució del 25,5%.
La substitució o l’abandonament d’aquests espais agrícoles ve donat per la disminució del pes
econòmic de l’agricultura en el marc econòmic de Catalunya. A Amer, com molts altres municipis,
ha tingut lloc un retrocés de la superfície agrícola. Les repercussions que té aquest procés és la
homogeneïtzació de les masses forestals i la pèrdua del mosaic agroforestal que li proporciona al
municipi un valor important de biodiversitat i permeabilitat ecològica.
El municipi d’Amer comprèn un Espai d’Interès Natural dins del seu terme municipal, l’EIN de les
Guilleries, que també forma part de la Xarxa Natura 2000, com a Lloc d’Importància Comunitària i
ZEPA. Per altra banda, dins del terme municipal hi ha dos espais inclòs a la Xarxa Natura 2002, el
Riu Brugent que travessa el municipi de nord a sud i és afluent del riu Ter, i les Riberes del Baix Ter.
L’espai de Riberes del Baix Ter ocupa l’àmbit fluvial del Ter des de l’espai del PEIN del massís de les
Guilleries fins els aiguamolls de l’Empordà. Té 1.217 ha de superfície.
2.1.5.2. Arbres monumentals
Al municipi d’Amer hi ha dos arbres monumentals, l’alzina de les Famades (Quercus ilex subsp. Ilex)
i el Roure de Can Puig (Quercus humilis). La Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha
estat pionera a regular legalment diferents figures de protecció per a aquesta mena d’arbres:
arbres monumentals (Decret 214/1987 de Declaració d’Arbres Monumentals), arbres d’interès
comarcal i arbres d’interès local (Decret 47/1988 sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i
local). Aquest esforç va més enllà de la protecció d’una sèrie d’exemplars admirables, pretén que
l’interès i l’estimació que inspiren serveixi per a conscienciar el respecte al medi natural.
2.1.5.3. Àrees d’interès florístic i faunístic
Segons l’informe del DARPAM de 17/09/2014 existeixen a Amer dos àmbits que són àrees d’interés
florístic per la presència confirmada de Pellea calomelanos, planta considerada en perill
d’extinció i per Pimpinella tragium considerada vulnerable. Aquestes àrees han marcat en els
plànols d’ordenació. També s’han indicat en els plànols d’ordenació la riera de can Catau on
s’ha confirmat la presència del cranc de riu ibèric (Austropotambius pallipes) i la riera de Colomer
on sembla que la població hauria desaparegut en els darrers 7 anys.
2.1.5.4. Connectivitat
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Al municipi d’Amer la continuïtat de la massa forestal, juntament amb la configuració del mosaic
agroforestal, dóna a tot el territori una elevada permeabilitat ecològica que afavoreix els fluxos
ecològics a través de les grans àrees.
Per altra banda, cal destacar la importància del riu Ter com a connector fluvial. Es tracta d’un eix
fluvial transversal que creua la comarca de nord a sud, i junt amb els seus afluents (com la riera
d’Osor) forma una extensa xarxa d’espais de ribera en contacte amb espais d’interès natural.
En síntesi, analitzats els estudis del medi, plans i legislació sectorial, es pot dir que dins el terme
d’Amer hi ha una gran quantitat d’àrees d’interès, abastant no només les zones protegides pel
PEIN i XN2000. En relació amb els espais d’interès geològic, la diagnosi elaborada pel DTS indica
que a la geozona de les Guilleries no s’autoritzarà cap altra activitat extractiva.
En relació a les zones de connexió, i en base al Pla d’Acció de la anàlisi de la connectivitat a la
comarca (Minuartia, 2007), caldria:
•

Promoure que els ajuntaments amb territori dins de les ZIEC incorporin determinacions sobre
la connectivitat en la revisió dels seus planejaments urbanístics (acció 1.1.2).

•

Instar els ajuntaments a prevenir la implantació d’usos que comprometin la funció
connectora en els sectors que actualment constitueixen punts crítics a les ZIEC (acció
1.2.1).

•

Vetllar perquè en els processos d’Avaluació Ambiental Estratègica de plans i programes i
en l’Avaluació d’Impacte Ambiental dels estudis informatius de noves infraestructures
viàries se seleccionin les alternatives de traçat que causin la menor fragmentació possible
de les ZIEC (acció 1.3.1).

•

Fer difusió de bones pràctiques de conservació dels hàbitats i de potenciació de la
connectivitat (conservació de marges, murs de pedra seca, etc), fent especial èmfasi en
els espais agraris ocupats per vivers i altres conreus protegits (acció 1.4.1).

•

Promoure actuacions de custòdia del territori en els espais més amenaçats de les ZIEC
(acció 1.4.2).

•

Promoure que els ajuntaments incorporin les àrees identificades com a sectors d’alt i molt
alt interès per a la dispersió de fauna com un criteri de decisió i un condicionant en
l’atorgament de llicències d’usos i activitats (acció 4.3.2).

•

Incloure els espais ja protegits per la legislació de conservació (PEIN, XN2000...) o pel
planejament urbanístic i territorial (sòls de protecció especial), dins l’ordenació del sòl no
urbanitzable.

•

Incrementar la superfície susceptible de protecció mitjançant l’anàlisi dels hàbitats de l’ISA
preliminar i d’estudis anteriors.

•

Ordenar i regular els espais que gaudeixen d’una protecció bàsica i els nous que
s’incorporin.

•

Potenciar l’ecoturisme al terme en aquelles àrees singulars des de diferents punts de vista
(ecològic, paisatgístic, cultural...).
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Il·lustració 10: Estructura del sistema d'espais oberts. Àmbits d'especial valor connector. Font: PTPCGG.

2.1.6.

Qualitat paisatgística

Els principals valors del paisatge a Amer segons el Catàleg de paisatge de les Comarques
Gironines són:
•

Els espais fluvials del Ter i el Brugent.

•

El valor històric i productiu dels paisatges riberencs el patrimoni industrial associat.

•

Els espais naturals, sobretot de la coberta forestal extensa i en bon estat de conservació
que abasta la majoria de superfície de les Guilleries.

•

Els valors productius de les plantacions forestals.

•

Els valors estètics del paisatge sobretot pel que fa al contrast estacional de formes, textures
i colors, principalment dels boscos caducifolis.
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Els objectius de qualitat fixats pels catàlegs i les directrius del paisatge es detallen en l’apartat
referent a la relació amb altres plans i programes.
Il·lustració 11: Unitats del paisatge a Amer.

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

2.1.7.

Elements d’interès arquitectònic i arqueològic

El municipi d’Amer acull diverses edificacions que formen part de l’Inventari del Patrimoni Cultural
Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquesta llei vetlla
per l’elaboració i manteniment de l’inventari, que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els
béns que l'integren, i defineix l'accés dels ciutadans a les dades contingudes a l'Inventari.
S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements
d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d'interès histórico-artístic, tant de
caràcter monumental com popular i tradicional. Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres
categories de protecció que estableix l'esmentada Llei 9/1993: els béns culturals d'interès nacional
(BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de
l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.
Als entorns d’Amer s’han trobat evidències que demostren la presència de grups humans ja des
del Paleolític Inferior. Aquest jaciment és el més antic de varis que es llisten a continuació amb
diferents datacions al llarg de la història.
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Taula 4: Inventari arqueològic catalogat d’Amer.

Font: Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es troben dins el terme municipal un total de 140 registres
que formen part del l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. D’aquests es mostren a
continuació tots aquells que reben la catalogació com a Béns Culturals d’Interès Nacional.
Taula 5: Inventari arquitectònic catalogat d’Amer.

Font: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

2.1.8.

Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals

Pel municipi d’Amer hi passa una de les principals vies verdes del Principat: la ruta del carrilet que
uneix Girona amb Olot, connectant els municipis de Bescanó, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Anglès,
la Cellera de Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Esteve d’en Bas i Les Preses.
A banda, també travessen el municipi algunes rutes de senderisme i Btt:
•

Ruta de les Ermites: Des de l’antiga estació de tren d’Amer, i entre boscos i camps de
conreu, es visiten tres de les ermites més representatives del municipi: Santa Brígida, Santa
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Lena i Sant Roc. També es contempla el conjunt fortificat de la Torre de Rocasalva. La ruta
està senyalitzada amb franges de pintura blanca, plaques i rètols.
•

La Volta al Mont: Recorregut muntanyenc, entre frondosos boscos i amb àmplies vistes,
que discorre al voltant del Mont, masia situada muntanya amunt a l’oest d’Amer. També
es poden contemplar destacats vestigis històrics del terme, com el castell d’Estela i la torre
de Sant Silvestre, i fonts de renom d’aigües medicinals com Font Pudosa i Font Picant.

•

La Font Picant: El manantial d’aigües es troba a uns 2 km al nord del poble, al veïnat del
Colomer. En brolla aigua mineral carbònica procedent d’un subsòl volcànic ric en
minerals, que, en part, ha estat comercialitzada i ha donat lloc a la creació d’una
important planta embotelladora. La ruta està senyalitzada amb franges de pintura groga,
plaques i rètols.

•

La Volta al Terme: Com el mateix nom indica, la ruta ressegueix el terme municipal d’Amer
i facilita la descoberta d’una gran qualitat d’atractius naturals i arquitectònics. A més de
les nombroses masies que anem trobant pel camí, destaquem dues interessants mostres de
l’art religiós selvatà: Sant Climent i Sant Agustí de Lloret Salvatge. Entre els atractius naturals
cal ressaltar l’imponent Roure de Can Puig, un arbre monumental catalogat de 21m
d’alçada, i els nombrosos punts a la ruta d’on es pot contemplar unes magnífiques vistes
de la vall d’Amer i els voltants. La ruta està senyalitzada amb franges de pintura vermella,
plaques i rètols.

•

Santa Brígida: Aquesta és una ruta

BTT curta però exigent, molt recomanable per la

magnífica panoràmica de la comarca que es té des de l’ermita de Santa Brígida, a tocar
de l’itinerari. El tram inicial coincideix amb el carrilet Girona- Olot.
•

Bonmatí: Es tracta d’un recorregut BTT que comparteix part del seu recorregut amb altres
rutes d’Amer i amb el carrilet Girona-Olot. Destaquen el seu pas per la colònia de Bonmatí,
el petit nucli de Sant Julià del Llor, el riu Ter i la panoràmica de l’església parroquial de Sant
Julià.

•

Sant Pere Màrtir: És una ruta BTT molt variada, amb molts ascensos i descensos però no
gaire pronunciats. L’ascensió pels turons que envolten Amer i Sant Julià del Llor permet
gaudir d’una perspectiva més àmplia dels cingles de Sant Roc, els Pirineus, la vall del Ter...
Un dels atractius és el petit oratori de Sant Pere Màrtir.

•

Els Pantans: Aquesta ruta BTT és potser una de les més atraients des del punt de vista
paisatgístic. Destaquen les vistes panoràmiques de la cinglera del Far, de bona part de la
comarca i de les comarques veïnes i del pantans de Susqueda i el Pasteral, al riu Ter. A més
comparteix part del seu recorregut amb el carrilet Girona-Olot, una de les vies verdes
gironines.

•

Ruta del Carrilet Olot-Amer-Girona (Vies Verdes): Aquest traçat de 57 quilòmetres travessa
tres comarques i dotze pobles recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. La Ruta del
Carrilet Olot- Girona té un suau pendent des d’Olot (440 m) fins a Girona (70 m) i el seu
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punt més alt se situa al coll d’en Bas, a 558 metres sobre el nivell del mar. El recorregut,
apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt bon estat i ha estat condicionat amb
nous ponts, baranes i senyalització.
La informació disponible sobre la xarxa de camins rurals prové de l’inventari de camins que ha
elaborat el Consell Comarcal de la Selva. L’inventari ha estat elaborat seguint les directrius
marcades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i segons les especificacions tècniques
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

2.1.9.

Mobilitat

El municipi d’Amer disposa d’una estructura nodal conformada pel nucli principal Amer, els
disseminats de Costa de Santa Brígida, Lloret Salvatge, Palou, Sant Climent d’Amer, Sant Genís, els
veïnats del Colomer, de la Jonquera, del Mont, i la urbanització del Grup Solivent.
La xarxa de carreteres que té un únic eix principal, la carretera C-63, amb titularitat del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En direcció nord, aquesta via, comunica amb
les Planes d’Hostoles i la Vall d’en Bas, i seguint en direcció Olot, mentre que en direcció sud ens
acosta a Santa Coloma de Farners passant per La Cellera i pel centre d’Anglès. Precisament és al
municipi d’Anglès el punt on la C-63 conflueix amb la N-141, que permet la comunicació més
ràpida de la zona amb l’àrea metropolitana de Girona.
A banda d’aquesta via principal, surten de l’interior del nucli urbà d’Amer, en direcció oest, una
petita carretera que s’enlairen vers el serrat de les Saleres Velles i el Puig Bernat amb destí al nucli
de Sant Martí Sacalm. Mentre que en direcció est, ens enlairem per la Costa de Santa Brígida, en
direcció a l’ermita del mateix nom, vers la Vall del Llémena.
La via C-63 actua com a eix central de la comunicació entre el seu entorn més proper format pels
municipis del Consorci Ter-Brugent.
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Il·lustració 12: Origen i destí dels desplaçaments intermunicipals (2001).

Font: IDESCAT.

En termes generals, el municipi d’Amer és exportador de desplaçaments. La diferència neta pel
que fa a la mobilitat obligada total, estudis i treball, és de 44 desplaçaments de més, que tenen
com origen el poble i destí en un altre municipi.
Els principals fluxos de població, tant d’entrada com de sortida d’Amer són per motius laborals. La
dada més rellevant és que la majoria dels desplaçaments es realitzen des d’altres comarques i vers
altres comarques que no el Gironès i la Selva.
A diferència dels municipis de l’entorn, Amer presenta una proporció entre desplaçaments atrets i
generats molt semblant. Mentre el 48,1% dels desplaçaments són els atrets al municipi el 51,9% són
els generats. Aquesta dada té un comportament atípic en relació amb els altres municipis de
l’entorn, que presenten grans percentatges de desplaçaments generats.
La població d’Amer ha tingut un creixement al voltant de la C-63, aquest fet ha comportat tenir
com a eix, dintre el nucli, una carretera amb una quantitat elevada de trànsit. Al tenir una gran via
concorreguda dins el nucli urbà s’eleva la dificultat de circulació intraurbana així com la peatonal.
Així com disminueix la qualitat de l’aire degut a les emissions alliberades.
Degut a l’amplada dels carrers i a les característiques urbanístiques del casc antic, el municipi
d’Amer presenta un dèficit d’aparcament a la zona central del municipi. La falta d’aparcament
obliga als ciutadans a aparcar en zones residencials de construcció més recent i amb les
característiques apropiades per a l’estacionament. El dèficit d’aparcament no és una
problemàtica molt important, ja que la distància entre el centre i les zones òptimes d’aparcament
no són molt elevades.
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La C-63 és una carretera de la xarxa bàsica que uneix Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners,
Anglès, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Sant Esteve d’en Bas. El DPTOP va
sotmetre a informació pública de l’estudi informatiu del condicionament i variants de la carretera
C-63 entre Amer i Anglès i de l’N-141 entre Anglès i Salt (corredor Brugent – Ter), actuacions que
tenen com a objectius millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquest àmbit. El traçat de la
carretera de circumval·lació a la C-63 o variant d’Amer es troba pendent d’aprovació encara
que des del consistori es demana un replanteig general del projecte ja que el trànsit s’ha reduït,
l’ajuntament tampoc està d’acord amb el traçat proposat per la Generalitat i el propi ajuntament
demana que es prioritzi la construcció de la carretera que ha de substituir la N-141, la popularment
coneguda com “carretera de la vergonya” que va del municipi de Salt al municipi del Pasteral.
Il·lustració 13: Proposta de la variant d’Amer.

Font: DPTOP.

La variant s’inicia a la C-63, prop de la colònia de la Hidroelèctrica. A un quilòmetre del punt
d’origen, es preveu un enllaç (sud) després del qual el traçat es desplaça cap a l’est i creua el riu
Brugent mitjançant un viaducte de 380 metres de longitud.
Posteriorment, la variant passa entre el riu Brugent i la urbanització Solivent. Per a l’accés a
aquesta zona, es preveu la formació d’un viaducte de 130 metres, que creua sobre el tronc de la
variant. A continuació, la variant es desplaça cap a l’oest, cap a l’actual C-63, per formar un
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segon enllaç (nord). El traçat de la variant finalitza uns 500 metres després d’aquest enllaç. A més
de les estructures esmentades, també es preveu la formació de dos passos de fauna i de tres
passos inferiors per a donar continuïtat a camins. Així mateix, s’inclou la construcció d’11 murs
d’alçades variables entre 2 i 8 metres. La nova carretera estarà formada per dos carrils de
circulació de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres cadascun.

2.2. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL SEGONS LA NORMATIVA VIGENT
Per tal de definir els objectius ambientals que regiran l’elaboració del POUM, s’ha de realitzar una
recerca de totes aquelles determinacions que puguin tenir alguna influència sobre els continguts
del mateix.
L’objectiu de l ‘informe és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi
mitjançant l’anàlisi de tots els vectors ambientals i assegurant-ne una gestió mediambiental
correcta, complint amb el marc legislatiu vigent, tant a nivell comunitari com a nivell nacional,
autonòmic i local.
En l’àmbit de la Comunitat Europea, són d’aplicació les principals Directives que estableixen marcs
comunitaris d’actuació per a la protecció de la biodiversitat, la població, la salut humana, els
espais naturals, la flora, la fauna, la gea, els sòls, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, el paisatge, i el
patrimoni cultural. Destaquen, com a més rellevants, les següents:
•

Directiva d’Hàbitats: Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, modificada per la Directiva
97/62/CE.

•

Directiva Marc de l’Aigua: Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de
23/10/2000, que estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

•

Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17/12/1979, relativa a la protecció de les aigües
subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses.

•

Directiva 96/62/CE del Consell, de 27/09/1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire.

Existeixen diversos convenis i protocols internacionals i europeus entre els quals cal destacar:
•

Conveni europeu del paisatge que té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i
la planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques.
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•

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al
citat conveni o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que marquen els objectius en
la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos.

En el marc autonòmic de Catalunya, cal considerar com a referents bàsics els següents objectius
ambientals marcats en la legislació següent:
•

Els objectius de desenvolupament urbanístic sostenible que defineix l’article 3 del vigent
Text refós de la Llei d’Urbanisme.

•

Els objectius de protecció ambiental definits en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN,
Decret 328/1992, de 14 de desembre).

•

La delimitació de la Xarxa Natura 2000. Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, pel qual es
fa públic l’acord de 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 com a llocs
d’importància comunitària (LIC).

•

Els objectius de protecció del medi ambient acústic definits a la Llei 16/2002 de 28/06/2002
de protecció contra la contaminació acústica.

•

Els objectius definits per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/2001.

•

Els objectius definits per la Llei 6/1996, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 22/1983, de
Protecció del medi ambient atmosfèric.

•

Els objectius de protecció del paisatge definits per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya.

•

El Decret 329/1988, de 11/10/1988, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats
sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrològiques i el Decret 328/1988, pel qual
s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació
amb diversos aqüífers de Catalunya.

•

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.

•

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals en les àrees d’influència de carreteres.

•

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Dins el terme municipal d’Amer es troben espais integrats en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
i a la Xarxa Natura 2000. Concretament dins del terme municipal trobem els següents espais:
•

Pla d’espais d’interès natural (PEIN): les Guilleries (al Sud-oest) i Collsacabra (limitant pel
Nord-oest).
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•

Espais de la Xarxa Natura 2000:
o

ES5120012-les Guilleries (al Sud-oest) amb una superfície de 107,88 ha

o

ES5110005-Sistema transversal Català (limitant pel Nord-oest) amb caràcter residual
de 0,05 ha

o

ES5120011-Riberes del Baix Ter (limitant pel Sud) amb una superfície de 38,85 ha

o

ES5120029- Riu Brugent (resseguint aquest curs fluvial) amb una superfície de 41,22
ha

D’aquests 4 espais Xarxa Natura 2000 només el de les Guilleries es correspon amb l’EIN del PEIN del
mateix nom. Cap dels espais naturals esmentats disposa de Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge aprovat però si que existeix un Pla de delimitació definitiva de Guilleries i
Collsacabra aprovat definitivament el 29/05/2000 i publicat en el DOGC número 3191 de
26/07/2000.
La vegetació predominant són els boscos d’escleròfiles i lauròfils (50%), de caducifolis i planifolis
(14% destacant les castanyedes) i també els camps d’avellaners (6%).
Es detecten 14 tipus d’hàbitats d’interés comunitari i 38 unitats associades, grafiats en els plànols
d’ordenació. Mereixen especial atenció les vernedes i altres boscos de ribera amb una superfície
ocupada de 33,6 ha i qualificats d’hàbitat d’interès comunitari amb caràcter prioritari.
Ressegueixen el riu Brugent i l’àrea del Ter en el límit sud-est del municipi.

2.3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES
En quant als plans que afecten a Amer s’identifiquen els següents:
2.3.1.

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)

L’instrument d’ordenació territorial que incideix a la comarca de La Selva, i en extensió Amer, és el
Pla territorial general de Catalunya, aprovat segons la Llei 1/1995, de 16 de març, que es
desenvolupa en diferents plans territorials sectorials (PEIN, Pla de carreteres...) i plans territorials
parcials (el Pla territorial parcial de les comarques gironines, aprovat definitivament).
Tots són plans de caràcter directiu que tenen per objecte establir les línies estratègiques
d’ordenació de l’àmbit territorial català.
El PTGC té per objectiu l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, ha
d’ésser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per crear les
condicions adequades per atreure l’activitat econòmica als espais territorials idonis i per
aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin nivells de qualitat de vida semblants,
independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla és també l'instrument que defineix els
objectius per aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la
preservació del medi ambient.
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Aquests objectius generals són els que han d’estructurar la resta de planejament territorial de la
comarca, juntament amb la quantificació prèvia dels paràmetres urbanístics bàsics per donar
acollida al creixement de població previst, al nombre d’habitatges, al sostre industrial i terciari i al
sòl per a equipaments.
En un altre apartat del PTGC, aquest fa referència a la comarca de la Selva, situant-la dins l’àmbit
funcional de les comarques gironines, àmbit en què es treballa el pla territorial parcial. S’entén per
àmbit funcional (AFT) “l’àrea de planificació i aplicació dels plans territorials parcials”. Aquest
àmbit funcional territorial proposa diferents sistemes com a mecanismes de reequilibri territorial i
diferents sistemes d’articulació entre àmbits funcionals territorials basats en sistemes urbans, a la
comarca de la Selva. Els sistemes urbans no són més que àrees territorials articulades a l’entorn
d’un nucli urbà generador de cohesió i d’influència.
Així doncs, dins l’AFT el Pla proposa un sistema d’articulació i desenvolupament del sistema central
de l’àmbit funcional de nivell 2, que es fonamenta en els sistemes d’Anglès-Amer, i que podria
incloure per extensió Sant Martí Sacalm.
Alhora, el PTGC proposa un segon nivell d’àmbit funcional que s’anomena àrees bàsiques
territorials (ABT). Aquestes àrees responen a un criteri d’agrupació municipal que té en compte les
consideracions de mobilitat obligada diària, així com la població resident, la població flotant i les
facilitats de comunicació entre els diferents municipis i el nucli principal, que coincideix amb el de
més població. Moltes d’aquestes àrees bàsiques, que tenen per objectiu definir espais funcionals a
més gran escala, es componen d’un sol municipi i la resta són constituïdes per conjunts de
municipis que actuen relacionadament com a unitat funcional. Entre les àrees bàsiques territorials
que es defineixen en el PTGC dins la Selva hi ha la de Amer – Susqueda.
El municipi d’Amer queda inclòs dins l’àmbit territorial funcional de les Comarques Gironines.
Concretament forma part d’un sistema d’articulació i desenvolupament del sistema central de
l’àmbit funcional de nivell 2, basat en els sistemes urbans d’Anglès-Amer.
2.3.2.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTCG)

Aquest pla fou aprovat pe l’Acord GOV/157/2010, de 14 de setembre, pel qual s’aprova
definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, publicat al DOGC núm. 5735
del 15/10/2010. L’article 2 de la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial
general de Catalunya, fixa l’àmbit d’aplicació del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el
Ripollès i la Selva. Amer es troba en l’Àmbit del sistema Ter -Brugent i la proposta del PTCG per
l’àmbit és la següent:
•

Planejament supramunicipal:
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o

Es proposa una actuació urbanística conjunta entre els municipis d’Amer, Anglès, la
Cellera de Ter i Sant Julià de Llor, amb la finalitat de desenvolupar una promoció de
sòl d’activitat econòmica, d’acord amb l’avaluació de les necessitats analitzades
en el punt 6.3.1 de la Memòria.

•

Sistema d’espais oberts:
o

Pel que fa al sistema d’espais oberts, un 43 % de la superfície de l’àmbit,
corresponen a l’EIN de Collsacabra i a l’EIN de les Guilleries, està inclosa dins del Pla
Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. El Pla territorial proposa protegir de
forma especial un 41% més del territori de l’àmbit, un 7% queda acollit al règim de
protecció territorial per motius d’interès agrari i/o paisatgístic, mentre que un 7%
resta sota protecció preventiva, segons les categories establertes pel propi pla.

•

Sistema d’assentaments:
o

•

Estratègia de creixement moderat pel nucli urbà d’Amer.

Sistema de mobilitat:
o

El Pla proposa el condicionament de l’eix estructurant la Selva-Garrotxa (C-63) que
inclou variants als principals nuclis urbans (Amer, Cellera de Ter i Anglès), que ha de
facilitar alhora la penetració cap Girona ciutat per l’eix Bonmatí - Bescanó.
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2.3.3.

Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines

Amer queda inclòs dins el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per
l'Observatori del Paisatge i lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 26 de
febrer de 2010. El Catàleg fou aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010 (EDICTE de 30 de
novembre de 2010, sobre la Resolució d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de les
Comarques Gironines). El municipi d’Amer conté part de les unitats de paisatge “19. Rocacorba” i
“13. Guilleries”.
A continuació es detallen els objectius de protecció paisatgística i proposta de mesures que el
Catàleg estableix per ambdues unitats i que tenen afectació en el municipi d’Amer:
•

Unitat paisatgística de Rocacorba.
o

Objectius de qualitat paisatgística:


Els creixements d’assentaments urbans no han de comprometre els valors
del paisatge, ni els valors dels espais circumdants i amb unes entrades als
nuclis de qualitat.



Un paisatge amb boscos d’alzines, fagedes i bosc de ribera, preservats i
gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que
mantingui l’escenari de gran valor escènic que conforma.



La Vall del Brugent ha de tenir una xarxa de rius i rieres salvaguardats com
elements distintius i configuradors del paisatge.



Uns elements morfològics com cingleres i cons volcànics, entesos des del seu
valor simbòlic, i que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de
qualitat.



Unes construccions patrimonials, principalment masies i antigues colònies
industrials, preservats i requalificats com a potenciadors de la productivitat
de la regió.



Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més
rellevants i permeti descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels
paisatges de Rocacorba.

o

Criteris i accions:


Impulsar que els POUM dels municipis d’aquesta unitat de paisatge apliquin
mesures de protecció del sòl als espais d’interès natural i connectors dels
boscos.



Els paisatges agraris de caràcter local, com les hortes d’Amer, han d’ésser
objecte d’una protecció estricta pel seu valor productiu i estètic singular,
mitjançant el manteniment i la millora dels seus elements estructurals.



Preservar el caràcter de connexió ecològica de les valls fluvials mitjançant la
disminució de l’impacte generat per les noves infraestructures viàries.
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Cal restaurar i potenciar els elements patrimonials de la unitat (com el nucli
medieval d’Amer) i estudiar la viabilitat de readaptar els usos de les
edificacions abandonades com a nous equipaments de tipus didàctic i
turístic.



Generar un catàleg de masies i cases rurals per tal d’identificar les principals
peces de valor.



Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais
agrícoles o naturals de les perifèries evitant la ubicació d’activitats o
instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar-ne la seva
qualitat. Evitar la degradació d’aquestes fronteres creant franges de
transició i límits clars.



Estudiar la possibilitat de reubicar progressivament les instal·lacions del
paratge de l’Arbuset, a Amer, al polígon del Pla del Rieral, al nord del mateix
municipi, per afavorir l’objectiu de compacitat i continuïtat urbana.



Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu
o amb vehicles, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia
i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents, i
d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les actuacions
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal
de potenciar la funció de facilitar la percepció dels valors del paisatge i el
coneixement del territori.

•

Unitat paisatgística de Guilleries:
o

Objectius de qualitat paisatgística:


Un paisatge de boscos i explotacions forestals ben preservades tant per el
seu valor productiu, com per les seves característiques ecològiques
inherents.



Una xarxa de rius, rieres, fonts i aigües termals salvaguardats com a elements
distintius i generadors del paisatge que els envolta.

o

Criteris i accions:


Cal protegir als boscos amb vegetació natural d’interès, com també els
fragments de rouredes, vernedes i castanyedes existents.



Impulsar l’elaboració d’estudis i informes d’impacte i integració paisatgística
de totes les propostes de noves infraestructures viàries, que incloguin
mesures d’integració paisatgística. Elaborar aquests estudis, en primer lloc,
pels projectes d’infraestructura viària que afectin la C-25.



Promoure la restauració de masies i vilars com a mecanisme d’atracció
turística i de fiançament de les activitats agro-ramaderes de la regió.
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Evitar models i tipologies edificatòries que interfereixin en la visió o alterin les
construccions tradicionals existents.



Cal recuperar la vegetació associada als cursos fluvials en els trams on
aquesta estigui deteriorada o modificada per la explotació forestal.

2.3.4.

Agenda 21 del Ter – Brugent

L’Agenda 21 Local és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal basat en la
integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials
del municipi, i que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els
representants polítics, personal tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats.
L’elaboració de l’Agenda 21 supramunicipal del Ter-Brugent ha implicat als municipis de Sant Julià
de Llor i Bonmartí, Amer, Anglès, la Cellera de Ter i Susqueda i que inclou els següents documents:
•

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS): format per Memòria Descriptiva, Diagnosi
Estratègica, Pla de Participació i de Comunicació i el Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat pròpiament dit.

•

Pla d’Usos del Sòl No Urbanitzable (PNU).

•

Estudi de connectivitat social, paisatgística i ecològica

•

Estudi de viabilitat de la creació d’una àrea d’àmbit supramunicipal a la zona del TerBrugent destinada a usos industrials.

En relació al PALS, l’Agenda 21 indica que el futur desenvolupament del POUM tindrà en compte
els següents criteris:
1. Vetllar per una ordenació i edificació sostenible.
•

Difondre el programa de Segell Verd en l’edificació: El segell verd 2 és una iniciativa
impulsada per la Taula de la Construcció (Gremi de Promotors Constructors
d’Edificis de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona,
i el Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona) i l’Ajuntament de Girona,
el qual distingeix aquells edificis d’habitatges de nova construcció que incorporen
criteris de sostenibilitat.

•

Elaborar una ordenança de bonificacions per a la construcció verda.

2. Millora de la mobilitat al municipi.
•

Realitzar el Pla d’Accessibilitat del Ter-Brugent: El Pla d’Accessibilitat és un Pla que
desenvolupa l’accessibilitat al municipi per a les persones amb una mobilitat
reduïda. Des del PALS es proposa elaborar el Pla d’Accessibilitat per a tota la zona
del Ter-Brugent.

2

http://www.coac.net/Girona/oct/segell%20verd/parametres%20segell%20verd.pdf
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•

Millorar l’oferta de transport públic actual. Amer té un total de dues parades de
transport públic al municipi en la ruta de Girona a Olot. El nombre d’expedicions
diàries es pot considerar insuficient per a cobrir d’una forma eficient les necessitats
de la població, ja que l’interval entre expedicions és important.

•

Afavorir la mobilitat peatonal interna: La mobilitat interna del municipi d’Amer
presenta una gran conflictivitat entre vianants i automòbils, sobretot a la zona del
centre urbà. Aquest fet, juntament amb una tendència important a utilitzar el
vehicle privat per als desplaçaments interns i a l’aparcament indegut, fan arribar a
la conclusió que s’ha d’afavorir la mobilitat peatonal interna.

•

Crear itineraris segurs a Amer: En aquesta actuació es proposa la creació d’itineraris
segurs per a escolars i altres col·lectius del municipi, per tal d’aconseguir una millor
seguretat als carrers i recuperar el seu caràcter cívic.

3. Millora de la gestió de l’aigua.
•

Garantir la depuració de les aigües residuals al municipi: Actualment el municipi
d’Amer no disposa d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals al municipi. El
Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) té prevista la creació d’una
estació depuradora d’aigües residuals a la colònia hidroelèctrica del Pasteral així
com un col·lector d’unió de la xarxa de clavegueram del municipi d’Amer a
aquesta.

•

Prioritzar la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals: La xarxa de sanejament
d’aigües residuals d’Amer és, majoritàriament, unitària, és a dir, no es separa les
aigües residuals de les aigües pluvials. En aquesta acció es proposa implantar la
xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals a tota nova construcció, així com la
realització d’aquesta separació d’aigües a la totalitat de la xarxa de clavegueram
sempre i quan es pugui realitzar (aprofitament de l’aixecament dels carrers, etc.).

•

Impulsar sistemes d’aprofitament de les aigües: Aquesta intensificació passa
bàsicament per la utilització futura de les aigües depurades de l’estació de
depuració de les aigües residuals de la colònia hidroelèctrica del Pasteral. S’han
d’utilitzar aquestes aigües per a les tasques de neteja viària, reg o fins i tot per a
consums no potables en els equipaments municipals.

4. Millora del paisatge.
•

Aplicar criteris d’integració paisatgística en el mobiliari urbà: Degut al caràcter rural
d’algun dels nuclis del municipi (Sant Climent d’Amer, Casa Arbusech, etc.), la
presència de determinats elements com contenidors, papereres o transformadors
elèctrics, contribueixen a reduir la qualitat del paisatge per la seva localització en
indrets d’elevada visibilitat en un entorn no urbà.
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•

Incrementar i mantenir les zones enjardinades del municipi: Es considera que hi ha
poques zones verdes als diferents nuclis del municipi i les que hi ha es troben en un
estat de manteniment baix.

A aquestes propostes d’ordenació i gestió hi hem d’afegir altres de protecció i que tenen
implicació en el POUM:
•

Realitzar actuacions de millora de la connectivitat terrestre: Es proposa la millora de
la permeabilitat dels principals elements que provoquen fragmentació dels
hàbitats. Dins la zona del Ter-Brugent aquests principals elements són la carretera N141, la C-63 i, com a amenaça futura, el traçat de la nova via d’unió de la zona del
Ter-Brugent amb Girona.

•

Protegir i gestionar les àrees urbanes inundables: El recorregut del riu Brugent per
dins el terme municipal d’Amer i els suaus fan que el terme presenti zones amb risc
d’inundació (tot i no incloure part de la trama urbana). Amb l’objectiu d’evitar
riscos sobre la població, caldrà prendre consideració de les especificacions de
l’INUNCAT referents als riscos del municipi, la delimitació de les àrees no
urbanitzables i la protecció d’aquest medi.

•

Consolidar l’àrea industrial: Es proposa desenvolupar aquelles àrees destinades,
segons el planejament a superfície industrial. D’aquesta manera es fa possible la
implementació d’activitats al municipi. Per altra banda, donat que encara no es
troba desenvolupada l’àrea industrial es proposa establir criteris ambientals per tal
de seleccionar aquelles activitats amb un menor impacte ambiental.

•

Implantar activitats lúdiques relacionades amb l’ambient fluvial: Aquestes activitats
lligades a l’ambient fluvials són activitats receptores de turisme, principalment el
turisme rural o de natura. La diversificació d’oferta d’activitats pot aportar una
major recepció de turisme i, per tant, una font d’inversió a la zona.

•

Crear una Sala Polivalent: es proposa la creació d’una Sala Polivalent on poder
realitzar activitats culturals i lúdiques i, alhora, poder albergar aquelles activitats que
per causes meteorològiques no es poden realitzar.

•

Crear una Residència Geriàtrica supramunicipal: Es proposa la creació d’una
Residència Geriàtrica de caràcter supramunicipal per a poder donar una oferta a
l’altura de la demanda de plaça a la zona. Aquesta Residència ha d’estar ubicat
en un punt estratègic perquè la distància entre els nuclis de població de la zona
sigui la mínima possible.

•

Utilitzar criteris ambientals i de construcció sostenible en tots els equipaments
municipals futurs i actuals: Els equipaments del municipi (exceptuant el camp de
futbol) d’Amer no disposen d’instal·lacions de caràcter ambiental, és a dir, els
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equipaments no estan dotats de sistemes d’utilització d’energies renovables,
reutilització d’aigua, etc.
En relació a l’estudi de connectivitat, el futur desenvolupament del POUM tindrà en compte els
següents criteris:
1. Adoptar al planejament urbanístic una zonificació del sòl no urbanitzable que incorpori la
preservació dels valors ecològics, connectors i paisatgístics: El punt de partida per a
aquesta delimitació és el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable
(PERUSNU), el qual caldrà incloure a la normativa urbanística.
2. Establir criteris de sostenibilitat ambiental per a les edificacions disseminades: Es proposa
establir criteris ambientals per a reduir l’impacte ambiental generat per les edificacions
disseminades. Aquets criteris han de ser recollit per normativa municipal i han d’aplicar-se a
aquelles edificacions disseminades de nova i/o en les rehabilitacions.
3. Potenciar la connectivitat ecològica urbana: L’acció pretén avaluar i estudiar les zones
verdes de cada municipi per crear noves zones verdes i mantenir i millorar les existent per a
potenciar una bona connectivitat ecològica interna al municipi.
4. Integració i millora paisatgística dels sectors d’activitat econòmica: L’acció pretén
proporcionar uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació i implantació en
el territori d’aquest tipus d’espais, de forma respectuosa amb els valors paisatgístics del lloc,
per tal de potenciar l’establiment de relacions de simbiosi i permeabilitat entre l’espai
industrial i els espais adjacents per evitar la segregació funcional del territori.
En relació al Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable d’Amer, el futur
desenvolupament del POUM tindrà en compte els següents criteris:

Catàleg dels espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
Elaborat per la Diputació de Girona l’any 2009, els espais d’Amer inclosos al catàleg, són els
següents: “Cingles de Sant Roc i de Santa Brígida – La Barroca”, “Serres de Cogolls, les Encies i
Siubès” i “Boscos de Sant Martí Sacalm”. Les mesures urbanístiques que proposa el Catàleg per
aquestes zones són les establertes en la següent il·lustració extreta del propi Catàleg:
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3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PEL PLA

Els objectius i criteris ambientals que han de regir el procés d’elaboració del POUM d’Amer cal que
tinguin com a fonaments els articles 3 i 9 del DL 1/2010, bàsics en relació a l’urbanisme sostenible.
D’altra banda, per a la formulació d’aquests objectius ambientals, i com a treball de referència
per a la redacció de la normativa urbanística, ha estat d’utilitat les diferents guies i documents
tècnics editats pel Departament de Medi Ambient.
Tal i com demana l’art. 70.a.3 del RLUC, els objectius seran exposats, en objectius generals (en
negreta) i específics dividits en: ocupació i consum de sòl, cicle de l’aigua, ambient atmosfèric (I i
II), gestió de materials i de residus, conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural i qualitat
del paisatge.
Tanmateix, l’equip redactor, proposa tot una sèrie de criteris d’aplicació, derivats de la
identificació dels requeriments ambientals significatius, que hauran de regir l’elaboració de
l’aprovació inicial del POUM d’Amer, ja sigui mitjançant la delimitació gràfica (ordenació) o la
regulació normativa.
3.1. OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL

OBJECTIU A: Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar l’ús previst al POUM.
A.1. Optimitzar l’ocupació del sòl per a usos urbans i infraestructures vinculades a aquests usos
•

Promoure la rehabilitació, renovació i recuperació de les masies i cases rurals
mitjançant un Catàleg que permeti les necessitat d’accés a l’habitatge.

•

Coordinar el planejament amb d’altres instruments territorial, com el Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines o el Pla d’Espais d’Interès Natural.

•

Ordenar acuradament les vores del teixit urbà proposat i els espais periurbans que
limiten amb els espais de ribera.

•

Crear espais públics i equipaments amb criteris de funcionalitat.

A.2. Classificar i qualificar les diferents tipologies de sòl en funció de les unitats ambientals i els riscos
presents al municipi.
•

Tenir en compte la protecció dels pendents majors al 20% en la futura urbanització.

•

Afavorir la planificació forestal privada (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i
Plans Simples) i l’agricultura com a reductors del risc d’incendi forestal.

•

Considerar les franges de protecció al voltant dels veïnats habitats.

A.3. Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant una planificació racional.
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•

Fomentar la millora interna de les connexions mitjançant els itineraris a peu o en
bicicleta.

•

Respectar i potenciar les interconnexions entre els diferents itineraris existents a peu i
en BTT.

A.4. Ordenar el sòl no urbanitzable en base a la seva estructura orgànica actual.
•

És necessària l’aprovació d’un POUM per regular els criteris sobre el sòl no
urbanitzable i adaptar-se als espais protegits. Partir de la base de les Normes de
planejament urbanístic aprovades transitòriament pel DTS.

•

Assegurar el manteniment dels nuclis rurals, a fi de mantenir el seu valor històric,
paisatgístic i cultural.

•

Mantenir i arranjar els camins rurals existents que permet la connexió entre les
edificacions disperses i una oferta turística de qualitat.

•

Potenciar les activitats agrícoles, forestals i ramaderes respectuoses amb el medi.

3.2. CICLE DE L’AIGUA
OBJECTIU B: Compatibilitzar el POUM d’Amer amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús
d’aquest recurs.
B.1. Prevenir els riscos hidrològics vinculats a la conca del Ter i Brugent
•

S’establirà una protecció urbanística no urbanitzable prop dels cursos fluvials i es
respectaran torrents i rieres de qualsevol pertorbació.

•

Protecció de tota la xarxa hídrica i dels seus entorns, així com els aterrassaments
tradicionals de retenció de sòls.

•

Facilitar la infiltració de l’aigua.

B.2. Fomentar l’estalvi i la reutilització dels recursos hídrics
•

Protegir les infraestructures d’abastament d’aigua i arranjar i completar la xarxa
bàsica.

•

Facilitar la retenció de l’aigua de pluja per al seu ús posterior.

•

Prioritzar les tipologies edificatòries i sistemes que comportin un menor consum
d’aigua.

•

Utilització exclusiva en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies vegetals
adaptades a les condicions bioclimàtiques del municipi, amb sistemes de microrec.

B.3. Preservar i millorar la qualitat de l’aigua abocada a les lleres públiques
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•

Previsió de sòl per a les instal·lacions de sanejament adequades.

•

Implantar condicions de sanejament en edificacions aïllades en sòl no urbanitzable.

•

Implantar una xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals.

•

Executar el projecte de depuradora prevista per l’ACA.

3.3. AMBIENT ATMOSFÈRIC
OBJECTIU C: Minimitzar els efectes del POUM sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en
general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants. Prevenir i corregir la
contaminació acústica, lumínica i electromagnètica.
C.1. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions del terme.
•

Zonificar les àrees aptes per a la implantació de parcs solars o eòlics.

•

Aprofitar les propostes d’implantació de calderes de biomassa a la comarca per
canviar el model energètic municipal (donada la gran quantitat de boscos i masies
aïllades aptes per aquest aprofitament).

•

Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima eficiència
en la captació solar de les edificacions i l’aprofitament de la llum natural.

•

Incorporar criteris d’ecoeficiència en les edificacions que s’implantin.

C.2. Reduir els habitants exposats a nivells acústics no permesos per la legislació.
•

Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació.

C.3. Limitar la contaminació lumínica exterior
•

Revisar el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa tenint en compte
els mínims creixements a preveure.

C.4. Ordenar adequadament les instal·lacions de transport d’energia i telecomunicacions per
minimitzar els seus efectes sobre el paisatge.
•

Preveure el soterrament de les línies elèctriques que puguin afectar a persones o
hàbitats d’interès connector.

•

Delimitació de corredors en sòl no urbanitzable per al pas de noves línies
elèctriques.

•

Complir amb el Pla d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia i
radiocomunicacions per a les noves llicències.

3.4. GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
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OBJECTIU D: Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans. Minimitzar l’impacte de la
construcció sobre el cicle dels materials.
D.1. Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais que facilitin la recollida selectiva dels
residus.
•

Preveure l’espai suficient a l’espai públic per a millorar la recollida d’algun tipus de
residus, o bé canviar el sistema de recollida donat la dispersió de les edificacions.

•

Mantenir i millorar els bons nivells de recollida selectiva de residus sòlids urbans.

D.2. Ordenar el desenvolupament de l’activitat industrial i extractiva amb l’objectiu de minimitzar
el seu impacte.
•

Reglamentar la implantació de noves activitats extractives i industrials al terme.

•

Prohibir els abocaments incontrolats de residus.

•

Aplicar criteris de reutilització, reciclatge o valorització dels residus de la construcció
(runes, moviments de terres...) i industrials.

3.5. CONSERVACIÓ DE LA DIVERSITAT I DEL PATRIMONI NATURAL
OBJECTIU E: Conservar i gestionar el patrimoni natural d’Amer.
E.1. Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais d’interès
natural.
•

Incloure els espais ja protegits per la legislació de conservació (PEIN, XN2000...) o pel

•

planejament urbanístic i territorial (sòls de protecció especial), dins l’ordenació del
sòl no urbanitzable.

•

Incrementar la superfície susceptible de protecció mitjançant l’anàlisi dels hàbitats.

•

Ordenar i regular els espais que gaudeixen d’una protecció bàsica i els nous que
s’incorporin.

•

Promoure

que

els

ajuntaments

amb

territori

dins

de

les

ZIEC

incorporin

determinacions sobre la connectivitat en la revisió dels seus planejaments
urbanístics.
•

Instar els ajuntaments a prevenir la implantació d’usos que comprometin la funció
connectora en els sectors que actualment constitueixen punts crítics a les ZIEC.

•

Vetllar perquè en els processos d’Avaluació Ambiental Estratègica de plans i
programes i en l’Avaluació d’Impacte Ambiental dels estudis informatius de noves
infraestructures viàries se seleccionin les alternatives de traçat que causin la menor
fragmentació possible de les ZIEC.
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•

Promoure que els ajuntaments incorporin les àrees identificades com a sectors d’alt
i molt alt interès per a la dispersió de fauna com un criteri de decisió i un
condicionant en l’atorgament de llicències d’usos i activitats.

E.2. Gestionar i ordenar les zones d’interès ecològic d’Amer.
•

Promoure l’existència d’eines urbanístiques per potenciar l’ordenació forestal
privada.

•

Potenciar l’ecoturisme al terme en aquelles àrees singulars des de diferents punts de
vista (ecològic, paisatgístic, cultural...).

•

Fer difusió de bones pràctiques de conservació dels hàbitats i de potenciació de la
connectivitat (conservació de marges, murs de pedra seca, etc), fent especial
èmfasi en els espais agraris ocupats per vivers i altres conreus protegits.

3.6. QUALITAT DEL PAISATGE
OBJECTIU F: Integrar el paisatge en el procés d’elaboració del POUM d’Amer.
F.1. Conservar i/o millorar la qualitat dels paisatges
•

Protegir als boscos amb vegetació natural d’interès, com també els fragments de
rouredes, vernedes i castanyedes existents.

•

Promoure per part del POUM mesures de protecció del sòl als boscos, zones de
ribera i cultius pel seu interès ecològic i connector.

•

Preservar i establir criteris de gestió de les diferents fonts i surgències existents amb la
finalitat de mantenir-les com un valor del paisatge i incorporar-les en els itineraris
turístics.

•

Evitar

les

afectacions,

telecomunicacions,

alteracions

parcs

geomorfològiques

fotovoltaics

o

altres

o

la

elements

instal·lació

de

potencialment

distorsionadors del paisatge.
•

Evitar models i tipologies edificatòries que interfereixin en la visió o alterin les
construccions tradicionals existents. Caldrà promoure l’adequació paisatgística de
les instal·lacions associades a les explotacions agràries –granges, coberts per a la
maquinària, sitges, etc.

•

De la mateixa manera, s’impedirà la localització de construccions d’alt impacte en
les visuals de l’emplaçament (per alçada, colors, etc.) a fi de conservar els entorns
dels elements del patrimoni paisatgístic.

•

Les actuacions en camins i miradors en els espais oberts han d’evitar
l’artificialització innecessària dels miradors i itineraris.
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•

Evitar la presència d’elements situats a primera línia que irrompin negativament en
el camp visual dels miradors i itineraris.

F.2. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular i com a vertebrador del
potencial ecoturístic municipal.
•

Definir una jerarquització de camins, controlar els accessos i impulsar programes de
gestió forestal amb herbívors (ruc, cabres, vaques, etc.) per a la gestió del sotabosc
i el manteniment dels espais oberts, prats muntans i rasos.

•

Fomentar i promocionar les activitats productives associades a les explotacions
forestals, tenint especial cura en les tècniques i pràctiques més agressives (tales
arreu) en espais de pendent pronunciat.

•

Promoure que totes les propostes de noves infraestructures viàries i projectes
d’edificacions, construccions o instal·lacions aïllades incloguin un Estudi d’impacte i
integració paisatgística.

•

Potenciar el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera existent en masies i
petits vilars aïllats, amb la consolidació i foment del turisme rural com a activitat
paral·lela.

•

Promoure la restauració de masies i vilars com a mecanisme d’atracció turística i de
fiançament de les activitats agro-ramaderes d’aquest territori.

•

Per compensar la manca de sòls urbans i urbanitzables, redactar un Catàleg de
masies i cases rurals que permeti el creixement demogràfic del municipi.

•

Recuperar la vegetació associada als cursos fluvials en els trams on aquesta estigui
deteriorada o modificada per la explotació forestal.

•

Editar guies oficials d’interpretació del paisatge, divulgar la xarxa de camins i
assenyalar fites i espais d’interès.

•

Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb
vehicles, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i sugerent.

Criteris d’actuació sobre les indústries existents en sòl no urbanitzable
El Brugent és un riu de la Serralada Transversal, afluent, per l'esquerra, del Ter, al qual desemboca
al terme d'Amer, al peu de l'actual presa del Pasteral; neix al vessant meridional de la serra del
Corb, dins el municipi de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), i drena la vall d'Hostoles, que segueix
una gran falla; el fons de la vall és emplenat per un corrent basàltic.
L’espai, amb una longitud de 23,6 quilòmetres, és comprès per la llera del riu Brugent, des de la
seva sortida del Lloc d’Importància Comunitària Zona Volcànica de la Garrotxa, al nord del
municipi de les Planes d’Hostoles, fins a la seva confluència amb el riu Ter, aigües avall del Pasteral.
El riu Brugent discorre pel municipi d’Amer, de nord a sud. La seva inclusió com a LIC a la Xarxa
Natura 2000 respon a la presència d’hàbitats propis d’ambient de ribera com vernedes i altres
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boscos de ribera afins (Alno-Padion), herbassars nitròfils (Chenopodion rubri i Bidention) i gespes
nitròfiles (Paspalo-Agrostidion) amb àlbers i salzes, així com a la presència de poblacions de barb
de muntanya (Barbus meridionalis).
Atès l’existència d’indústries en sòl no urbanitzable exerceixen una pressió sobre les vores del riu i
l’espai de transició és de baixa qualitat ambiental. Les indústries no incorporen criteris paisatgístics
en la seva implantació i disseny, per tal d’integrar-se en el territori i donar continuïtat a la trama i
connectivitat amb el sòl no urbanitzable adjacent.
El POUM pretén proporcionar uns criteris i unes pautes útils en els processos de planificació i
implantació en el territori d’aquest tipus d’espais, de forma respectuosa amb els valors paisatgístics
del lloc, per tal de potenciar l’establiment de relacions de simbiosi i permeabilitat entre l’espai
industrial i els espais adjacents per evitar la segregació funcional del territori.
El POUM inclou mesures d’integració paisatgística dels polígons industrials, per a minimitzar
l’impacte visual i garantir una transició adequada entre els límits i les vores de la trama d’alta
concentració d’activitats econòmiques i les zones lliures exteriors.
Les mesures d’integració són:
•

Establir zones de transició perimetrals per suavitzar el contacte amb els espais adjacents.

•

Integrar la vegetació en el disseny de l’espai. L’espai exterior tindrà en la jardineria el medi
per a minimitzar l’impacte visual de les edificacions.

•

Utilitzar el cromatisme per alleugerir la presència de les edificacions.

•

Les edificacions hauran de modificar el mínim l’espai exterior . Aquesta alteració de l’espai
ha de minimitzar el màxim possible l’impacte sobre la orografia i la vegetació existent,
sempre i quan aquesta sigui la pròpia de l’àmbit. L’espai exterior tindrà en la jardineria el
medi per a minimitzar l’impacte visual de les edificacions.

•

Les noves edificacions, així com les edificacions existents hauran d’adaptar la seves
característiques cromàtiques, materials i arquitectòniques no siguin discordants amb les
construccions pròpies de la zona.

•

Aquelles edificacions que desenvolupin tasques de rehabilitació, millora i/o ampliació es
realitzaran conservant els trets arquitectònics propis de la construcció. Totes les cobertes
seguiran les condicions i els requisits en la normativa urbanística pròpia del municipi per a
les edificacions del sòl no urbanitzable. Tots els cossos instal·lats sobre la coberta de
l’edificació (dipòsits d’aigua, torretes, panells solars, xemeneies i similars) hauran
d’implantar actuacions de reducció de l’impacte visual i de mimetització amb l’ambient.
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4 JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS

Tenint en compte els aspectes ambientalment rellevants del territori, les reunions amb els
organismes implicats, i per tal de realitzar una millor avaluació ambiental posterior, l’equip redactor
ha decidit jerarquitzar els objectius de la següent forma:
CODI

A.1
B.1
B.3
A.4
E.2
F.1
A.2
E.1
D.2
F.2
B.2
A.3
C.1
C.4
C.2
C.3
D.1

OBJECTIU

Optimitzar l’ocupació del sòl per a usos urbans i infraestructures
vinculades a aquests usos
Prevenir els riscos hidrològics vinculats a la conca del Ter i Brugent
Preservar i millorar la qualitat de l’aigua abocada a les lleres
públiques
Ordenar el sòl no urbanitzable en base a la seva estructura
orgànica actual.
Gestionar i ordenar les zones d’interès ecològic d’Amer.
Conservar i/o millorar la qualitat dels paisatges
Classificar i qualificar les diferents tipologies de sòl en funció de les
unitats ambientals i els riscos presents al municipi.
Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial,
una xarxa d’espais d’interès natural.
Ordenar el desenvolupament de l’activitat industrial i extractiva
amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte.
Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment
regular i com a vertebrador del potencial ecoturístic municipal.
Fomentar l’estalvi i la reutilització dels recursos hídrics
Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant una
planificació racional.
Millorar l’eficiència energètica de les edificacions del terme.
Ordenar adequadament les instal•lacions de transport d’energia i
telecomunicacions per minimitzar els seus efectes sobre el
paisatge.
Reduir els habitants exposats a nivells acústics no permesos per la
legislació.
Limitar la contaminació lumínica exterior
Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais que
facilitin la recollida selectiva dels residus.

IMPORTÀNCIA
RELATIVA

15%
13%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
1%
1%
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5 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

A continuació es descriuen els objectius del POUM d’Amer; posteriorment es descriuen les 3
alternatives possibles analitzades per després seleccionar la millor alternativa atenent als objectius
ambientals proposats pel pla.
5.1. OBJECTIUS DEL POUM D’AMER
5.1.1.

Objectius generals

Els objectius generals que orienten la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Amer
són:
•

Actualització del planejament urbanístic municipal adequant-lo a les necessitats del
municipi, a la conjuntura econòmica actual i a les polítiques socials i ambientals municipals.

•

Adequació de la normativa urbanística municipal a la legislació urbanística i sectorial
vigent.

•

Revisió de la normativa del centre històric d’Amer, declarat BCIN, en concordança amb el
Pla especial de protecció del centre històric d’Amer actualment en fase de redacció.
Flexibilitzar-la per facilitar la seva conservació i regeneració, d’acord amb els criteris sobre
conservació i preservació del patrimoni arquitectònic i urbanístic.

•

Protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic.

•

Revisió dels paràmetres que regulen l’edificació en sòl residencial.

•

Revisió dels paràmetres que regulen el sòl industrial i comercial.

•

Identificació dels habitats vegetals i protecció dels espais amb valors agrícoles i forestals.

•

Protecció del paisatge característic d’Amer.

•

Avaluar la necessitat d’un traçat alternatiu de la carretera C-63 juntament amb la Direcció
General de Carreteres, analitzant l’impacte paisatgístic i econòmic.

5.1.2.

Objectius específics

Els objectius específics que hauria d’assolir el Pla d’ordenació urbanística
municipal d’Amer són:
•

Consolidar un model de ciutat més compactada.

•

Assolir un creixement moderat o mitjà d’acord amb els paràmetres que estableix el PTPCG.

•

Replanteig dels àmbits d’actuació en sòl urbà adequant-los als condicionants de l’entorn,
a la racionalització de la vialitat i a millorar la seva gestió.

•

Facilitar la regeneració i conservació del nucli històric.

•

Identificació i situació de la xarxa de canals en els plànols d’ordenació i introducció d’una
normativa reguladora.
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•

Adequació dels espais limítrofes amb el Brugent (Parc fluvial).

•

Facilitar la implantació de infraestructures i equipaments.

•

Potenciar la autosuficiència econòmica del municipi. És a dir, per una banda reduir la
mobilitat exògena i alhora generar pols interiors d’activitat econòmica per ocupar la
població resident.

•

Protecció dels camins que a més de la seva funció com a via de comunicació faciliten el
manteniment i la preservació del sòl rústec i també, faciliten el desenvolupament
d’activitats econòmiques vinculades amb el medi.

•

Protecció de les capelles, ermites i fonts.

5.2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
Les alternatives contemplades pel POUM es centren en les possibles intervencions encaminades a
la consolidació/creixement del nucli urbà atès que sobre el sòl no urbanitzable les actuacions
segueixen els criteris de protecció i preservació assenyalats en plans d’àmbit territorial.
En relació als espais lliures i als equipaments tampoc se’ls considera com vectors a considerar. En
el cas dels espais lliures l’objectiu d’obrir la població al riu es prou rellevant com per que sigui
considerat en tots els casos. Cap de les alternatives, per elles mateixes, podrien condicionar
aquest objectiu.
Els espais per a nous equipaments tampoc tindran suficient importància com per que pugin arribar
a ser, per ells mateixos, condicionadors de l’estructura urbana.
5.2.1.

Alternativa 0

Aquesta és l’opció continuista; és a dir, mantenir els criteris i objectius plantejats per les vigents NN.
SS. sense introduir variacions substancials. Només ajustos en quant a redefinició de zones,
aclariment de determinats aspectes poc clars i adopció de mesures que contemplin les directrius
de l’estudi d’inundabilitat, i adequació de les normes al Pla Territorial de les Comarques Gironines.
Es considera més realista analitzar l’evolució a 4 anys vista d’aquestes normes.
5.2.2.

Alternativa 1

Aquesta alternativa pren com a base l’estructura urbana definida per les NNSS i considera un
creixement moderat de la població. Els ajustos a les NNSS son els següents:
Classificació i qualificació de sòl
•

Es delimiten dos nous sectors urbanitzables no delimitats: SND 1 i SND 2.

•

El sector SND 1 es situa al s sud-oest de la població. Completarà la trama urbana unint les
darreres cases del centre històric amb les cases del Grup Bellindret. Es destinarà a l’ús
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residencial i la trama viaria a implantar haurà de permetre accessos alternatius al centre
històric, principalment a les cases situades al voltant de la Plaça de Pietat, tot enllaçant
amb el carrer Tres Rocs en el punt que aquest connecta amb la carretera C-63. També
permetrà, a través dels corriols i camins existents, l’accés de vianants a la via verda.
Aquesta alternativa millora la mobilitat motoritzada al cas antic i permet un millor accés
dels vianants a la via verda, facilitant la seva posada en valor així com la posada en valor
dels corriols i camins existents.
•

El sector SND 2, situat al sud de la població, es destinarà a l’ús industrial i comercial.
Compensarà la redistribució d’usos de l’actual Sector PP2 i permetrà que la petita indústria
i àrees comercials es reparteixi entre el nord i el sud de la població. Aquest sector
incorporarà l’actual indústria FRENDISA. El repartiment entre nord i sud de les àrees industrial
i comercial disminueix la polarització de la mobilitat al nord de la població.

•

En fase de redacció del POUM s’acabarà de determinar com es tracta el cas de la planta
envasadora FONTER i els magatzems de la hidroelèctrica, actualment en sòl no
urbanitzable.

•

La qualificació de sòl es detalla en els apartats de cada una de les dues variants d’aquest
alternativa 1.

•

Una part important de sòl edificable passarà a ser d’espais lliures, de forma que s’assoleixen
dos objectius: dotar a la població de més espais enjardinats i convenientment equipats,
complementant-se amb l’espai existent a la zona de l’Estació; i també, permetre
consolidar una “anella” verda composada per el referit vial de vora, l’Avinguda del Far, la
via verda passant per l’antiga estació del “Carrilet”, Plaça Sant Miquel i carrer Girona; o bé,
quant es desenvolupi el SND 1, carrer Migdia, plaça de Pietat, fins a connectar de nou
amb el vial de vora (carrer Tres Rocs).

•

Per resoldre la zona de transició entre ciutat i riu a través de les zones verdes, el vial de vora
i els camps de cultius (avellaners en gran part) caldria redactar un Pla Especial.

Estructura viària.
•

Bàsicament es manté la xarxa proposada per les vigents NN. SS., incorporant les
adequacions que proposa la modificació puntual en tràmit que afecta a les unitats
d’actuació UA-2, UA-3 i UA-4, seguint les directrius de l’estudi d’inundabilitat.

•

En coherència, també s’adequa el traçat del vial de vora que afecta a les unitats
d’actuació UA-5 i UA-6, així com les demés vies amb incidència sobre aquell. El vial de vora
ha de permetre descarregar de trànsit el tram urbà de la carretera C-63. El vial segueix la
línia d’inundació dels cents anys per tal de limitar la inundació de la zona urbana.
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Il·lustració 14: Zona inundable T =500 anys de l’alternativa 1. Font: estudi inundabilitat POUM Amer.

Segons la modelització d’aquesta alternativa les zones situades aigües avall o a l’altra riba no
patiran cap mena de perjudici derivat de l’actuació proposada, és a dir, no es perjudicarà a
tercers. Tampoc provocarà cap sobreelevació a la zona del Pont d’accés a la Urbanització
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Solivent que pugui provocar un augment del risc d’inundació. Les zones de les unitats d’actuació
que es troben dins zona inundable es deixaran com a zones verdes (compatibles amb una
inundació per T=10 i 100 anys).
Aquesta alternativa té dues variants segons dos possibles configuracions de les unitats d’actuació
UA-2 a UA-6, encara no desenvolupades.
•

Alternativa 1.1:
o

En aquest cas l’ajust de vialitat i la reducció de sòl es faria sense modificar la
qualificació urbanística de les diferents illes. Això suposa reduir sòl edificable
optimitzant l’espai urbà.

o

Tot i la reducció de sòl edificable es produeix un lleuger augment de sostre que
deriva, en part de la modificació puntual actualment en tràmit i en part pels
plantejaments globals d’aquest Avanç. Així l’augment de sostre s’estima en 1.327
m2 i l’augment sòl destinat a espais lliures en 6.588 m2.

o

Degut a les dimensions de les illes, en el cas de cases en filera, la densitat baixa
considerablement i per que l’actuació tingui menys dificultats en la gestió caldria
introduir nous vials que permetin distribuir millor el sòl. No oblidem que ampliem
espais lliures de forma substancial.

o

Es mantenen illes que comparteixen dos tipologies poc homogènies tal i com es
plantegen: Clau 11 illa tancada, que de fet seria mitja illa, i Clau 13, cases en filera.

•

Alternativa 1.2:
o

Aquesta variant proposa corregir els desequilibris de l’anterior amb la voluntat de
consolidar cada una de les illes amb una tipologia més homogènia, sense
penalitzar l’edificabilitat dels conjunts, de forma que l’augment substancial d’espais
lliures no penalitzi amb escreix.

o

Així, les illes amb front a la carretera (tipologia d’illa tancada de PB+3, plurifamiliar)
es completen amb la mateixa tipologia d’illa tancada, de PB+2, unifamiliar.

o

L’augment de sostre s’estima en 22.240 m2 i l’augment sòl destinat a espais lliures es
manté en 6.588 m2; és a dir uns 1.100 m2 per sobre de l’increment mínim fixat per la
LUC.

o

En fase de redacció del POUM es valorarà la necessitat d’augmentar el sòl destinat
a equipaments atès que Amer presenta una ratio elevada.

o
5.2.3.

La resta d’illes alternen les cases en filera amb les aïllades.

Alternativa 2

Aquesta alternativa parteix de la hipòtesi de creixement més pessimista.
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Classificació i qualificació de sòl.
•

Es reduiria el sòl urbà afectant a les unitats d’actuació UA-2 a UA-6.

•

A dites unitats d’actuació es plantegen tipologies en illa tancada.

•

L’augment de sostre s’estima en 12.480 m2 i l’augment sòl destinat a espais lliures es de
2.795 m2; és a dir uns 300 m2 per sobre de l’increment mínim fixat per la LUC.

•

En el PP2 augmentaria la superfície del subsector industrial en detriment del residencial.

•

Es mantindrien els sectors urbanitzables no delimitats: SND 1 i SND 2, proposats a
l’Alternativa 1.

•

S’adequa l’ordenació a les directrius de l’estudi d’inundabilitat.

Estructura viària.
•

L’actual traçat del vial de vora es veu molt modificat encara que mantindria la seva funció
de via principal i de descongestió de la carretera.

5.3. AVALUACIÓ COMPARATIVA D’ALTERNATIVES
Amb l’objectiu de comparar les quatre alternatives, a continuació es confronten les seves
determinacions respecte als objectius ambientals exposats a l’apartat 3 (jerarquitzats segons
l’apartat 4) i es calcula l’impacte potencial per a cada objectiu per l’alternativa considerada.
S’avalua el compliment dels objectius per a cada alternativa considerada i s’aplica el factor de
ponderació de la jerarquia:
Valor de compliment de l’objectiu:
•

1,5 = l’alternativa compleix l’objectiu i aporta millores addicionals.

•

1 = l’alternativa compleix l’objectiu.

•

0,5 = l’alternativa compleix l’objectiu parcialment.

•

0 = l’alternativa no compleix l’objectiu.

Impacte de l’alternativa sobre l’objectiu = valor de compliment de l’objectiu x ponderació de
l’objectiu segons jerarquia.
Es considera rellevant esmentar dos condicionants de disseny urbà que han estat elements molt
rellevants i vinculants alhora de seleccionar l’alternativa última. Aquests aspectes de disseny tenen
en compte elements ambientals com l’eficiència en l’ocupació de l’espai i la posada en valor del
paisatge del riu Brugent:
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•

El primer ve imposat, atès que Amer te condicionada la seva evolució per l’orografia del
territori, pel seu centre històric d’alt valor cultural i pels creixements residencials i industrials.
Cal avaluar be la proposta que optimitzi millor el territori disponible.

•

L’altre és adoptat, derivat de la voluntat que el riu Brugent passi a formar part del paisatge
urbà d’Amer.

Totes les propostes contemplen l’adequació a les directrius de l’estudi d’inundabilitat, pel que es
considera que aquest no és una variable rellevant per triar una alternativa o una altra, sinó que
s’ha considerat com a punt de partida.
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Taula 6: Matriu d’alternatives i objectius ambientals
CODI
A.1

B.1

B.3

A.4

E.2
F.1

OBJECTIU
FACTOR
Optimitzar l’ocupació del
sòl per a usos urbans i
15%
infraestructures vinculades
a aquests usos
Prevenir els riscos
hidrològics vinculats a la
13%
conca del Ter i Brugent
Preservar i millorar la
qualitat de l’aigua abocada
9%
a les lleres públiques
Ordenar el sòl no
urbanitzable en base a la
8%
seva estructura orgànica
actual.
Gestionar i ordenar les
zones d’interès ecològic
7%
d’Amer.
Conservar i/o millorar la
7%
qualitat dels paisatges

ALTERNATIVA 0
Compliment
Impacte

ALTERNATIVA 1.1
Compliment
Impacte

ALTERNATIVA 1.2
Compliment Impacte

ALTERNATIVA 2
Compliment Impacte

0

0

1

0,15

1,5

0,225

1,5

0,225

0

0

1

0,13

1

0,13

1

0,13

0

0

1

0,09

1

0,09

1

0,09

0

0

1

0,08

1

0,08

1

0,08

0

0

1

0,07

1

0,07

1

0,07

0

0

1,5

0,105

1,5

0,105

1,5

0,105

A.2

Classificar i qualificar les
diferents tipologies de sòl
en funció de les unitats
ambientals i els riscos
presents al municipi.

7%

0

0

1

0,07

1

0,07

1

0,07

E.1

Establir, com a element
bàsic i vertebrador del
model territorial, una xarxa
d’espais d’interès natural.

6%

0

0

1

0,06

1

0,06

1

0,06

D.2

Ordenar el
desenvolupament de
l’activitat industrial i
extractiva amb l’objectiu de
minimitzar el seu impacte.

5%

0

0

1

0,05

1

0,05

1

0,05

5%

0

0

1

0,05

1

0,05

1

0,05

4%

0,5

0,02

1

0,04

1

0,04

1

0,04

4%

0,5

0,02

1,5

0,06

1,5

0,06

1

0,04

4%

0

0

0,5

0,02

0,5

0,02

0,5

0,02

3%

0

0

0,5

0,015

0,5

0,015

0,5

0,015

1

0,02

0,5

0,01

0,5

0,01

0,5

0,01

0,5

0,005

0,5

0,005

0,5

0,005

0,5

0,005

0

0

0,5

0,005

0,5

0,005

0,5

0,005

F.2

B.2

A.3

C.1

C.4

C.2

C.3

D.1

Gestionar el paisatge per
tal de garantir el seu
manteniment regular i com
a vertebrador del potencial
ecoturístic municipal.
Fomentar l’estalvi i la
reutilització dels recursos
hídrics
Contribuir a la mobilitat
sostenible en el municipi
mitjançant una planificació
racional.
Millorar l’eficiència
energètica de les
edificacions del terme.
Ordenar adequadament les
instal•lacions de transport
d’energia i
telecomunicacions per
minimitzar els seus efectes
sobre el paisatge.

Reduir els habitants
exposats a nivells acústics
2%
no permesos per la
legislació.
Limitar la contaminació
1%
lumínica exterior
Promoure en els edificis i
establiments la previsió
d’espais que facilitin la
1%
recollida selectiva dels
residus.
VALOR FINAL DE L'IMPACTE

0,065

1,01

1,085

1,065
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Segons l’anàlisi de la taula anterior de compliment dels objectius es pot comprovar com
l’alternativa 1.2 és la que suposa un grau de compliment major dels objectius ambientals.
Cal indicar que cap de les alternatives proposades no contempla una afectació directa a cap
element natural protegit (arbres d’interès monumental, àrees d’interés florístic, etc.) o d’especial
interès identificat en el present document.
La diferència rau en el principal objectiu ambiental plantejat que és el d’optimitzar l’espai
urbanitzat, mantenint o incrementant la densitat i evitar l’expansió.
L’alternativa 0 és de lluny la que no compleix els objectius i de fet la el motiu del nou POUM és
substituir les propostes de les NNSS. A grans trets es pot argumentar que l’Alternativa 0 podria
acabar de quallar deixant passar més temps i fent petites correccions sobre aspectes de la
normativa i de la gestió; però no soluciona el problema de la inundabilitat i no corregeix el dèficit
de sòl lliure enjardinat i no aporta propostes més ajustades al present sociològic d’Amer. Cal dir
que aplicant els criteris establerts en el PTCG aquesta alternativa no permet obtenir un valor
d’extensió urbana dins els valors que fixa el PTCG. És a dir, tal i com estan les NNSS vigents no
s’acompleix l’expressió E= 30*A*f/100.
A l’altre extrem es situa l’Alternativa 2, que s’apropa molt més a les conclusions de la diagnosi si
ens atenem a aspectes quantitatius. És una proposta més contundent, amb tot el que això
comporta a l’hora de conjuminar interessos públics i privats, però que no acabaria de deixar
tancat el tractament del marge dret del Brugent en el seu pas per la vila, desclassificant ara un sòl
que molt possiblement el dia de demà sigui necessari. Les qüestions no resoltes es refereixen a
l’ordenació d’un espai, que com es pot veure en la imatge aèria següent ja té un grau
d’antropització elevat i que llinda amb l’espai protegit del riu Brugent. Al marge dret del riu
Brugent s’hi troba sòl urbanitzable residencial i la seva desclassificació per passar a sòl no
urbanitzable permetria no augmentar la pressió sobre l’espai connector del riu Brugent. De totes
formes el plantejament dels criteris d’esponjament i permeabilitat que contempla l’alternativa 1.1 i
1.2 minvaria l’impacte sobre aquest espai connector tot permetent concentrar la zona industrial
en un mateix espai. El desenvolupament de l’alternativa 1.2 haurà de contemplar especialment
aquest espai de contacte entre la zona urbanitzada i el riu Brugent amb les mesures descrites en el
punt 3.6.
L’Alternativa 2 tot i desclassificar sòl no ens permetria assolir un valor d’extensió urbana dins els
valors que fixa el PTCG.
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Il·lustració 15: Espai de sòl urbanitzable susceptible a desclassificar per l’Alternativa 2.

Es proposa l’Alternativa 1.2 al ser la que s’apropa més als objectius ambientals i de disseny urbà
assenyalats i dibuixa millor el recorregut urbanístic de la població a llarg termini. A banda optimitza
Tot i que l’Alternativa 1.1 és més coherent amb la diagnosi al no incrementar tant el sostre en sòl
urbà ja qualificat (un 0’27 % del sostre total màxim estimat), com ho fa l’Alternativa 1.2 (un 4’49 %
del sostre total). Es considera que dit increment ha de servir per compensar l’augment del sòl de
cessió per a espais lliures i equipaments i també, per provocar que la urbanització del marge dret
del Brugent s’acabi de consolidar.
L’Alternativa 1.2 es correspon més amb el model de població definit, en consonància amb
plantejaments socials globals actuals, com la sostenibilitat i l’estalvi energètic; permet millorar
aspectes qualitatius i funcionals, sense oblidar la mida de la ciutat, que és petita; potencia la
relació de la ciutat amb l’entorn, ja que entén i recomposa la ciutat a partir del medi físic que
l’envolta i la seva estructura consolidada, assolint una millor adaptació a les característiques del
medi i optant així, per un urbanisme més ecològic.
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En definitiva es racionalitza el consum de sòl i el grau d’ocupació a partir del usos a assignar,
adoptant criteris d’economia urbana i de sostenibilitat de les actuacions, per oferir una millora en la
qualitat de vida.

El fet de no elaborar el nou POUM (alternativa 0) implicaria que quedessin diversos aspectes per
resoldre, la problemàtica dels quals aniria en augment amb el temps. Es mantindria una zonificació
del sòl no urbanitzable que no s’ajusta correctament a la realitat del patrimoni natural del municipi,
ja que no existeix una qualificació concreta per als espais de ribera.
S’ha escollit l’alternativa 1.2 perquè té en compte tots els aspectes contemplats en l’alternativa 1.1
i incorpora les modificacions urbanístiques que han anat sorgint, fruit també del desenvolupament
d’alguns sectors. Així, l’elecció de l’alternativa d’ordenació adoptada implica l’adaptació de la
realitat existent al municipi al marc actual, tant pel que fa a les normatives vigents com pel que fa
a les necessitats actuals dels amerencs i el seu terme. Entre els motius ambientals que han portat a
l’elecció d’aquesta alternativa, destaca una major protecció del sòl no urbanitzable, adaptant la
normativa existent i actualitzant‐la d’acord amb els valors naturals i culturals del municipi. S’elabora
el catàleg de béns a protegir, amb una normativa pròpia, que incorpora diversos elements del
patrimoni natural i cultural existents al municipi. Pel que fa als motius socials, destaca sobretot la
millora de la mobilitat interna del nucli. Destaca també la creació d’un parc fluvial mitjançant la
figura urbanística d’un pla especial. Entre els motius econòmics, un aspecte important és
l’ordenació i revisió de les zones amb activitat econòmica, per tal de facilitar la seva contribució a
la dinamització econòmica del municipi.

5.4. DETERMINACIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDENACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
A continuació es detallen les determinacions sol·licitades pel Document de Referencia respecte a
l’alternativa escollida.
1) Atès que el POUM preveu nous creixements residencials i industrials, es considera necessari
la seva vinculació i condicionament a la disponibilitat d'un sistema de tractament d'aigües
residuals per a atendre la nova demanda, atès que la manca d'una EDAR és un dèficit
ambiental significatiu que cal tenir en compte. En aquests desenvolupaments, s’atendran
als condicionants descrits en l’apartat “Anàlisi de l’abastament i condicions del nou
planejament derivat” del punt 2.1.2.1 Recursos Hídrics, del present document.
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2) En plànols d’ordenació es detalla la reserva de terrenys on es preveu ubicar la futura EDAR
prevista al PSARU.
3) Atès que el municipi és d'alt risc d'incendi forestal, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i, d'altra banda, pel
fet que un mosaic amb alternança d'usos agrícoles i forestals afavoreix la biodiversitat,
l’ordenació del sòl no urbanitzable tindrà en compte la necessitat de protegir els terrenys
forestals del municipi i regular la rompuda d'acord amb les determinacions de la normativa
forestal vigent. En aquest sentit es prendran les següents determinacions particulars:
a. Es vetllarà per l’arbrat autòcton en general, promovent la correcta gestió en els
territoris de titularitat privada.
b. Es prohibeixen les tales d’arbres no gestionades a través d’un Pla de Gestió i Millora
Forestal (PGMF) o que no disposin d’autorització de l’Administració Forestal
pertinent. Les espècies pròpies de ribera no podran ser talades per aprofitament,
excepte per a tasques d’esclarissat o de reducció del risc d’incendi.
c. Els arbres aïllats hauran de ser conservats sempre i quan no generin cap risc per a la
població. Es permetrà la tala d’aquells que puguin representar un perill per a la
població.
d. Tota tasca de reforestació i/o replantació que es realitzi ha de ser fet amb espècies
pròpies de la zona com alzines, suros, roure, castanyer en espais forestals i verns,
salzes, freixes, oms, etc. en boscos de ribera.
e. Tota zona amb sense un ús definit en el sòl no urbanitzable i ocupat per espècies
forestals al·lòctones serà substituït de manera progressiva per espècies pròpies com
les esmentades en el punt anterior.
f.

No es permetrà la reducció de les masses forestals actualment existents i
catalogades com a hàbitats d’interès.

g. La resta de masses forestals presents en el sòl no urbanitzable no permetran tales
que suposin perdre un fragment aïllat de bosc, així com una reducció inferior a la
unitat mínima de 25 ha.
h. Queda prohibida l’eliminació de les comunitats vegetals pròpies dels marges dels
hàbitats degut al seu valor ecològic i connector. S’entén com a espai marginal les
comunitats vegetals creixents als laterals dels recs i torrents, entre la coberta forestals
i els camps agraris, els mares dels conreus, el bosc de ribera, etc.
4) En els plànols d’ordenació del SNU es detallen els espais del PEIN “Les Guilleries” i
“Collsacabra”.
5) La normativa reguladora del sòl no urbanitzable tindrà en compte:
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a. L’aplicació de la normativa del PEIN. D’acord amb la Llei 12/1985, de 14 de juny,
d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) és un pla territorial sectorial i
ha d’establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais
naturals que hi són inclosos, d’acord amb els seus valors científics, ecològics,
paisatgístics, culturals, socials, didàctics o recreatius (article 15). Amb aquesta
finalitat, el PEIN inclou un apartat de Normes de protecció i regulació d’usos que són
de compliment obligat en el seu àmbit. Aquestes Normes, que formen el document
3 del PEIN, van ser publicades en el DOGC, juntament amb el Decret 328/1992, de
14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Tanmateix, cal
tenir en compte que, posteriorment a l’any 1992, el règim de protecció aplicable en
els espais del PEIN ha estat modificat o completat amb decrets de modificació o a
través de la legislació sectorial aprovada posteriorment. En aquest sentit, pel que fa
a la determinació del règim aplicable al PEIN cal remetre’s a les normes aprovades
l’any 1992 i a un conjunt de disposicions posteriors.
b. Directrius de gestió pels espais de la Xarxa Natura 2000 en els àmbits presents en el
terme municipal. L'Acord de Govern 112/2006 que aprova la xarxa Natura 2000 a
Catalunya inclou, en el seu annex 8, el document de Directrius per a la gestió dels
espais de Natura 2000. Aquest document defineix les directrius per a la gestió dels
espais de la xarxa Natura 2000 que s'han agrupat en vuit tipologies de gestió.
S'inclouen requeriments de gestió generals, específics per a cada tipus d'espai i
específics per a alguns determinats elements significatius.
c. Els àmbits d’especial valor connector identificats pel pla territorial parcial de les
comarques gironines.
d. En zones verdes i SNU s’hauran d’utilitzar espècies pròpies de l’entorn i en tot cas es
prohibeix utilitzar les espècies invasores següents: Acacia dealbata (Mimosa),
Acacia longifolia (Mimosa), Acacia retinoides (Mimosa de les quatre estacions),
Acanthus mollis (Acant), Acer negundo (Negundo), Agave sp. (Atzavara, pitalassa),
Ailanthus altissima (Ailant, vernís del Japó), Aloe maculata (= aloe saponaria) (Aloe),
Amorfa fruticosa, Anredera cordifolia (Bàlsam emparrador) Aptenia cordiflora
(Cabellera de la reina) Araujia sericifera (Miraguà de jardí) Artotheca calèndula
Arundo donax (Canya) Aster pilosus, Azolla sp, Baccharis halimiifolia, Bidens aurea,
Boussingaultia cordifolia (Bàlsam emparrador), Broussonetia papyrifera (Morera de
Paper), Buddleja davidii (Budlèia), Carpobrotus acinaciformis (Bàlsam, ungla de
gat), Carpobrotus edulis (Bàlsam, ungla de gat), Coronilla valentina ssp. Glauca
(Coronilla valentina), Cortaderia selloana (Plomall de la Pampa), Cotoneaster
lacteus (Cornera de la Xina), Cotoneaster tomentosa, Cyperus eragrostis, Datura
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stramonium, Delairea odorata, Drosanthemum floribundum Eichhornia crassipes
(Jacint d’aigua) Einadia nutans (=Rhagodia nutans) Elodea densa Eragrostis
curvulaErigeron

karvinskianus,

Evonimus

japonica,

Fallopia

badschuanica

(=

Bilderdyckia aubertii) (Vinya del Tibet), Franxinus ornus (Freixe de flor), Fraxinus
pennsylvanica (Freixe americà), Gazania sp.(Gasània), Gleditsia triacanthos
(Acàcia de tres puntes), Helianthus tuberosus (Nyàmera), Ipomoea indica
(Meravelles), Iris germanica (Lliri blau), Kalanchoe daigremontiana (=Bryophyllum
daigremontianum) Ligustrum lucidum (Troana) Lonicera japonica (Lligabosc)
Ludvigia grandiflora Matthiola incana (Violer bord) Medicago arborea (Alfals arbori)
Myoporum laetum (=Myoporum tenuifolium) (Miòpor) Myriophyllum aquaticum
Nassella neesiana Nicotiana glauca (Tabac de jardí) Opuntia ficus-indica (Figuera
de Moro) Opuntia maxima (Figuera de moro) Opuntia stricta (Figuera de moro)
Oxalis articulata (Pa de cucut articulat) Oxalis pes-caprae (Flor d’avellana,
vinagrella) Parkinsonia aculeata (Parquinsònia) Parthenocyssus quinquefolia (Vinya
americana) Paspalum saurae Pennisetum setaceum Pennisetum villosum (Penisset
pelut) Phalaris canariensis (Escaiola) Phyllostachys bambusa (Bambú o canya
americana) Phytolacca americana (Raïm de moro) Pittosporum tobira (Pitòspor)
Pyracantha angustifolia (Piracant) Pyracantha crenatoserrata (Piracant) Robinia
pseudoacacia (Robínia, falsa acàcia) Senecio angulatus Senecio inaequidens
(Seneci del cap) Senecio pterophorus Senecio tamoides Setaria parviflora Sicyos
angulatus Solanum chrysotrichum.
6) Es regularan les franges de protecció contra incendis forestals al voltant de les
urbanitzacions i nuclis dispersos segons els articles 1, 2 i 3 del DECRET 64/1995, de 7 de març,
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
7) El POUM integra els objectius de qualitat acústica en les seves normes urbanístiques, tot
tenint en compte la necessitat de desenvolupar normativa municipal per a regular la
contaminació acústica, és a dir, es proposa desenvolupar una ordenança de regulació
dels sorolls i vibracions i el límit màxim permès. Aquesta normativa ha de ser aplicada per a
totes aquelles activitats que generin contaminació acústica suficient per a poder-se
considerar molesta. S’ha de tenir en compte que els principals factors que influiran en la
contaminació acústica seran la distància de les fonts als habitatges i la intensitat del soroll,
així com la constància d’aquests. Per a la identificació de les principals àrees de
contaminació acústica pot fer-se útil el mapa de capacitat acústica presentat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge. La normativa urbanística establirà que pels
edificis d'ús residencial, com a mínim els objectius de qualitat acústica corresponents a la
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zona de sensibilitat acústica: Moderada (B ), per a les zones urbanitzades existents i Alta
(A4), per a nous desenvolupaments urbanístics, d'acord amb les taules següents:

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d'acord amb la taula
següent:

-

(A1) Espais d'interès natural, espais de protecció especial de la natura, espais de la
xarxa natura 2.000 o altres de similars que per protegir els seus valors naturals
demandin protecció acústica. Els seus valors límits d'immissió podran ser més
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restrictius que els de la zona de sensibilitat acústica alta i podran ser objecte de
declaració com a zones de protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
-

(A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques,
auditoris o altres usos similars que demandin una especial protecció contra la
contaminació acústica.

-

(A3) Habitatges situats al medi rural que compleixin les condicions següents: estar
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d'un nucli de població,
ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

-

(B2) Activitats comercials i d'oficines, restauració, hotels i d'altres.

-

(C3) En aquestes àrees del territori s'adoptaran les mesures adequades de
prevenció de la contaminació acústica, en particular mitjançant l'aplicació de les
tecnologies de menor incidència acústica d'entre les millors tècniques disponibles.

Les edificacions sensibles, com ara escoles i hospitals, han d'assegurar, com a mínim, el
compliment d'uns objectius de qualitat a l'espai interior, d'acord amb la següent taula:

Abans que s'atorguin els permisos i les llicències corresponents l'Ajuntament d'Amer ha de
comprovar que el POUM recull els objectius de qualitat acústica exigibles i preveu les
mesures necessàries per al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan
efectius tant en el projecte d'execució com en les fases d'ordenació i de disseny.
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