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1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

1.1 Els agents dinamitzadors i els seus objectius 

 
El document que ara es presenta ha estat redactat pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el propòsit de sol·licitar l’inici de 
l’avaluació ambiental estratègica simplificada per part de l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada (OGAU) per a poder fer efectiva la construcció d’una gossera 
municipal. L’objectiu és modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
per tal d’encabir aquest equipament al territori, el qual per les seves 
característiques s’ha de situar fora dels espais urbans i urbanitzables.  
 

1.2 El marc normatiu 

 
La redacció d’aquest Document Ambiental Estratègic (DAE) es fa a l’empara de la 
Llei 21/2013, de 9 de Desembre, d'avaluació ambiental, que en el seu article 29 
determina: 
 

Article 29. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el 

promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació 

exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental 

estratègica simplificada, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un 

document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació 

següent: 

 

a) Els objectius de la planificació 

b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, 

tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament 

del pla o programa en l’àmbit territorial afectat. 

e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 

f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 

simplificada. 

h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 

i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, 

corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del 

pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic. 

j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
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2. Si l’òrgan substantiu comprova que la sol·licitud d’inici no inclou els documents 

assenyalats a l’apartat anterior, ha de requerir al promotor perquè, en el termini de 

deu dies hàbils, els aporti, amb els efectes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre. 

 

Així mateix, l’òrgan substantiu ha de comprovar que la documentació presentada de 

conformitat amb la legislació sectorial compleix els requisits que aquesta exigeix. 

 

3. Una vegada realitzades les comprovacions anteriors, l’òrgan substantiu ha de 

remetre a l’òrgan ambiental la sol·licitud d’inici i els documents que s’hi ha 

d’adjuntar. 

 

4. En el termini de vint dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’inici de 

l’avaluació ambiental estratègica simplificada, l’òrgan ambiental pot resoldre la seva 

inadmissió per algunes de les raons següents: 

 

a) Si considera de manera inequívoca que el pla o programa és manifestament 

inviable per raons ambientals. 

b) Si considera que el document ambiental estratègic no reuneix les condicions de 

qualitat suficients. 

 

Amb caràcter previ a l’adopció de la resolució per la qual s’acordi la inadmissió, l’òrgan 

ambiental ha de donar audiència al promotor, i informar-ne l’òrgan substantiu, per un 

termini de deu dies que suspèn el previst per declarar la inadmissió. 

 

La resolució d’inadmissió ha de justificar les raons per les quals s’aprecia, i davant 

d’aquesta es poden interposar els recursos legalment procedents en la via 

administrativa i judicial, si s’escau. 

 
El guió que se segueix en aquest document, doncs, és el resultat de l’adaptació del 
contingut de l’esmentat article a la realitat territorial que ara es tracta així com a les 
característiques de la modificació urbanística que s’escau.  
 
 

2 OBJECTIUS 

 
L’objectiu de la redacció del present informe és sol·licitar l’inici de l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada i l’emissió de l’informe ambiental estratègic que 
permeti modificar el POUM del municipi de Castelló d’Empúries. En darrera 
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instància es persegueix construir una gossera municipal tot definint la millor 
estratègia possible d’acord amb criteris ambientals i de sostenibilitat. 
 
De manera concreta, es pretén: 
 

1.- Definir un àmbit en el qual es pugui portar a terme aquesta activitat. 
 
2.- Establir les mesures oportunes per tal que la incidència ambiental sigui la 

menor possible així com que es garanteixi una adequada integració 
paisatgística en l’entorn de la zona. 

 
 

3 ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I CERCA 

D’ALTERNATIVES 

 

3.1 Abast i contingut del pla proposat 

 

L’abast d’aquest projecte és la construcció d’una gossera municipal. El terreny on 
s’emplaçarà ha d’estar definit com a sòl no urbanitzable però amb possibilitats per 
a instal·lar-hi un equipament d’aquestes característiques. Respecte a la superfície 
necessària, es preveu que aquesta no superi els 10.000 m2. 
 

 

3.2 Cerca d’alternatives en el sòl no urbanitzable 

 
Atès les característiques de les instal·lacions que es preveuen, inicialment s’ha 
considerat el sòl no urbanitzable aquell amb més aptitud per acollir l’activitat objecte 
d’aquest DAE. 
 
Val a dir que dels diferents sectors que el planejament urbanístic de Castelló 
d’Empúries estableix com a no urbanitzables, podem descartar ja d’antuvi (1) 
aquells situats enmig de la trama urbana i urbanitzable, així com també (2) aquells 
altres que gaudeixen d’una protecció especial pel fet de formar part del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o altres espais protegits (Xarxa Natura 2000, 
zones de connexió, etc.).  
 
Un cop descartats aquests espais, analitzarem amb més detall les possibles 
alternatives per ubicar aquesta instal·lació, tot tenint en compte la proximitat als 
nuclis urbans i als espais naturals protegits.
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Imatge 1. Anàlisi d’alternatives per sectors al municipi de Castelló d’Empúries. 
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 Alternativa A 
 
Sector de sòl no urbanitzable situat a l’oest de la comarcal 260. És un terreny 
amb finques agrícoles que limita al sud amb el Parc Natural i a l’est amb el 
polígon industrial El Pla i la urbanització de Castelló Nou. 
 

 Alternativa B 
 
Parcel·les en sòl no urbanitzable que limiten al sud amb el nucli urbà de Castelló 
d’Empúries i a l’est amb el Parc Natural. A l’oest hi ha la barrera física del riu 
Muga. 
 

 Alternativa C 
 
Sector de sòl no urbanitzable limitat en les seves parts oest, nord i est per espais 
protegits (Parc Natural i zones de connexió segons el Pla Especial d’aquest 
espai protegit). Al sud hi trobem la urbanització del Masnou i la comarcal 260. 
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Taula I. Contrast de les alternatives possibles atenent els grans sectors amb possibilitats per acollir la gossera. 

 

Criteri Alternativa A  Alternativa B  Alternativa C  

Accessibilitat dels terrenys. Per accedir a les diferents 
finques agrícoles s’ha de 
passar pel polígon industrial El 
Pla, bé per la part sud o bé per 
la part nord. També s’hi pot 
accedir des de la urbanització 
Castelló Nou. Tot són accessos 
asfaltats. 

A aquestes parcel·les s’hi 
accedeix per la carretera GIV-
6043 que enllaça Castelló 
d’Empúries amb Vilanova de la 
Muga, per la carretera que 
porta a Pedret i Marzà (GIV-
6101), o bé pel camí vell de 
Castelló a Vilanova de la Muga. 
Aquest últim és un accés sense 
asfaltar. 

L’accés a aquest sector es fa 
per mitjà de camins rurals 
sense asfaltar, pel camí vell de 
Roses o bé pel camí de Castelló 
al Mas d’en Bech. 

     

    

Proximitat als nuclis habitats. Una part del sector (sud) es 
troba allunyada del nucli 
habitat, doncs el que té més a 
prop és la zona del polígon 
industrial El Pla. La part nord sí 
que es troba més propera a la 
urbanització Castelló Nou. 

La major part de les parcel·les 
d’aquest sector es troben 
pròximes al nucli urbà de 
Castelló, exceptuant la part 
oest que limita amb la Muga. 

Les finques d’aquest sector es 
troben properes a la 
urbanització El Masnou i a la 
granja de Can Bech. 
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Criteri Alternativa A  Alternativa B  Alternativa C  

Proximitat a zones 
ambientalment protegides o de 
connexió. 

Només la part sud d’aquest 
sector limita amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 

La part est limita amb el Parc 
Natural i l’oest amb el riu Muga 
que s’estableix com a zona de 
connexió segons planejament 
especial. 

A excepció de la part sud la 
resta limiten amb zones 
ambientalment protegides. 

    

    

Major o menor grau de 
modificació del Pla General per 
a encabir-hi l’activitat objecte 
d’aquest DAE. 

Al ser considerat sòl no 
urbanitzable, només caldrà 
modificar que sigui apte per a 
equipaments. 

Al ser considerat sòl no 
urbanitzable, només caldrà 
modificar que sigui apte per a 
equipaments. 

Al ser considerat sòl no 
urbanitzable, només caldrà 
modificar que sigui apte per a 
equipaments. 
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De les tres alternatives establertes, en resulta la més idònia la A ja que presenta 
un accés (sigui pel costat que sigui) totalment asfaltat, es troba prou lluny dels 
nuclis d’habitatges (el més a prop urbanitzat és un polígon industrial) i només s’ha 
de tenir en compte el límit sud que és el que confronta directament amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Dins d’aquesta alternativa escollida, vegem ara amb més detall quina parcel·la 
seria la més adient per a establir-hi la gossera municipal, atenent igualment criteris 
ambientals i paisatgístics. 
 
En aquest sentit, escollim ara tres possibilitats on seria més o menys factible la 
construcció d’aquest equipament: 
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Imatge 2. Anàlisi de les possibles parcel·les en el sector A on situar la gossera. 
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Taula II. Contrast de les diferents parcel·les dins del sector A, atenent criteris ambientals i paisatgístics. 

 

Criteri Alternativa A1  Alternativa A2  Alternativa A3  

Accessibilitat fins a les 
parcel·les. 

Per accedir a aquesta parcel·la 
s’ha de fer per mitjà d’un camí 
rural des del vial lateral que hi 
ha paral·lel a la comarcal 260. 

L’accés més ràpid és per mitjà 
de la part nord del polígon 
industrial (carrer Cerdanya), 
després agafant una camí rural 
i finalment tombant a mà 
esquerra i accedint per un camí 
secundari. Fins a aquest punt 
també hi podem arribar des del 
vial lateral de la comarcal 260. 

L’accés és directe des del 
polígon industrial pel carrer del 
Rec Madral i agafant després el 
camí de la Gallinera. D’aquí surt 
un ramal d’uns 100 m que 
caldria condicionar. 

     

    

Impacte paisatgístic. L’impacte seria mitjà doncs a 
prop hi trobem un aparcament 
d’autocaravanes de lloguer 
amb una nau industrial. La resta 
de l’espai és ocupat per finques 
agrícoles. 

L’impacte seria elevat doncs tot 
al voltant de la parcel·la hi ha 
camps i paisatge agrícola. No hi 
ha cap construcció relativament 
a prop. 

L’impacte seria mínim doncs a 
l’est (a 20 m) hi trobem el 
polígon industrial. Més al sud, a 
uns 130 m hi ha una granja 
avícola i finalment, per la part 
nord-oest, a tocar de la finca, hi 
trobem un cobert. 
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Criteri Alternativa A1  Alternativa A2  Alternativa A3  

Proximitat a zones 
ambientalment protegides o de 
connexió. 

Es troba molt allunyada de 
qualsevol espai protegit. 

Es troba a uns 415 metres del 
límit del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

Es troba a uns 180 m del límit 
del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

    

    

Superfície de la parcel·la (són 
necessaris un màxim de 5.000 
m2 per acollir les instal·lacions) 

9.500 m2 8.900 m2 7.701 m2 
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Després d’haver analitzat les tres opcions, concloem que la més adequada és 
l’alternativa A3 tant pel seu fàcil accés, el menor impacte paisatgístic i el seu 
ajustament a les necessitats reals de l’equipament. 
 
Aquesta parcel·la té una superfície de 7.701 m2 que fan viable la construcció de la 
gossera municipal, i que preveu ocupar entre 4.000 i 5.000 m2. 
 

Imatge 3. Parcel·la on es preveu instal·lar la gossera municipal vista des del sud. 

 
 
De cares a la identificació concreta de la parcel·la finalment seleccionada, 
esmentem que és la número 111 del polígon 14 del cadastre de rústica de Castelló 
d’Empúries, i que la seva referència cadastral és 17052A014001110000UA. 
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Imatge 4. Ortoimatge de la parcel·la finalment seleccionada com a més idònia per a 

instal·lar-hi la gossera. 

 

 

4 EL DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA  
 

Es preveu una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló 
d’Empúries per tal de modificar la catalogació d’aquesta parcel·la i fer-la apte per 
acollir les instal·lacions d’una gossera. 
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5 SITUACIÓ AMBIENTAL DE L’ESPAI AFECTAT ABANS DEL 

DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

 

5.1 El medi físic i la funcionalitat connectora 

 
No existeixen aspectes rellevants del medi físic damunt els quals pugui tenir un 
especial impacte la construcció d’una gossera municipal, llevat d’aquells que es 
deriven de la seva visualització i que podem vincular igualment a la percepció del 
paisatge. 
 
Val a dir però, que aquest és un terreny format per argiles, llims, sorres i graves. 
Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del rebliment de la plana al·luvial 
per les aportacions del riu Fluvià i Muga, en règim de funcionament meandriforme. 
L’edat atribuïda a aquests dipòsits és l’Holocè-Plistocè superior i poden 
correlacionar-se amb dipòsits fluvials d’altres terrasses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5. Mapa geològic del sector (Font: ICGC). 
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Respecte a la funcionalitat connectora d’aquest territori, aquest no exerceix com a 
tal de manera específica, ja que els espais que realitzen aquesta funció són els 
que venen catalogats en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. 
 

5.2 El medi natural 

 
Flora 
 
Es tracta d’un camp cultivat on no s’hi troben espècies de creixement espontani 
destacables, llevat de les de caràcter arvense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 6. En tractar-se d’un cultiu, la vegetació de creixement espontani és de tipus 

arvense. Una de les plantes més habituals és la rosella (Papaver rhoeas). 

 
 
Fauna 
 
En relació a la fauna, són moltes les espècies que en una o altra època de l’any 
troben recés en aquests espais agrícoles. En aquest sentit hi podem trobar 
espècies com el gripau comú (Bufo bufo) i rèptils com la serp verda (Malpolon 

monspessulanus). 
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Imatge 7. La fauna és la característica dels espais agrícoles, on hi abunden els ocells 

granívors coma ara el verdum (Carduelis chloris). 

 
 
Respecte a les aus, hi sovintegen els petits passeriformes habituals dels conreus 
com la cardina (Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), el gafarró (Serinus 

serinus) i el repicatalons (Emberiza schoeniclus), entre d’altres. També ocells de 
mida mitjana com el tudó (Columba palumbus), l’abellerol (Merops apiaster), o 
rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo) i el xoriguer (Falco tinnunculus). 
 
Aprofitant la presència de l’àmbit agrícola, hi són també abundants les aus dels 
espais oberts de la plana marjalenca, entre les que hi destaquen l’esplugabous 
(Bubulcus ibis), el bernat pescaire (Ardea cinerea) i la fredeluga (Vanellus 

vanellus).  
 
En referència als mamífers, cal assenyalar la presència d’animals com l’eriçó comú 
(Erinaceus europaeus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la musaranya 
comuna (Crocidura russula), el talp (Talpa europaea) i la guineu (Vulpes vulpes).  
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6 ELS EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES 
 

Els efectes ambientals previstos són: 
 

- Afectacions paisatgístiques: Seran menors degut a la proximitat (a uns 130 
m) d’una granja avícola, d’un cobert a tocar la part nord-est de la parcel·la i 
del polígon industrial just a l’altre costat del rec Madral. 

- Sòl: Hom considera inevitable la pèrdua de l’espai agrari que ocupin les 
instal·lacions. Pel que fa al subsòl i al freàtic, la naturalesa de l’equipament 
i el fet de preveure la canalització de les aigües residuals cap a la xarxa 
pública de clavegueram, farà que no hi hagi cap mena d’impacte. 

- Vegetació: L’afectació serà mínima ja que es tracta d’un camp cultivat. 
- Fauna: En tractar-se d’un espai on els fluxos de moviment de fauna són 

difusos, la incidència damunt d’aquest vector és també mínima. 
 
 

7 ELS EFECTES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS 

I TERRITORIALS 

 
Pel què fa al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, només caldrà modificar-lo 
perquè els terrenys agrícoles on es vol establir la gossera puguin acollir aquest 
tipus d’equipament. 
 
Respecte el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aquesta parcel·la 
està catalogada com a sòl de protecció territorial i, més concretament com a sòl 
d’interès agrari i/o paisatgístic. Les Normes d’Ordenació d’aquest espai ens 
permeten construir aquest tipus d’equipament atenent-nos a les prescripcions 
descrites en l’article 2.9, punt número 3: 
 

L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb la 

legislació urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació 

sectorial han de tenir en compte les següents recomanacions referides als tipus 

d’intervenció que estableix l’article 2.5: 

 

a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic 

 

A. Autorització admissible d’acord amb la parcel·lació i la morfologia de l’espai. 

B. Autorització especialment condicionada ala seva correcta integració paisatgística 

i inserció territorial. Factor favorable si forma part d’una finca molt més gran que 
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l’espai que ocupa i contribueix de forma demostrable a la viabilitat del conjunt de 

l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca. 

C1. Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat necessària i el 

mínim impacte sobre l’estructura de les parcel·les agràries i sobre les 

infraestructures necessàries per desenvolupar l’activitat agropecuària. Especial 

atenció a la integració paisatgística. 

C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística. Factor 

favorable si es tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció 

agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca i, en el cas 

de les plantes solars, si s’ubiquen sobre sòls de secà o baixa productivitat. 

C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en sòl de 

protecció preventiva o en contigüitat amb els assentaments existents. Especial 

atenció a la integració paisatgística. 

 

 

8 LA MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

SIMPLIFICADA 

 

S’escau l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada 
per raó dels següents motius: 
 
1.- Es fa necessària la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a fi i 

efecte d’habilitar un espai d’equipaments per a la gossera municipal. 
 
2.- Convé l’anàlisi d’alternatives per determinar la millor opció possible on situar la 

gossera atesos els seus hipotètics impactes ambientals i paisatgístics. 
 
3.- Les necessitats d’ocupació d’espai requereixen cercar parcel·les de no pas més 

d’una hectàrea de superfície. 
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9 LES MESURES PREVISTES PER PREVENIR, REDUIR I 

CORREGIR ELS EFECTES NEGATIUS EN EL MEDI 

AMBIENT DE L’APLICACIÓ DEL PLA TENINT EN COMPTE 

EL CANVI CLIMÀTIC 

 

A falta d’altres estudis posteriors, les mesures previstes atenent els diferents 
vectors són les que segueixen: 
 

a) Sòl - La parcel·la escollida té la superfície adequada per tal de poder acollir 
la construcció de la gossera sense malbaratar espai agrícola de bona 
qualitat de manera innecessària. 

b) Contaminació dels aqüífers i del subsòl – Les aigües residuals seran 
degudament canalitzades a la xarxa pública de clavegueram per tal de no 
produir cap mena de contaminació. 

c) Impacte paisatgístic – Els efectes sobre el paisatge es minimitzaran de tal 
manera que aquest equipament quedi totalment integrat dins l’extensa plana 
agrícola del territori que l’envolta. En aquest sentit s’actuarà a la vista del 
projecte constructiu que es presenti. 

d) Flora – Els efectes seran mínims ja que la vegetació natural de creixement 
espontani d’aquest espai és de poca entitat. 

e) Fauna – Per tal de poder facilitar el pas dels animals per l’espai que ocupi 
aquest equipament, s’habilitaran tancaments permeables al pas de la fauna 
(tanques vegetals o cinegètiques). 
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10 LES MESURES PREVISTES PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL 

DEL PLA 
 

 

La naturalesa de la modificació que es proposa no ha de comportar mesures de 
seguiment ambiental específiques. En tot cas aquestes mesures s’hauran de 
determinar en relació al projecte que finalment es presenti per a la construcció de 
l’equipament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, signen el present document i es fan responsables de tota la 
informació continguda, 
 
 
 
 
 
 
Esther Bussó Plaza      Ramon Fortià i Rius 
Biòloga (col. 21.440 – C)     Biòleg (col. 10.027 – C) 
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