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En el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de
modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l’informe ambiental que preveu la Llei d’urbanisme
ha de tenir la naturalesa i contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental (endavant ISA), que
regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d’especificació
que estableixi l’òrgan ambiental en el document de referència, i, en tot cas, amb el contingut mínim
que estableix l’article 70 del nou reglament d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme).
L’informe de sostenibilitat acompanya el POUM, i és la plasmació del procés seguit en el tràmit
d’avaluació de plans i programes. Aquest informe avalua la sostenibilitat del POUM, i incorpora la
informació recollida des de les primeres fases de planejament i la elaborada pels estudis específics
encarregats en motiu de la redacció del planejament.
Aquesta ISA substitueix la que es va lliurar el febrer de 2.007, ja que en haver‐se redactat en
absència del document de referència, no incorporava les determinacions d’aquell. Inclou un annex
que correspon a un estudi ambiental força exhaustiu que es va realitzar l’any 2.005, quan es va
iniciar la revisió del planejament, i que va ser la base per fer l’informe preliminar i l’ISA.
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1. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN
L’ÀMBIT DEL PLA
1.1 DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS DE
L’ÀMBIT OBJECTE DE PLANEJAMENT I DEL SEU ENTORN.
Molló és un municipi de muntanya enclavat en el denominat Pirineu Axial. Situat al
límit nord de la comarca del Ripollès, ressegueix la frontera amb França El seu terme
municipal s’adapta, pràcticament de forma exacta, a la conca hidrogràfica del Riu
Ritort, des del seu naixement fins gairebé la seva desembocadura al Ter. Aquesta
singularitat confereix a Molló una gran diversitat paisatgística, tenint des de zones
d’Alta Muntanya on neix el riu Ritort, als peus del Costabona, fins a valls molt
encaixades i amb vegetació molt densa pròpies dels cursos mitjos dels rius de
muntanya.

Figura 1: La Vall de Camprodon. Font: www.valldecamprodon.org

Molló s’ha caracteritzat històricament per una clara vocació agrícola i ramadera, que
ha configurat un paisatge agroforestal, amb nuclis dispersos de població situats en
punts estratègics elevats, sense comprometre els terrenys més productius.
A finals del segle XIX, però, l’activitat agrícola es va anar abandonant i el sector
ramader va patir un retrocés, ocasionant un despoblament progressiu de la població
que no ha tocat fons fins al segle XXI, en què ha pres el relleu el sector turístic i el
sector de la construcció amb ell associat.
Aquest retrocés del sector agrari però ha tingut uns importants efectes paisatgístics,
entre ells l’embosquinament d’antics prats i conreus i la pèrdua d’antics camins
ramaders. El canvi d’activitat també ha suposat un canvi urbà, amb l’augment de
segones residències.
A continuació es descriuen els aspectes més rellevants del context socioambiental de
Molló.
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El terme municipal de Molló té una gran diversitat paisatgística
El substrat del municipi de Molló constituït per materials paleozoics força homogenis i
fàcilment meteoritzables han permès l’erosió i excavació per part de la xarxa
hidrogràfica del riu Ritort, donant lloc a una morfologia de turons i contraforts entre
els cursos fluvials, molt característica.
Aquesta morfologia, juntament amb una ocupació humana caracteritzada per les
activitats ramaderes i forestals, i en menor mesura agrícoles, han donat com a resultat
alguns dels trets fonamentals del paisatge de Molló:
− Dispersió dels nuclis habitats com correspon a l’herència d’una societat amb
marcada vocació ramadera, agrària i forestal
− Instal·lació dels nuclis d’habitatges en punts enlairats, contraforts
muntanyosos, turons..., i relativament allunyats dels cursos dels torrents.
− Gran nombre d’habitatges fora dels principals nuclis de població: n’existeixen
88 entre masies i cases rurals susceptibles de rehabilitació i reconstrucció
(segons el catàleg de Masies i Cases rurals).
El terme municipal de Molló presenta una gran diversitat paisatgística com a resultat
de la seva adaptació gairebé exacta al que seria la divisòria d’aigües de la conca
hidrogràfica del riu Ritort. Aquesta diversitat es manifesta en els diferents espais que
es poden trobar típicament en una conca de riu de muntanya, que van des del
naixement del Ritort, als peus del Costabona, en zones clarament d’Alta Muntanya,
fins a valls encaixades i densament vegetades, pròpies dels cursos mitjos, passant pels
vessants més o menys encaixats dels diferents afluents de la conca del Ritort.
Aquesta diversitat ha quedat reflectida en la definició de cinc unitats de paisatge
diferents i perfectament establertes, que són:
‐ Zona de cims i altiplans
‐ Vessants de la conca del Ritort
‐ Espai agrari i de pastures
‐ Complex fluvial i de fons de vall
‐ Àrees urbanes i/o urbanitzades.
(veure descripció d’aquestes unitats a l’Annex IV de l’aprovació inicial)
Alguna d’aquestes unitats tenen una elevada fragilitat paisatgística, en especial la zona
de cims i altiplans i, per tant, s’haurien d’incloure en algun tipus de figura de protecció,
aprofitant la redacció del POUM, per a evitar els efectes de possibles actuacions
potencialment agressives amb aquests entorns, ja sigui establint‐les com a zones de
protecció paisatgística o bé incloent‐les en el catàleg de béns a protegir.
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El paisatge privilegiat de Molló és un dels patrimonis més interessants del municipi.
Com a conseqüència d’aquesta diversitat paisatgística que té el municipi de Molló, a
causa d’unes característiques naturals de gran qualitat visual i estètica, i també fruit
d’una bona accessibilitat, tot el terme de Molló es pot considerar com un entorn
natural singular, que de fet constitueix un dels patrimonis més interessants del
municipi, ja que sembla que la dedicació al sector turístic és la única solució de
creixement i manteniment de l’activitat econòmica del municipi a curt i mig termini.
Un dels grans èxits del creixement que ha tingut fins al moment el municipi de Molló,
és que l’ocupació humana no ha transformat de forma irreversible el paisatge.
Evidentment es tracta d’un paisatge amb un fort component humà, però aquesta petja
no ha tingut, fins al moment actual, conseqüències negatives. Al contrari, algunes de
les actuacions pretèrites, especialment les tradicionals, han contribuït a diversificar i
amorosir el paisatge. També la construcció d’habitatges, i fins al moment actual la
reconstrucció d’alguns d’aquests, s’ha fet de forma harmònica amb el terreny, tot
adequant‐se a les seves limitacions i càrregues. En aquest panorama només hi
discrepen algunes repoblacions forestals realitzades cap als anys 60 i 70 del segle
passat.
Cal afegir que els espais oberts estan poc fragmentats per infraestructures viàries.
El POUM, per adequar‐se a aquesta evolució del creixement de Molló, hauria de trobar
un model de creixement urbanístic i un planejament del territori de tot el municipi,
que harmonitzés per una banda les necessitats de desenvolupament econòmic dels
habitants i per l’altre un respectuós tractament de l’entorn, evitant en tot moment que
les afeccions a aquest entorn natural poguessin comprometre la seva pervivència, és a
dir, programar un creixement veritablement sostenible.
Aquest entorn natural és indubtablement que ha vehiculat aquesta nova dedicació
turística del municipi, i la seva pervivència passa necessàriament per la seva
conservació i potenciació. És per això que el POUM ha de considerar aquest patrimoni
natural i el seu reflex, el paisatge, com un element vital a tenir en compte en el
planejament del municipi.

El municipi de Molló té un patrimoni geològic molt valuós
El municipi de Molló té dos punts importants des del punt vista geològic: els
Esbaldregalls estratificats del Coll d’Ares, catalogats pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya com a patrimoni geològic, i considerats com un geòtop
atesa la seva rellevància geomorfològica; i les Balmes d’en Borrasser, caracteritzades
com a Punt d’Interès Geològic a la comarca del Ripollès, segons Costa (2000), per ser
7
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un clar exemple de galeries i coves emplaçades en materials calcaris producte de la
circulació d’aigües subterrànies, donant lloc a un singular sistema càrstic. Aquests dos
aspectes estan desenvolupats més detalladament a l’Annex I de l’aprovació inicial, en
la secció de “Patrimoni geològic”.

Al municipi de Molló s’hi detecten diversos riscos associats al territori (d’inundació,
geològic, sísmic)
Tot i que s’haurien de considerar altres factors de risc, tal i com presenta el Pla
d’Emergències comarcal i està desenvolupat a l’Annex I de l’aprovació inicial, els
associats al territori o de caire natural són els més destacables en el terme de Molló.
En primer lloc, esllavissaments, allaus i totes aquelles inestabilitats del terreny que
comporta tot relleu més o menys abrupte, fan que el risc geològic sigui quelcom que
sempre està present en aquestes contrades.
D’altra banda, i pel que fa al risc sísmic, cal destacar que la situació geogràfica del
terme que ens ocupa s’emmarca dins d’un context sismotectònic de rellevància:
històricament, el municipi ha patit sismes amb magnituds de fins a grau VII o VIII, tot i
que, darrerament, encara que no han desaparegut totalment, la seva presència ha
disminuït considerablement.
Finalment, respecte les àrees d’inundació, cal dir que segons l’estudi de la inundabilitat
en base a criteris geomorfològics realitzat a nivell del Ripollès (vegeu l’explicació més
detallada a l’Annex I de l’aprovació inicial), s’identifiquen diferents zones inundables
que afecten els espais immediats al riu. No queden afectats els nuclis urbans (Molló,
Espinavell i Fabert), que estan situats a una cota més elevada respecte el riu.

El complex fluvial del riu Ritort és clau per al cicle de l’aigua
Dins de la diversitat natural i paisatgística del terme de Molló, destaca la unitat que
s’ha denominat com Complex fluvial i de fons de vall. Aquesta unitat està constituïda
fonamentalment per la conca del riu Ritort, tots els seus afluents: torrents, sots,
aigols,...; i els hàbitats associats a aquests cursos fluvials, en especial el bosc de ribera i
les freixenedes.
Es tracta d’un conjunt que actualment està ben conservat, gràcies a que actualment els
aprofitaments forestals no són gaire intensos; a més els cursos d’aigua i els
ecosistemes associats constitueixen uns connectors paisatgístics i biològics que ajuden
a preservar la biodiversitat de zona.
8
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Des del punt de vista hidrològic la preservació d’aquests espais compleix una doble
finalitat:
- conservació dels recursos hídrics del Ripollès i de l’Alt Ter
- prevenció dels possibles efectes de les riuades

Els cims i carenes de Molló tenen una gran fragilitat paisatgística
Aquesta zona, que a causa de la seva importància i transcendència des del punt de
vista paisatgístic s’ha establert com una unitat de paisatge, destaca per la diversitat de
hàbitats i paisatges que s’hi troben.
Constituïda per les parts més altes de la capçalera del Ritort, es caracteritza per una
alternança de zones amb pendents suaus (“jaces”, colls, comes,...) i parts amb
pendents més elevats, en els pics i turons.
Tot i la diversitat d’ambients, és una zona que destaca per la pràctica absència de
vegetació arbòria, on dominen els prats.
Totes aquestes característiques comporten un entorn d’una extrema fragilitat, tant
ambiental com paisatgística. Pel que fa al paisatge, a causa de l’enlairament, qualsevol
actuació és molt visible des de molts punts, i es poden establir visuals no
interrompudes per cap tipus de barrera, ja que és una zona amb gran quantitat de
miradors destacats. A més, qualsevol actuació perdura durant molt de temps, perquè
les condicions climàtiques són extremes i per tant és molt més difícil restaurar i
recuperar‐se de les agressions rebudes.

Les zones de conreus contribueixen a la qualitat i diversitat paisatgística de Molló
Dins de la diversitat paisatgística del municipi de Molló, les zones de conreus
constitueixen un element que contribueix tant a augmentar aquesta diversitat com a
conservar la imatge de la majoria de nuclis de població del terme. En aquests nuclis, els
camps de conreu al costat dels habitatges o en zones molt properes, contribueixen a
mantenir la imatge tradicional d’aquests pobles, tot permetent establir un cinturó de
protecció al voltant dels propis pobles.
Si en el POUM s’establís qualsevol tipus de protecció per aquests espais, es contribuiria
a augmentar la diversitat paisatgística de l’entorn, a més d’ajudar a mantenir una
activitat en clar procés de desaparició. En aquest sentit, nombrosos municipis estan
articulant figures de protecció per aquests espais, com parcs agraris o espais agrícoles
protegits.

9
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Malgrat la seva biodiversitat i paper en la connectivitat, no hi ha cap zona protegida
al municipi
El municipi de Molló no està inclòs en cap dels Espais d’Interès Natural del PEIN, ni en
el de “Capçaleres del Ter i Freser” (per l’oest i que acaba just al límit del terme
municipal), ni en el d’ “Alta Garrotxa” (pel sud i que també acaba just al límit del terme
municipal); (vegeu l’explicació més detallada a l’Annex I de l’aprovació inicial).
A més tampoc pertany a la Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA), xarxa que recull els espais
naturals de Catalunya que poden haver estat proposats com a Zones d’Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA), d’acord amb la Directiva 79/409/CEE, o com a Llocs
d’Importància Comunitària (LIC), d’acord amb la Directiva 92/43/CEE.
Això no treu que hi hagi zones d’alt valor natural que mereixin ser catalogades i
preservades. De fet, algunes masses forestals del terme municipal es troben incloses
en la Directiva d’hàbitats, i són nombrosos els espais que tenen un elevat potencial des
del punt de vista natural i cultural, però més important, des del punt de vista
d’aprofitament turístic.
També s’han de tenir en compte els estudis de base del planejament territorial de les
comarques gironines , que donen un gran valor a bona part del terme, i proposen que
formi part de la xarxa d’espais naturals i de connectors ecològics.

La diversitat d’hàbitats faunístics fan de Molló un espai de gran importància per a la
fauna
Molló presenta una gran diversitat de fauna a causa la diversitat d’hàbitats que hi són
presents. A l’Annex I de l’aprovació inicial es fa una síntesi dels elements més rellevants
de la fauna, i l’Annex II de l’aprovació inicial presenta una relació de les espècies que hi
són probables, indicant‐ne el grau de protecció.
Destaquen dos aspectes: d’una banda la importància del coll d’Ares pel pas d’ocells
migradors, i de l’altra la probable presència a curt o mitjà termini d’espècies
protegides i en perill d’extinció com l’ós bru (Ursus arctus) i el llop (Cannis lupus).

L’entorn de l’església de Santa Cecília de Molló té un gran valor paisatgístic
L’església de Santa Cecília de Molló és el portal d’entrada al poble, ja que és el primer
element del paisatge urbà que es veu quan s’arriba per la carretera C‐38, en les dues
direccions. És l’edifici més emblemàtic i característic de Molló, i un evident pol
d’atracció turística tant del municipi com de la comarca.
10
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Es tracta d’un monument de gran valor històric, arquitectònic i cultural. Va ser declarat
Monument Històric – Artístic l’any 1979.
Totes aquestes característiques vénen reforçades per la seva situació aïllada i separada
respecte les altres construccions del poble. Aquesta situació defineix el perfil
paisatgístic del poble de Molló (el que actualment s’anomena l’sky‐line).
A l’Annex V de l’aprovació inicial s’exposen diversos arguments en la línia de preservar
aquest entorn del procés edificador.

El terme municipal compta amb un gran patrimoni de camins ramaders, que s’està
perdent
La regressió dels sector ramader ha portat com a conseqüència la pèrdua de gran part
dels camins ramaders, que ja no s’utilitzen per a traginar el ramat. La major part d’ells
no estan senyalitzats, i tan sols resten a la memòria de la gent més gran.
Malgrat la vocació ramadera d’aquesta població, actualment aquesta activitat està
desapareixent en favor d’altres sectors com el de la construcció i el de serveis.
A finals del segle XX es produeix una transició d’un model econòmic basat en el sector
primari a un model econòmic basat en la construcció i en el sector serveis d’activitats
turístiques vinculades al patrimoni natural i cultural; sent aquest subsector d’activitat
econòmica el que té més potencial al municipi, amb la implantació d’empreses de
serveis encarades sobretot al turisme rural que valoren i treuen profit dels recursos
naturals, culturals –especialment del romànic– i paisatgístics.
L’activitat ramadera, que ja no té la importància que històricament havia tingut, se
centra en la explotació extensiva i pasturatge de bestiar boví de carn. Però, tot i la seva
poca aportació al Producte Interior Brut del municipi, aquesta activitat segueix
articulant part del poblament disseminat de les masies, i té un important paper social.
Les altres activitats del sector primari són menys destacades: les agrícoles ‐ destinades
a l’autoconsum‐ en cultius de sègol i patates, i les activitats d’aprofitament forestal de
la fusta de freixe.
Pel què fa a les activitats industrials, tenen poc pes en l’estructura econòmica sectorial,
i la major part són subsidiàries de les activitats ramaderes, com és l’elaboració
artesanal d’embotits.
La població de Molló tendeix a estabilitzar‐se al voltant dels 350 habitants, frenant així
el procés de despoblament que es va iniciar al segle XIX.
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Des que el segle XIX la població de Molló va arribar al seu màxim històric (al voltant
dels 1000 habitants), la població no ha parat de decréixer. L’abandonament de bona
part de l’activitat ramadera va portar a l’emigració de la població, deixant masies,
nuclis de població i veïnats gairebé deshabitats, concentrant‐se la població al nucli
principal de Molló.
Les principals causes d’aquest corrent emigratori i de despoblació, comunes en la
major part de les àrees rurals de muntanya pirinenca catalana, foren l’existència de
limitacions clares per al desenvolupament d’una activitat ramadera moderna i la falta
d’alternatives econòmiques, juntament amb una xarxa de comunicacions insuficient, la
manca de serveis, el fet de buscar una major qualitat de vida, i la percepció d’unes
condicions climatològiques menys favorables respecte d’altres indrets. L’emigració es
produí principalment cap a zones litorals i urbanes catalanes, i cap a poblacions veïnes
més grans.
Actualment aquest procés sembla que ha tocat fons, i hi ha expectatives de
manteniment de la població o fins i tot d’una lleugera tendència a la recuperació
poblacional. Aquesta tendència, que mostra el padró municipal, s’explica per diferents
causes: l’augment de la població estacional (Molló ha esdevingut un lloc d’estiueig
consolidat, i algunes de les persones amb residència secundària s’empadronen al
municipi), el retorn d’alguns antics habitants que havien emigrat, l’aturada de
l’emigració i l’arribada d’immigració des de l’àrea metropolitana de Barcelona, des del
Magreb i des de Amèrica del Sud, i per un lleuger augment de la natalitat.

L’estructura de població és envellida, tot i que hi ha expectatives de rejoveniment
gràcies principalment a la immigració
Les característiques demogràfiques actuals són conseqüència principalment del
procés de despoblament sofert durant el segle XX. La crítica situació demogràfica
resultant del llarg procés emigratori es va veure agreujada per un augment del
creixement vegetatiu negatiu durant els darrers anys dels segle XX, ja que els
moviments de sortida afectaren en major mesura els col·lectius d’adults joves i en
conseqüència produïren la reducció de la natalitat que se sumava a la reducció social
de les pautes de fecunditat (nombre de fills per dona), cosa que agreujava el clar
procés d’envelliment de la població. Aquesta situació comportà un increment relatiu
de la taxa de mortalitat.
Tot i que en menor grau, durant el segle XXI segueix sent una constant el creixement
vegetatiu negatiu. Actualment el saldo migratori del municipi de Molló és favorable, i
s’està equilibrant l’estructura demogràfica del municipi, cosa que dóna com a resultat
un petit creixement total de la població o bé una estabilització tendencial de la
població (vegeu més informació a l’Annex I de l’aprovació inicial).
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Per tant, hi ha expectatives que l’estructura de població es rejoveneixi, per l’efecte de
la coincidència en el temps de la lleugera recuperació del nombre de naixements ‐a
partir de l’any 2004‐, i la modificació del tradicional saldo migratori negatiu (aturada
de l’emigració i arribada d’immigració).
El rejoveniment de l’estructura de la població és necessari per a evitar la regressió
demogràfica i aturar el procés d’envelliment de la població, que té associades diferents
problemàtiques: accentua la manca d’equipaments i serveis específics per al col·lectiu
de Gent Gran, posa en relleu les dificultats per a la mobilitat de part de la població que
necessita serveis públics de transport col·lectiu, l’augment de la població inactiva
laboralment frena el dinamisme socioeconòmic, etc.
L’augment a curt termini previst en infraestructures, equipaments i serveis produirà un
augment de la cohesió interna del municipi, i un efecte positiu en el desenvolupament
local.
A Molló la majoria de serveis públics es comparteixen amb diferents municipis veïns, i
estan en molts casos gestionats de forma mancomunada. Per les seves dimensions, els
habitants de Molló han d’utilitzar equipaments d’àmbit supramunicipal, la major part
d’àmbit comarcal. Destaquen entre aquests: els serveis de salut del CAP de
Camprodon, l’hospital de Campdevànol, els equipaments educatius CEIP i IES de
Camprodon, la deixalleria de Camprodon i el Centre d’educació especial, les
residències i llars d’acollida de Ripoll.
Els equipaments públics existents al municipi són les pistes poliesportives, la sala de
festes o cultural, l’ajuntament, la deixalleria mòbil, i el consultori mèdic que dóna
servei dos dies a la setmana. La pròxima construcció d’un centre cívic i d’una piscina
representaran un incentiu per a la fixació de la població en el municipi, millorant la
qualitat de vida, podent suposar un augment de la cohesió interna del municipi en el
context d’un model territorial de desenvolupament sostenible.
En aquest sentit, també es considera positiu la millora de la principal infraestructura, la
carretera C‐38; que ja està arranjada en el tram des del desviament direcció Beget fins
a Molló, amb la pròxima pavimentació des de Molló fins a Coll d’Ares, i restant
pendent l’arranjament de la carretera des de Camprodon fins al desviament direcció
Beget. També resten pendents de millorar altres infraestructures de serveis bàsics,
alguns camins i especialment la carretera forestal que connecta la C‐38 amb Espinavell
i Setcases.
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Les característiques de la xarxa de camins del municipi dificulten la mobilitat
intramunicipal
Malgrat la millora de la principal infraestructura, la carretera C‐38, el municipi segueix
tenint diferents dificultats pel que fa a la mobilitat. La dificultat principal és de
connectivitat entre els diferents nuclis de població i masies aïllades, i d’aquests amb la
C‐38, ja que la xarxa de camins és deficient, i comporta importants dificultats per a la
mobilitat intramunicipal. En bona part dels seus trams, la xarxa de camins està en mal
estat, té traçats sinuosos, no és prou densa, li manca capil·laritat,... La importància
d’aquesta problemàtica rau en el fet que els desplaçaments intramunicipals es fan per
la carretera C‐38 i per la xarxa de camins i la carretera/camí forestal que va des de la C‐
38 fins a Espinavell i Setcases. Per tant, a més de la carretera C‐38, la xarxa de camins
estructura la mobilitat al municipi, sent bàsica per a la població i per al dinamisme de
les activitats econòmiques municipals.
També l’estructura dispersa de poblament del municipi dóna aquesta importància a la
xarxa de camins que connecten nuclis de població i veïnats petits i dispersos. Les
dificultats de comunicació han estat una de les causes principals per la qual, durant el
segle XX, quedessin masies i cases aïllades despoblades, i nuclis de població i veïnats
gairebé deshabitats o molt poc poblats, concentrant‐se la població del municipi a
Molló, al nucli de població principal i cap del municipi, que és el que gaudeix de millors
comunicacions.
Diverses característiques del municipi condicionen importantment la mobilitat: la
situació geogràfica, l’estructura dispersa de poblament, la seva orografia,... i expliquen
parcialment les característiques de la xarxa de camins actual, però el planejament
urbanístic pot incidir, tal com recull el POUM proposat, per tal que millorin les
infraestructures de transport i comunicacions, ja que aquest és un aspecte clau per a la
cohesió interna del municipi, la fixació de la població en tots els nuclis de població, i
pel desenvolupament local i urbanístic sostenible.
Al municipi, la gran majoria de desplaçaments es realitzen mitjançant el vehicle privat:
el servei de transport públic alternatiu és molt poc utilitzat, a causa de la poca oferta
que comunica Molló amb Camprodon mitjançant un servei de transport públic
col·lectiu, un autobús que un cop per setmana, els divendres, fa un viatge d’anada i
tornada, comunicant el nucli de Molló. La resta dels nuclis de població del municipi no
disposen d’aquest servei, fet que accentua la necessitat de disposar d’una millor xarxa
de camins.
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El territori de Molló inclou masses forestals d’ús públic
Bona part de la zona d’alta muntanya de Molló es troba qualificada com a masses
forestals d’ús públic. Aquestes masses rodegen bona part del perímetre del municipi, i
coincideixen amb les zones més allunyades dels nuclis urbans.

Superfície urbanitzada
Tipus de propietari
Agències Públiques
Diputacions
Entitat Municipal Descentralitzada
Municipi
Estat
Generalitat de Catalunya
Privat

Mapa 1: Masses forestals d’ús públic sobre zonificació del terme municipal de Molló.
Font: Bases cartogràfiques Generalitat

Als annexes de l’aprovació inicial s’adjunta un estudi exhaustiu del medi i un estudi de
les unitats paisatgístiques, a partir del qual s’ha redactat aquest capítol de l’ISA.
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1.2 DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ
AMBIENTAL, APLICABLES EN EL POUM DE MOLLÓ
Els objectius, directrius i obligacions generals als quals es fa referència en aquest
apartat, i que s’han de tenir en compte en la planificació urbanística de Molló,
parteixen dels convenis, estratègies, directives, programes i conferències a nivell
internacional i principalment en l’àmbit comunitari europeu. A nivell estatal molts
d’aquestos objectius i directrius han estat transposats en la legislació de l’Estat i
Catalana, que també s’ha inclòs en aquest apartat.
1.2.1 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS CONTEXTUALS
Són objectius i directrius que venen definits per polítiques generals sobre sostenibilitat
internacionals i europees, així com la seva transposició a les polítiques estatals i
catalanes. En ells es fixen línies estratègiques de referència a seguir.
El Conveni de Rio sobre la diversitat biològica (1992)
• Té com objectius bàsics: la conservació de la biodiversitat i l’aprofitament
sostenible dels seus components
L'Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995)
• El seu objectiu és aturar i revertir la degradació de la diversitat biològica i
paisatgística a Europa
• Incorpora aquest objectiu en tots els organismes que intervenen directa o
indirectament sobre el territori, siguin administracions, empreses o ciutadans
particulars. D’aquesta manera integra els diferents sectors socials i econòmics
en la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica i paisatgística.
• L’estratègia es planteja en un horitzó de vint anys (1996‐2016)
L’Estratègia de la Unió Europea per a la conservació i l’ús sostenible de la biodivesitat
(1998)
• Té quatre objectius bàsics entre els quals, en relació a la planificació, la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica
• Aquesta estratègia s’ha adaptat a nivell de l’Estat en la Estrategia Española
para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, que especifica
més els objectius de la directiva europea:
1. Incorporar els principis de restauració, conservació i ús sostenible als
processos de planificació i execució de les polítiques sectorials i
intersectorials.
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2. Crear els mecanismes necessaris per a la planificació de la gestió i
conservació a mitjà i a llarg termini dels recursos naturals.
• A Catalunya està en procés d’elaboració l’Estratègia Catalana per a la
Conservació i l’Ús Sostenible de la Diversitat Biològica, amb uns objectius
similars:
1. Eliminar o reduir les amenaces que comprometen la conservació dels
components de la biodiversitat a casa nostra i, en allò que depèn de
nosaltres, les que incideixen arreu del món.
2. Garantir que els usos i aprofitaments que es fan dels components de la
biodiversitat a Catalunya siguin sostenibles.
Estratègia Territorial Europea (ETE). (1999)
• Estableix uns grans objectius de política territorial per a la Unió Europea,
articulats a l’entorn de tres eixos, entre els quals destaca la gestió prudent de la
natura i el patrimoni cultural
Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2001)
• Fixa uns objectius generals de desenvolupament sostenible a llarg termini,
centrats en el canvi climàtic, els transports, la salut i els recursos naturals, que
són:
1. Limitar el canvi climàtic, complint els compromisos del protocol de Kioto i
incrementant l’ús d’energies netes.
2. Limitar els riscos per a la salut pública.
3. Gestionar els recursos naturals d’una forma més sostenible, trencant el
vincle entre el creixement econòmic i la utilització dels recursos, i frenant la
reducció de la diversitat biològica.
4. Limitar els efectes negatius dels transports i frenar els desequilibris
territorials, millorant l’ordenació territorial.
VI Programa Comunitari d’acció en matèria de Medi Ambient (2002) “Medi Ambient
2010: el futur és a les nostres mans”
• Estableix quatre objectius prioritaris:
1. Buscar una solució al canvi climàtic estabilitzant les concentracions de gasos
d’efecte hivernacle
2. Protegir i restaurar els sistemes naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i
protegir els sòls.
3. Assolir un nivell de qualitat mediambiental en què la presència dels
contaminants d’origen humà no tingui efectes ni riscos sobre la salut
humana
4. Assolir un consum de recursos naturals que no superi la capacitat de càrrega
del medi
17
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5. Determina que les decisions sobre planificació i gestió dels usos del sòl
poden tenir grans repercussions sobre el medi ambient. Per això estableix
com estratègia a seguir introduir la dimensió mediambiental en les decisions
sobre planificació i gestió dels usos del sòl

1.2.2 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS DE REFERÈNCIA
Aquest apartat ve referit als objectius directrius i obligacions específics, derivats de
polítiques mediambientals sobre el planejament territorial i el govern local en l’àmbit
de la comunitat europea, així com l’estat de la seva aplicació al municipi i a Catalunya.
Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta d’Aalborg)
•

En la primera Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles a Aalborg,
Dinamarca, el 27 de maig de 1994, s’estableixen només dos objectius generals:
1. Fer que els governs locals d’Europa actuïn conjuntament per fer front als
reptes creixents en matèria de sostenibilitat.
2. Establir uns compromisos que siguin una eina pràctica i flexible per a l’acció i
les actuacions locals.

•

En la Conferència de Hannover 2000 (la Tercera Conferència Europea sobre
Ciutats i Pobles Sostenibles), es prenen, entre d’altres, els següents acords en
l’àmbit de la planificació territorial:
1. Tirar endavant les polítiques locals que redueixin la petjada ecològica de la
comunitat.
2. Les àrees clau de la gestió urbana per anar cap a la sostenibilitat local són:
a. la planificació urbana integrada
b. el desenvolupament urbà compacte
c. la rehabilitació d’àrees urbanes i industrials deprimides
d. un menor consum de sòl i altres recursos naturals i una major
eficiència en els seus usos
e. la gestió de l’energia i dels transports a escala local
f. la lluita contra l’exclusió social, l’atur i la pobresa.
3. Tenir en compte les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i els
conceptes innovadors per als serveis perquè les ciutats siguin ecològicament
més eficients.
4. Introduir indicadors de sostenibilitat local i, segons aquests indicadors,
establir objectius, fer un seguiment del progrés i redactar informes sobre les
fites assolides.
5. Considerar el municipi com l’entitat més adequada per abordar els
problemes de desenvolupament sostenible de manera integrada.
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6. Els ens locals han d’assumir la responsabilitat de l’ús de recursos naturals i
de la qualitat ambiental de manera local i que s’introdueixin sistemes de
gestió per a la sostenibilitat local i de millora ambiental .
•

En la IV Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg+10 (11
de juny de 2004), es van adoptar els Compromisos d’Aalborg. Es tracta de deu
compromisos per als municipis signants de la Carta que poden establir‐se en
forma d’objectius específics. D’aquests un està directament relacionat amb la
planificació i l’urbanisme, i vuit més ho estan de manera indirecta:
1. Planificació i urbanisme: assumir un paper estratègic en la planificació i
l’urbanisme a l’hora de resoldre problemes ambientals, socials, econòmics,
culturals i sanitaris en benefici de tots
2. Gestió local cap a la sostenibilitat: Elaborar programes eficaços de gestió,
des de la seva formulació fins a la seva implementació i avaluació
3. Béns naturals compartits: protegir, presentar i garantir un accés equitatiu
als béns naturals compartits
4. Consum responsable i elecció d’estils de vida: adoptar i facilitar l’ús
prudent i eficient dels recursos i fomentar el consum i la producció
sostenibles
5. Més mobilitat, menys trànsit: promoure fermament els models de
mobilitat sostenibles
6. Acció local per a la salut: promoure i protegir la salut i el benestar dels
ciutadans.
7. Economia local activa i sostenible: crear i garantir una economia local
pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient
8. Igualtat i justícia social: garantir comunitats integradores i solidàries
9. Del local al global: assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau,
la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del
clima

•

Aquests objectius impliquen una sèrie d’accions a desenvolupar, entre les quals
cal tenir en compte:
1. Regenerar i reutilitzar les zones degradades o abandonades.
2. Evitar el creixement urbà incontrolat establint densitats urbanes
adequades i donant prioritat al desenvolupament en zones industrials
abandonades i no en espais verds.
3. Garantir l’ús mixt d’edificis i urbanitzacions, amb un equilibri adequat de
llocs de treball, habitatges i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial en el
nucli urbà.
4. Garantir la conservació, renovació i utilització/reutilització adequades del
patrimoni cultural.
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5. Complir els requisits de disseny i construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tècniques de construcció d’alta qualitat.
6. Reduir la dependència del transport privat motoritzat i promoure
alternatives atractives i accessibles per a tothom.
7. Augmentar la proporció de desplaçaments en transport públic, a peu i en
bicicleta.
8. Desenvolupar un pla integrat de mobilitat urbana sostenible.
9. Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.
10. Promoure l’avaluació dels impactes en la salut, com un mitjà perquè tots
els sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida.
11. Mobilitzar els urbanistes perquè tinguin en compte la salut en les seves
estratègies i iniciatives urbanístiques.
12. Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en els principis
preventius i d’acord amb la futura Estratègia temàtica sobre medi ambient
urbà de la UE.
13. Assegurar que les qüestions relacionades amb la sostenibilitat són un
element essencial en els processos de presa de decisions municipals i que
l’assignació de recursos es basa en criteris sòlids i amplis de sostenibilitat.
14. Reduir el consum d’energia primària i incrementar el percentatge
d’energies renovables.
15. Millorar la qualitat de l’aigua, estalviar‐ne i utilitzar‐la de la manera més
eficient.
16. Promoure i augmentar la biodiversitat, i ampliar i tenir cura dels espais
verds i les àrees naturals.
17. Millorar la qualitat del sòl, preservar la terra de producció ecològica i
promoure l’agricultura i la silvicultura sostenibles.
18. Millorar la qualitat de l’aire.
19. Gestionar i tractar els residus d’acord amb els principis de bones
pràctiques.
20. Evitar el consum innecessari d’energia i millorar l’eficiència del seu ús.
21. Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat en la localització de
les empreses.
22. Promoure el turisme local sostenible.
23. Millorar la seguretat ciutadana.
24. Garantir condicions de vida i habitatges de qualitat i socialment integrats.
25. Desenvolupar i fer el seguiment d’un pla estratègic i integrat per mitigar el
canvi climàtic i treballar per aconseguir un nivell sostenible d’emissions de
gasos hivernacle.
26. Atorgar a la política de protecció del clima un paper central en les
polítiques en matèria d’energia, transport, compres, residus, agricultura i
silvicultura.
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27. Integrar accions preventives en les polítiques relacionades amb el canvi
climàtic.
28. Reduir l’impacte humà en el medi ambient global i promoure el principi de
justícia mediambiental.
29. Reforçar la cooperació dels pobles i les ciutats i desenvolupar respostes
locals a problemes globals, conjuntament amb els governs locals, les
comunitats i els grups d’interès corresponents.
•

El municipi de Molló ha firmat la Carta d’Aalborg i es troba en ple procés
d’elaboració de l’Agenda 21 i el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. En
aquests processos es fa una anàlisi inicial, s’estableixen uns objectius específics
a assolir pel municipi i un pla d’actuació municipal per a assolir‐los, en els quals
s’inclou l’urbanisme i la planificació. Cal tenir aquesta diagnosi en compte, així
com els objectius i accions proposats.

DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de Juny de 2001,
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
•

Estableix l’objectiu (article 1) d’assolir un elevat grau de protecció del medi
ambient i integrar aspectes mediambientals en la preparació i adopció de plans
i programes.

•

La directiva implica l’avaluació ambiental de tots els plans i programes
d’ordenació del territori urbà i rural (article 3)

•

Determina els continguts de l’informe mediambiental per als plans i programes
(article 5 i Annex I):
1. un esbós del contingut, objectius principals del pla o programa i relacions
amb altres plans i programes pertinents;
2. els aspectes rellevants de la situació actual de medi ambient i la seva
provable evolució en el cas de no aplicació del pla o programa;
3. les característiques mediambientals de les zones que puguin veure’s
afectades de manera significativa;
4. qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al pla
o programa, incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol
zona d’especial importància mediambiental, com de les zones designades
de conformitat amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE;
5. els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional,
comunitari o de l’Estat membre que guardin relació amb el pla o programa
i la manera en què aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental
s’han tingut en compte durant la seva elaboració;
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6. els probables efectes significatius en el medi ambient, inclosos aspectes
com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra,
l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural
incloent el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i la interrelació
entre aquests factors;
7. les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura d’allò possible,
compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de
l’aplicació del pla o programa;
8. un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una
descripció de la manera com es va realitzar l’avaluació, incloses les
dificultats que poguessin haver‐se trobat a l’hora de recollir la informació
demanada;
9. una descripció de les mesures previstes per a la supervisió, amb
conformitat amb l’article 10 (de la mateixa Directiva);
10. un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels
epígrafs precedents.
•

Aquesta Directiva implica la necessitat de fer el present informe de
sostenibilitat ambiental i els seus continguts bàsics. Aquests continguts han
estat adaptats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya a les característiques específiques del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, en la guia “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Avaluació
ambiental en el planejament urbanístic”, que segueix el present informe.

1.2.3 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS EN L’ÀMBIT DE L’URBANISME
Es fa referència en aquest apartat als objectius, directrius i obligacions mediambientals
que venen determinats per la legislació i planificació urbanística vigent.
DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme
• Objectiu mediambiental: promoure el desenvolupament urbanístic sostenible.
Entenent com a desenvolupament urbanístic sostenible la utilització racional
del territori i el medi ambient, que comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les
generacions presents i futures (article 3).
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•

Directrius aplicables (article 9):
1. Les determinacions i execució del planejament urbanístic han de permetre
assolir uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i
de preservació enfront els riscs naturals i tecnològics.
2. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en altres zones de
risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres
vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès
especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels
municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les
construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o
bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a
l’entorn.
4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat
absoluta de creixement dels nuclis existents.
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a
conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva
classificació com a sòl no urbanitzable.

•

Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal (article 58):
1. Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei (urbà,
urbanitzable i no urbanitzable) i en els àmbits o les superfícies que resultin
necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de la complexitat
urbanística del municipi.
2. Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a
aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu.
3. Desenvolupen per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del
territori.
4. Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que hagin d’ésser
considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada actuació,
d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització
racional del territori.
5. Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i
energètics.
6. Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre,
com a mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel
planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de
planejament urbanístic.
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7. Estableixen les determinacions necessàries per a assolir una mobilitat
sostenible en el municipi.
8. Estableixen, per mitjà de l’agenda, quan no tenen cap programa d’actuació
urbanística, les determinacions pròpies d’aquests pel que fa a les prioritats i
a les previsions temporals de l’execució del pla d’ordenació urbanística
municipal
•

A més cal tenir en compte que (article 58)
1. En sòl urbà assignen els usos per a cada zona, regulen les tipologies i
densitats de les edificacions, determinen els valors que hi han d’estar
protegits i regulen l’ús del subsòl.
2. En sòl no urbanitzable regulen la qualificació i protecció del sòl i regulen
paràmetres bàsics d’edificacions excepcionals

•

Determina que els plans d’ordenació urbanística municipal ha de ser objecte
d’avaluació ambiental

Pla Territorial General de Catalunya (1995)
• Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells de
renda adequats en tot el territori.
• Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal
d’afavorir una eficàcia més gran de les activitats econòmiques i una millor
qualitat de vida.
• Afavorir el creixement econòmic de Catalunya i lluitar contra l’atur.

1.2.4 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS EN L’ÀMBIT DEL MEDI NATURAL
En l’àmbit del medi natural s’han de tenir en compte els següents objectius, directrius i
obligacions mediambientals:
Directiva 92/43/CEE de conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres,
modificada posteriorment per la Directiva 97/62/CEE. Traspassada a l’Estat Espanyol
pel Real Decret 1997/1995 de 7 de desembre.
• Objectiu: evitar la degradació del hàbitats naturals, de manera que
s’aconsegueixi la conservació de les espècies amenaçades a Europa.
• Estableix la Xarxa Natura 2000, de la qual no hi ha cap espai present en el
terme municipal, encara que el terme limita amb el Lloc d’Interès Comunitari
(LIC) Capçaleres del Ter i del Freser.
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•

Cataloga una sèrie d’hàbitats que descriu com Hàbitats d’interès Comunitari,
algun dels quals es determina com a prioritari. Els hàbitats catalogats trobats al
terme municipal són els següents:

Hàbitat
Prats de dall de terra baixa i de la
muntanya mitjana (Arrhenatherion)
Boixedes xerotermòfiles permanents,
dels vessants rocosos
Prats ‐i fàcies emmatades‐
medioeuropeus, seminaturals, sobre
substrat calcari (Festuco‐Brometea)
Fagedes acidòfiles

Codi

Prioritari

6510

No

5110
6210

No
No

9120

No

Fagedes calcícoles xerotermòfiles

9150

No

Landes atlàntiques i subatlàntiques
seques

4030

Boscos de pi negre (Pinus uncinata)
sobre substrat calcari

9430

Tarteres de l'Europa meridional amb
vegetació poc o molt termòfila

8130

Rius de tipus alpí amb bosquines de
muntanya

3240

Costers rocosos silicis amb vegetació
rupícola

8220

No
Si
No
No
No

Taula 1: Cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari. Font: Departament de Medi ambient i
Habitatge.

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres : en aquest municipi
no hi ha Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). El municipi es limita a l’oest
amb la ZEPA Capçaleres del Ter i del Freser
Decret 328/1992, de 14 de desembre: en aquest municipi no hi ha cap espai inclòs en
el Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya. Tot i això el terme
llinda amb l’EIN Capçaleres del Ter i del Freser a l’oest i amb l’EIN Alta Garrotxa a
l’oest.
No hi ha espais naturals declarat de Protecció Especial (parcs nacionals, parcs naturals,
paratges naturals d’interès nacional o reserves naturals)
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No hi ha aqüífers protegits, ni zones vulnerables a la protecció per nitrats, ni zones
vulnerables per la contaminació atmosfèrica.
No hi ha zones humides pertanyents a l’inventari de zones humides de Catalunya, i
protegides segons l’article 11 de la llei 12/1985
Decret 282/1994 de 29 de setembre. Delimita l’àrea afectada pel Pla de recuperació
del trencalòs a Catalunya, incloent tot el terme municipal de Molló. El Reial decret
439/1990, de 30 de març, que regula el catàleg nacional d’espècies amenaçades,
s’inclou el trencalòs en la categoria ‘En perill d’extinció‘. Per aquesta raó es realitza el
Pla de Recuperació d’aquesta espècie que implica les següents activitats de
conservació:
• Els estudis d’impacte ambiental dels projectes que hagin de realitzar‐se en
l’àmbit territorial del pla, i que estiguin subjectes a tràmit d’avaluació
ambiental, hauran de fer constar la incidència del projecte sobre l’hàbitat del
trencalòs. A aquest efecte, els promotors dels projectes hauran de sol·licitar
informe preceptiu del Servei de Protecció i Gestió de la Fauna, el contingut del
qual es farà constar explícitament en l’estudi d’impacte corresponent.
• En el cas dels informes preceptius que emeten els òrgans rectors dels espais
naturals de protecció especial o dels espais inclosos en el PEIN, aquests hauran
de tenir també en compte la incidència de l’activitat o l’actuació objecte
d’informe sobre l’hàbitat i la població del trencalòs en l’àmbit d’aplicació
d’aquest Pla..
• Es consideren àrees crítiques la zona o zones situades en un radi de 1.000
metres al voltant del/s niu/s de cada territori de trencalòs. La delimitació
d’aquestes àrees es realitzarà per part del coordinador del Pla de recuperació.
Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a
Catalunya
• La part septentrional del terme municipal de Molló es troba catalogada com
Zona d’implantació condicionada. En aquesta zona l’existència de valors
naturals a protegir demana una declaració d’impacte ambiental positiva per al
projecte d’implantació d’un parc eòlic, que garanteixi la compatibilitat del
projecte o l’establiment de mesures correctores que en minimitzin l’impacte
• El sector meridional del terme s’ha qualificat com Zona compatible, o sigui
espai que s’entén idoni per a la implantació de parcs eòlics en referència a la
protecció del seu patrimoni natural, encara que necessiti una autorització
ambiental prèvia.
Hi ha una espai declarat d’interès geològic segons l’inventari d’Espais d’Interès
Geològic de Catalunya. Es tracta dels Esbaldregalls estratificats del Coll d’Ares,
corresponents al Pleistocè superior. És un geòtop amb un gran valor divulgatiu i
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didàctic, representatiu de les condicions ambientals a les zones pròximes o de menor
altitud que les valls glaçades durant la darrera glaciació als Pirineus.
En la Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (Setembre de 2005) no
se situen espais connectors en el terme municipal de Molló. Només esquitxa
lleugerament el terme l’espai connector Llanars‐ Camprodon, que ha d’afavorir la
connectivitat entre Serra Cavallera i l’espai natural de l’Alt Ter i Freser.
No hi ha cap arbre i ni arbreda monumentals declarats, tampoc d’interès comarcal ni
local, des de la primera Ordre de declaració de l’any 1987 (DECRET 214/1987 sobre
declaració d'Arbres Monumentals) fins a la de l’any 2005 (Ordre DMAH/228/2005,
DOGC 4393 de 2 de maig de 2005) a Catalunya.

1.2.5 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS EN L’ÀMBIT DEL PAISATGE
En l’àmbit del paisatge s’han de tenir en compte els següents objectius, directrius i
obligacions mediambientals:
Conveni europeu del paisatge (2000)
• Té per objectiu promoure la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges.
• El conveni és d’aplicació a tot el territori dels membres signants, comprenent
les àrees naturals, rurals, urbanes i periurbanes. Comprèn la zona terrestre,
marítima i les aigües interiors. Es refereix tant a paisatges considerats
excepcionals com als quotidians o degradats.
• Exposa unes mesures generals a emprendre pels qui el signin, entre les quals
destaca la d’integrar el paisatge en les polítiques de ordenació territorial i
urbanística.
• Com a mesures específiques en la planificació defineix l’establiment
d’instruments d’intervenció destinats a la protecció, gestió i/u ordenació del
paisatge.
• el Parlament de Catalunya, s’adhereix al Conveni europeu del paisatge a través
de la Resolució 364/VI, del 14 de desembre de 2000.
LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
• Té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del
paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals,
socials i econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Aquesta llei
impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les polítiques
d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials
que hi incideixen de manera directa o indirecta. (article 1)
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•

•

•

Els principis que regeixen les actuacions en matèria de paisatge vinculades a la
planificació són (article 2):
1. Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes
d’utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic
sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes.
2. Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.
3. Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu
que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica,
cultural, social, patrimonial i d’identitat.
4. Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació
d’ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el
paisatge.
Les actuacions que s’executin sobre el paisatge poden tenir, entre d’altres, les
finalitats següents (Article 8):
1. La preservació dels paisatges que, per llur caràcter natural o cultural,
requereixen intervencions específiques i integrades.
2. La millora paisatgística de les perifèries i de les vies d’accés a les ciutats i
les viles, i també l’eliminació, la reducció i el trasllat dels elements, els usos
i les activitats que les degraden.
3. El manteniment, el millorament i la restauració dels paisatges agrícoles i
rurals.
4. L’articulació harmònica dels paisatges, amb una atenció particular vers els
espais de contacte entre els àmbits urbà i rural i entre els àmbits terrestre i
marí.
5. L’elaboració de projectes d’integració paisatgística d’àrees d’activitats
industrials i comercials i de les infraestructures.
6. El foment de les actuacions de les administracions locals i de les entitats
privades en la promoció i la protecció del paisatge.
7. L’adquisició de sòl per a incrementar el patrimoni públic de sòl en les àrees
que es considerin d’interès per a la gestió paisatgística.
8. L’atribució de valor al paisatge com a recurs turístic.
Instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge
1. Es creen els catàlegs del paisatge i les directrius del paisatge com a
instruments per a protegir, gestionar i ordenar el paisatge. Els catàlegs del
paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen
la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat
de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir
(article 9).

28

1. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla

•

2. Les cartes del paisatge són els instruments de concertació d’estratègies
entre els agents públics i els privats per a acomplir actuacions de protecció,
gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir‐ne els
valors. El Govern, els consells comarcals, els ajuntaments i les altres
administracions locals poden impulsar l’elaboració de les cartes del
paisatge. El contingut de les cartes del paisatge ha de tenir en compte el
que estableixen els catàlegs del paisatge que incideixen en llur àmbit.
(Article 14)
El catàleg del paisatge de les comarques de Girona encara no es troba elaborat

1.2.6 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS ESTABLERTS PER PLANS I PROGRAMES
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
Aquest pla territorial, encarregat pel Govern de la Generalitat (acord de 19 de març de
2002), inclou el territori comprés dins la comarca del Ripollès i, per tant, el municipi de
Molló.
Actualment es troba en fase d’elaboració per la qual cosa encara no es té notícia del
marc orientador de totes les accions que proposa amb incidència territorial en l’àmbit
de les comarques de Girona en general i del Ripollès i de Molló en particular.
Tanmateix, inclou estudis de base del territori que s’han consultat per orientar la
definició de la qualificació del sòl no urbanitzable.
Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC 2006‐2026)
El PITC té l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures viàries,
ferroviàries i logístiques necessàries per Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any
2026. Aquest pla territorial sectorial defineix com a xarxa bàsica la carretera C‐38, Sant
Joan de les Abadesses – límit amb França (Coll d’Ares) i, dins de les actuacions
programades, preveu el condicionament d’aquest tram de carretera. De fet, aquesta
era una previsió ja recollida en el Pla Comarcal de Muntanya 2001‐2005, de la qual ja
s’ha executat la 1a fase (tram Camprodon‐Molló). En breu s’iniciarà ja la segona fase
(projecte RG‐05043), de Molló fins a la frontera francesa. Totes aquestes actuacions
s’han dut a terme per mitjà de l’expropiació dels terrenys afectats per l’eixamplament
de la via, de tal manera que el POUM s’ha limitat a classificar com a sòl no urbanitzable
els terrenys subjectes a limitacions o servituds derivades de la protecció del domini
públic viari.
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005
Pel que fa al PSARU, entre les actuacions previstes a l’escenari 2006 a 2008, hi ha
programades dues actuacions, identificades com a EDAR i Col·lectors de Molló 1 i 2.
Tanmateix, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha concretat encara l’emplaçament
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d’aquestes instal·lacions de serveis tècnics per tal de fer la corresponent reserva de
terrenys en el POUM. No obstant això, haurà de ser en el moment d’emetre el seu
informe sectorial quan s’hauran d’incorporar les corresponents previsions.
Pla Director Urbanístic del Ripollès
L’article 56 del TRLUC disposa que correspon als plans directors urbanístics, de
conformitat amb el planejament territorial i atenent les exigències del
desenvolupament regional, d’establir:
a. Les directius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast
supramunicipal.
b. Les determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la
mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.
c. Mesures de protecció del sòl no urbanitzable i els criteris per a l’estructuració
orgànica d’aquest sòl.
d. La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans
infraestructures.
e. La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge.
El Pla Director Urbanístic del Ripollès s’ha està actualment en una fase molt inicial de
redacció, per la qual cosa no es podran incorporar les seves determinacions en aquesta
fase del planejament.
Pla estratègic del sector terciari del Ripollès
Els plans estratègics inclouen un ampli ventall d’aspectes de caràcter econòmic i social
que no tenen una concreció directa en l’ordenació i utilització física de l’espai. Tot i no
ser vinculants, recullen la voluntat de la col·lectivitat urbana o territorial, per la qual
cosa s’haurien de tenir en compte en qualsevol planejament.
El pla estratègic del sector terciari del Ripollès planteja un conjunt d’objectius que
coincideixen plenament amb els que es postulen com a objectius del planejament
urbanístic de Molló, com per exemple:
• La creació d’una economia diversificada, dinàmica en tots els sectors, amb
productes de gran valor afegit i amb la integració de la gent jove.
• La millora del transport intracomarcal i intercomarcal.
• La potenciació de les polítiques d’edificació sostenibles.
• Oferta turística de qualitat basada en el desenvolupament sostenible i els
valors històrico‐culturals del Ripollès.
• Impuls al Pla territorial sostenible del Ripollès.
• Política d’habitatge social per a garantir l’equilibri en l’oferta d’habitatge
assequible i l’arrelament de la població.
• L’horitzó de creixement de la població és d’un 10% a l’any 2015.
• Promoció, ajuts i accions normatives per a l’edificació sostenible.
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Pla Comarcal de Muntanya
Segons la llei 2/1983, d’Alta Muntanya, la Comarca del Ripollès i el municipi de Molló
són considerats com comarca i municipi, respectivament, de muntanya.
El principal instrument que la llei d’alta muntanya preveu per al seu desplegament és
el Pla Comarcal de Muntanya. Aquest document de planificació es configura com un
pla integral de desenvolupament socioeconòmic on, per un període de 5 anys, es
coordinen les actuacions i les inversions dels diversos agents de l’Administració de la
Generalitat a cadascuna de les comarques de muntanya.
El Consell Executiu de la Generalitat aprova, per a cadascuna de les comarques de
muntanya, un pla comarcal de muntanya amb una vigència de cinc anys. Aquests
documents, elaborats amb la col·laboració dels departaments de la generalitat, els
Consells Comarcals corresponents i la població de la comarca determinen, com a
mínim, objectius i mitjans en relació als aspectes següents:
• La defensa, la conservació i la restauració del medi físic i del patrimoni històric i
artístic.
• La protecció i el foment de les activitat agràries.
• La promoció o la protecció de la indústria, del turisme i de l’artesania.
• L’habitatge.
• Les obres públiques, amb especial prioritat per a les de la xarxa viària.
• La sanitat i l’assistència social, l’ensenyament i l’esport.
Els primers plans comarcals de muntanya van entrar en vigor l’any 1990. Actualment
s’estan aplicant la tercera generació de plans comarcals que comprèn el període 2001‐
2005. Precisament el document de referència que s’ha consultat i utilitzat en el
moment d’elaborar aquest POUM és la diagnosi socioeconòmica i el programa
d’actuacions i el marc financer del Pla Comarcal de Muntanya 2001‐2005; així com la
memòria del seguiment de l’esmentat pla. Entre les inversions programades per la
Generalitat de Catalunya en aquest període, territorialitzades específicament a Molló,
hi havia diverses actuacions de tractament silvícoles de millora pel Departament de
Medi Ambient; el condicionament de la C‐38 (C‐151) en el tram de Camprodon‐Molló‐
Coll d’Ares; i la millora de diversos trams del camí d’Espinavell a Setcases. No n’hi havia
cap altre que condicionés específicament l’ordenació que resulta del planejament
urbanístic en elaboració. Actualment està en fase d’elaboració el quart pla comarcal de
muntanya (2006‐2010), sense que per l’estat embrionari dels treballs es tingui notícia
de cap incidència que pugui condicionar les propostes del planejament urbanístic de
Molló.
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1.3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL PLA
S’ha establert els objectius ambientals pels quals s’ha de regir el pla a partir dels
següents condicionants:
− Els objectius criteris i obligacions aplicables en l’àmbit del pla (cap 1.2 d’aquest
informe)
− Els 15 criteris establerts pel document “Planejament territorial: criteris”,
elaborat per la secretaria de planejament territorial
− Els objectius establerts en el document “avaluació ambiental en el planejament
urbanístic” publicat per la Generalitat de Catalunya el 2006
− Els condicionants ambientals que es desprenen del capítol 1.1 d’aquest informe
Aquests objectius s’han estructurat en 8 àrees temàtiques, que per ordre
d’importància en el context del POUM que s’avalua són:
Àrees temàtiques prioritàries:
Model territorial
Biodiversitat
Paisatge i patrimoni cultural
Mobilitat
Qualitat de vida i seguretat de les persones
Altres àrees temàtiques a considerar:
Cicle de l’aigua
Ambient atmosfèric
Gestió dels residus
A continuació es descriuen els objectius a adoptar pel planejament de Molló.
A. Model territorial
Aquesta àrea engloba els objectius i directrius encaminades a minimitzar el consum del
sòl i racionalitzar‐ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient.
a.1 Evitar un model urbà dispers o difús fomentant la rehabilitació del teixit urbà
existent i la recuperació d’espais intersticials o marginals.
a.2 Minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i de models turístics
basats en el consum de sòl.
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a.3 Situar les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès natural baix (no
afectació a àrees d’interès, vulnerables, risc...ni pendent superior al 20%).
a.4 Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori, amb
densitats urbanes adequades.
a.5 Evitar la fragmentació territorial.
a.6 Evitar els desequilibris territorials.
a.7 Protegir els sòls més fèrtils i de major interès agrari.
a.8 Tenir en compte el desenvolupament econòmic i social.
Indicadors proposats:
Es calcularà els següents indicadors abans i després de l’aplicació del POUM.
1 Evolució del sòl urbanitzat, urbanitzable i ocupat
•
•
•

superfície sòl urbà / superfície total del municipi x 100
superfície sòl urbanitzable / superfície total del municipi x 100
superfície sòl urbà + urbanitzable / superfície total del municipi x 100

2 Conèixer la intensitat d’ús dels habitatges i l’estructura mitjana per llar
•
•

Nombre de residents censats / nombre d’habitatges totals x 100
Nombre de residents censats / nombre d’habitatges de primera residència x 100

B. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
L’estratègia catalana per a la conservació l l’ús sostenible de la diversitat biològica
elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge té com a principal objectiu el
d’invertir la tendència actual de pèrdua de la diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de
dotacions genètiques que configuren la diversitat biològica de Catalunya. D’aquest
gran objectiu es desprenen 22 objectius estratègics, que a la seva vegada es concreten
en 63 objectius operatius, dels quals en destaquem els següents per la seva capacitat
d’incidència sobre el terme municipal de Molló:
b.1 Conservar i millorar la connectivitat biològica
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Tenint en compte l’estudi de connectivitat dels espais naturals dels estudis de base per
al planejament a les comarques de Girona, s’han de preveure passadissos d’hàbitats
que permetin la continuïtat física i biològica entre les grans xarxes territorials
b.2 Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes d’espais
lliures urbans i, criteris de biodiversitat en el tractament de la vegetació urbana
b.3 Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès
paisatgístic, científic, ambiental que incloguin les àrees ja protegides per plans de rang
superior o en aplicació de legislacions sectorials.
Aquesta protecció ha d’incloure com a mínim els hàbitats d’interès prioritari inclosos
en el catàleg de la directiva d’hàbitats o els que acullin espècies protegides o
amenaçades, les zones humides, els espais que formen part de geòtops i geozones de
Catalunya i els espais agraris dedicats al conreu de varietats locals o a la ramaderia
extensiva i les reserves naturals de fauna salvatge.
b.4 Incloure en la documentació dels POUM catàlegs de béns protegits exhaustius
b.5 Incloure en sòl no urbanitzable tots els terrenys forestals i dotar‐los d’una regulació
adequada
b.6 Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment
correcta i d’interès paisatgístic, i evitar la seva transformació i fragmentació
b.7 Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics (règim de protecció )
Si escau, caldrà delimitar els espais fluvials i dotar les franges de servitud d’una
normativa que potenciï el tractament vegetal adequat.
b.8 Conservar l’estructura territorial paisatgística i funcional del espais agroforestals, i
dotar‐los d’una zonificació coherent
b.9 Reduir les amenaces que comprometen la conservació de la biodiversitat
Indicadors proposats:
Es calcularà els següents indicadors abans i després de l’aplicació del POUM
1. Quantificar el territori protegit pel POUM
• Evolució superfície del SNU de protecció / superfície total del municipi x 100
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C. Paisatge i patrimoni cultural
Cal integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic, i
garantir la preservació o millora de la seva qualitat En absència del catàleg del
paisatge, es prenen en consideració les directrius i objectius sobre els quals el
planejament municipal te més incidència:

c.1 Identificar i delimitar les diverses unitats tipològiques de paisatge en l’àmbit del
POUM.
Per cada unitat s’han d’establir uns objectius de qualitat paisatgística i uns criteris
d’ordenació que orientin la redacció del planejament, el seu desenvolupament i la
gestió urbanística.
c.2 Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar‐
ne la fragmentació
c.3 Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre actuacions
amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples
c.4 Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès
Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat
dels municipis mitjançant la regulació de paràmetres, la qualificació del sòl, la inclusió
en el catàleg, i/o la previsió d’elaboració d’un pla especial, establint entorns de
protecció, exigint un EIP a aquells projectes que puguin afectar visualment els
elements i ambients catalogats i/o protegits...
c.5 Evitar l’alteració d’àrees fràgils i/o escasses per edificacions i infraestructures
El pla ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estringuin situades o bé on s’hagin de construir i
no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l’entorn
c.6 Integrar urbanísticament la protecció dels béns declarats a través de les legislacions
sectorials (béns culturals d’interès nacional i local, arbres i arbredes monumentals, etc.)
c.7 Regulació en sòl no urbanitzable de les condicions d’implantació, les
característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les edificacions
admissibles.
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c.8 Exigència en aquells projectes amb impacte paisatgístic significatiu d’incorporar
mesures adequades de restauració o de minimització com a condició per al possible
atorgament de llicència
c.9 Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans, articulant els paisatges rurals i
urbans i integrant paisatgísticament les infraestructures previstes.
c.10 Protegir sòls agrícoles d’interès paisatgístic
c.11 Reconèixer que el paisatge te una dimensió econòmica cultural social, patrimonial
i d’identitat.
Indicadors proposats:
Durant la redacció del POUM es garantirà el compliment d’aquest objectiu a partir dels
següents indicadors:
1. Enumeració de les mesures implantades per a la protecció efectiva del paisatge urbà
i del patrimoni cultural
2. Quantificació del sòl protegit per raó dels seus valors paisatgístics
• Evolució superfície del SNU de protecció paisatgística/ superfície total del
municipi x 100

D. Mobilitat
La llei 9/2003 de la mobilitat planteja en el seu article 3 una vintena d’objectius
encaminades a assolir la sostenibilitat i la seguretat de la mobilitat. La major part d’ells
són d’aplicació al planejament derivat. Entre els que tenen incidència en el
planejament municipal, en destaquem els següents:
d.1 Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi
Cal incloure en els sistemes generals i locals xarxes per a vianants connectades amb el
sistema d’espais lliures i d’equipaments comunitaris, reserves de sòl per a transport
públic, creació d’àrees d’estacionament dissuasori i en general integrar els resultats de
l’estudi de la mobilitat generada, que s’adjunta amb el POUM.
Indicadors proposats:
Durant la redacció del POUM es garantirà el compliment d’aquest objectiu a partir dels
següents indicadors:
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1. Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o bicicletes,
en relació a la totalitat del sistema viari urbà
• Superfície exclusivament per vianants +bicicletes/superfície viària x 100

E. Qualitat de vida i seguretat de les persones
El planejament incideix directament en la qualitat de vida de les persones. S’han
seleccionat els objectius aplicables al POUM de Molló:
e.1 Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a fi
d’evitar‐ne la urbanització i l’edificació
Delimitar en un planell les àrees sotmeses a inestabilitats ‐erosió, allaus, inundabilitat,
incendis forestals...‐ per establir‐hi les prohibicions pertinents.
A les zones urbanitzades en contacte amb les zones forestals, fer extensives les
mesures establertes a la Llei 5/2003
e.2 Protegir el sòl dels processos de degradació: contaminació, compactació, inundació,
esllavissament
La normativa del POUM ha d’incloure restriccions en aquest sentit
e.3 Donar prioritat a l’ús residencial en l’àmbit urbà
e.4 Preservar el paisatge per garantir el dret dels ciutadans a viure en un entorn
culturalment significatiu
Indicadors proposats:
Durant la redacció del POUM es garantirà el compliment d’aquest objectiu a partir dels
següents indicadors:
1. Quantificació del nou sòl urbà i/o urbanitzable exposat a algun risc ambiental
• Superfície urbana exposada a risc d’inundabilitat o pendent superior al 20% o a
risc alt d’incendi/superfície urbana

F. Cicle de l’aigua
S’ha de compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús
d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient
f. 1 Incorporar previsions sobre la disposició de recursos hídrics i energètics
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f.2 Delimitar i regular estrictament els usos en zones inundables
f.3 Delimitar àmbits de protecció hidrològica i forestal
Protecció estricta de la coberta vegetal en terrenys forestals situats a les conques
d’alimentació on la vegetació desenvolupa un paper de ralentització del desguàs i de
protecció contra l’erosió.
El POUM les ha de preservar de la urbanització i ha d’evitar transformacions que
presentin pèrdues significatives de la coberta vegetal
f.4 Protegir els recursos hídrics
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos
hídrics disponibles, i evitar la contaminació de les aigües subterrànies i superficials
f.5 Conservar la funció erosivotransportadora dels cursos fluvials
Cal restringir des del POUM l’extracció d’àrids de les lleres de rius i torrents
f.6 Considerar el balanç hídric de la zona i determinar la capacitat de recàrrega del
sistema hídric
A l’hora de dimensionar o d’establir la classificació del sòl el POUM ha d’incorporar
previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics: s’ha d’estimar el balanç hídric.
f.7Evitar les densitats edificatòries baixes
f.8 Fomentar l’estalvi i la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc.,
El POUM pot regular aspectes en la seva normativa en relació a la reducció del cabal,
temporitzadors, depuració d’aigua en piscines, previsió mesures retenció i reutilització
de les aigües pluvials en edificis, i per últim pot exigir per a les noves depuradores uns
nivells de qualitat de les aigües depurades que en possibilitin una reutilització òptima.
f.9 Introduir criteris d’estalvi en la jardineria urbana (normativa del POUM)
f.10 Previsió de les xarxes i les infraestructures de sanejament adequades en els sòls
urbans i urbanitzables
f.11 Exigència de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’ACA quan no sigui
possible la connexió a la xarxa general
Indicadors proposats:
Una vegada entri en vigor el nou POUM periòdicament es faran controls per tal de
garantir el compliment d’aquest objectiu a partir dels següents indicadors:
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1 Mesurar l’evolució qualitativa i quantitativa de les reserves d’aigües subterrànies del
municipi (mitjançant pous de control o be piezòmetres)
‐ Per origen:
• Total aigua consumida de l’aqüífer
• Total aigua consumida procedent de pluvials
• Total aigua reutilitzada (de l’EDAR)
‐ Per usos i nuclis:
• Total aigua facturada en cada nucli urbà (inclòs polígon industrial)
‐ Per habitant i dia:
• Total aigua facturada a l’any en els nuclis residencials / 365 x total habitants
• Total aigua consumida a l’any en els nuclis residencials / 365 x total habitants
2 Mesurar les pèrdues i consums municipals:
• % pèrdues = (total aigua consumida – total aigua facturada) / total aigua
consumida x 100
3 Determinar el grau de depuració de les aigües residuals urbanes produïdes al
municipi
•

Població connectada a sistemes de depuració de les aigües residuals / total de
població resident al municipi x 100

G. Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de
l’aire i el canvi climàtic
El planejament municipal pot incidir en el manteniment i a millora de la qualitat de
l’aire:
g.1 Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir‐ne la contribució al
canvi climàtic
El disseny del POUM ha d’evitar models urbans dispersos i de baixes densitats
edificatòries, fomentant el reciclatge dels teixits urbans preexistents, afavorint
l’accessibilitat i reduint la mobilitat obligada, exigint enllumenat públic de baix consum
en espais públics).
g.2 Millorant l’eficiència energètica de les edificacions i reduir‐ne la contribució al canvi
climàtic
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El POUM pot regular aspectes com la orientació de l’edificació, adequant els usos
segons les possibilitats d’aprofitament solar, els materials de construcció més
adequats, l’aïllament en façanes i cobertes, i la utilització de plaques solars o d’altres
energies renovables.
g.3 Prevenint i corregint les immissions i les fonts contaminants
El planejament ha de tenir en compte els mapes de vulnerabilitat, i establir
requeriments de disseny i constructius per als conductes d’evacuació
g.4 Reduint la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació
Abans d’assignar els usos del sòl, el planejament ha de tenir en compte els mapes
acústics, i els mapes de capacitat acústica.
La normativa pot incloure l’exigència d’elaborar un estudi d’impacte acústic a les
activitats i instal·lacions susceptibles de generar soroll sotmeses a règim de
comunicació o de llicència d’obertura.
g.5 Limitant les necessitats d’enllumenat exterior
Cal evitar la dispersió urbanística, integrant la zonificació establerta per la llei 6/2001 i
el reglament que la desplega.
g.6 Ordenant adequadament les instal·lacions de rediocomunicació i de transport
d’energia elèctrica
Amb l’objectiu de minimitzar els efectes sobre els éssers vius i el paisatge, s’han
d’establir els requisits, definint àmbits de protecció paisatgística o del sòl no
urbanitzable o urbà on les noves línies de transport d’energia elèctrica i les
instal·lacions de radiocomunicació resultin incompatibles.
Indicadors proposats:
Una vegada entri en vigor el nou POUM periòdicament es faran controls per tal de
garantir el compliment d’aquest objectiu a partir dels següents indicadors:
1.Realitzar el seguiment del consum energètic per habitant Consum d’energia (en
kWh/any) / població total

H. GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS
La normativa del POUM pot incloure mesures per fomentar el reciclatge i la
reutilització dels residus urbans. També pot facilitar la disponibilitat d’instal·lacions
adequades per al seu tractament i/o dipòsit, per tal de minimitzar l’impacte de la
construcció sobre el cicle dels materials i el medi ambient en general.
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h.1 Avaluar la problemàtica de gestió dels residus que s’originin en l’àmbit territorial
del planejament i determinar aquelles demandes i dèficits de caràcter urbanístic
h.2 Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per col·locar
contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions de recollida i
transport de residus.
h.3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva
Amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar‐
ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge, el POUM pot ordenar les condicions
d’implantació de les activitats extractives, fomentar la utilització de materials
respectuosos, incloent els requisits per obtenir una llicència d’enderrocament.
Durant el procés de redacció del POUM s’han confrontat aquests objectius i directrius
amb les propostes i alternatives de planejament, que és objecte del següent capítol.
Indicadors proposats:
Una vegada hagi entrat en vigor el nou POUM periòdicament es faran controls per tal
de garantir el compliment d’aquest objectiu a partir dels següents indicadors:
1. Quantitat de residus municipals produïts per habitant i per dia al terme municipal i
la seva evolució en el temps.
• (Kg/any produïts de residus)/ total població censada al municipi x 365
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Si be inicialment aquests objectius s’han agrupat en grans temes, a continuació, i
seguint les determinacions de les normes tècniques per a l’avaluació ambiental, s’han
jerarquitzat atenent al seu grau d’importància per aquest POUM. Entre parèntesi es
manté el codi de l’anterior capítol.
Alta prioritat
1 (b.3) Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès
paisatgístic, científic, ambiental que incloguin les àrees ja protegides per plans de
rang superior o en aplicació de legislacions sectorials.
(c.1) Identificant i delimitant les diverses unitats tipològiques de paisatge en
l’àmbit del POUM
(b.5) Incloent en sòl no urbanitzable tots els terrenys forestals i dotant‐los
d’una regulació adequada
(a.2) Situant les àrees d’expansió urbana sobre espais adequats d’interès
natural baix (no afectació a àrees d’interès, vulnerables, risc...ni pendent
superior al 20%)
(b.6) Protegint estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió
ambientalment correcta i d’interès paisatgístic, i
evitar‐ne
la seva
transformació i fragmentació
(c.5) Evitant l’alteració d’àrees fràgils i/o escasses per edificacions i
infraestructures
2 (b.1) Conservar i millorar la connectivitat biològica
(a.4) Evitant la fragmentació territorial
(b.9) Reduint les amenaces que comprometen la conservació de la biodiversitat
3 (a.1) Evitar un model urbà dispers o difús fomentant la rehabilitació del teixit urbà
existent i la recuperació d’espais intersticials o marginals
(e.3) Donant prioritat a l’ús residencial en l’àmbit urbà
(f.7)Evitant les densitats edificatòries baixes
4(b.7) Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics (règim de protecció )
(f. 1) Incorporant previsions sobre la disposició de recursos hídrics i energètics
(f.6)Considerant el balanç hídric de la zona i determinant la capacitat de
recàrrega del sistema hídric
(f.8) Fomentant l’estalvi i la reutilització de les aigües pluvials, depurades,
grises, etc.,
(f.9)Introduint criteris d’estalvi en la jardineria urbana (normativa del POUM)
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5 (e.4) (c.11) Reconèixer que el paisatge te una dimensió econòmica cultural social,
patrimonial i d’identitat i Preservar el paisatge per garantir el dret dels ciutadans a
viure en un entorn culturalment significatiu
(b.8) Conservant l’estructura territorial paisatgística i funcional del espais
agroforestals, i dotant‐los d’una zonificació coherent
(c.2)Mantenint els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i
controlar‐ne la fragmentació
(c.3) Considerant la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre
actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples
(c.4)Protegint, millorant i recuperant els elements i els ambients paisatgístics
d’interès
(c.7) Regulant en sòl no urbanitzable les condicions d’implantació, les
característiques tipològiques i els paràmetres bàsics dels usos i de les
edificacions admissibles.
(c.9) Ordenant acuradament les vores dels teixits urbans, articulant els
paisatges rurals i urbans i integrant paisatgísticament les infraestructures
previstes.
(c.10) Protegint els sòls agrícoles d’interès paisatgístic
(c.8) Exigència en aquells projectes amb impacte paisatgístic significatiu
d’incorporar mesures adequades de restauració o de minimització com a
condició per al possible atorgament de llicència
6 (a.5) Evitar els desequilibris territorials
(a.7) Tenint en compte el desenvolupament econòmic i social
7 (e.1) Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones a fi
d’evitar‐ne la urbanització i l’edificació
(f.2) Delimitant i regulant estrictament els usos en zones inundables
(f.3) Delimitant àmbits de protecció hidrològica i forestal

Prioritat mitjana
8 (d.1) Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi
9 (a.3) Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori,
amb densitats urbanes adequades
10 (f.5) Conservar la funció erosivotransportadora dels cursos fluvials
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11 (f.10) Previsió de les xarxes i les infraestructures de sanejament adequades en els
sòls urbans i urbanitzables
12 (b.4) Incloure en la documentació dels POUM catàlegs de béns protegits
exhaustius
13 (b.2) Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de les xarxes
d’espais lliures urbans i, criteris de biodiversitat en el tractament de la vegetació
urbana
14 (g.1) Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir‐ne la contribució
al canvi climàtic

Prioritat baixa
15 (e.2) Protegir el sòl dels processos de degradació: contaminació, compactació,
inundació, esllavissament
(f.11) Exigint sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’ACA quan no
sigui possible la connexió a la xarxa general
16 (c.6) Integrar urbanísticament la protecció dels béns declarats a través de les
legislacions sectorials (béns culturals d’interès nacional i local, arbres i arbredes
monumentals, etc.)
17 (h.1) Avaluar la problemàtica de gestió dels residus que s’originin en l’àmbit
territorial del planejament i determinar aquelles demandes i dèficits de caràcter
urbanístic
18 (h.2) Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per
col·locar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions
de recollida i transport de residus.
19 (h.3) Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva
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2. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ PROPOSADA
Aquest capítol ha patit algunes modificacions respecte el primer informe de
sostenibilitat ambiental, ja que per petició del Departament de Medi Ambient i
Habitatge s’han elaborat mapes de pendents a partir de la cartografia oficial de la
Generalitat, que han aportat nova informació i han permès analitzar aquest aspecte
amb més detall. A banda, s’ha incorporat una alternativa més, l’alternativa 4c, que
resulta de la incorporació dels requeriments ambientals a l’alternativa 4 de l’IAP,
endavant alternativa 4a i a l’alternativa 4 de la ISA, endavant alternativa 4b.

2.1 DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES
CONSIDERADES.
La població de Molló, de 350 habitants aproximadament, es troba distribuïda en
diferents nuclis agregats (Nucli urbà de Molló, Espinavell, Favert) i un bon nombre de
masies disperses. La major part dels habitants viu en el nucli urbà.
El present POUM planteja incrementar el sòl urbà i urbanitzable, atès que aquest s’ha
esgotat en un 80% i es preveu arribar al llindar del previst a les NNSS del 1.992 d’aquí 3
o 4 anys.
S’han considerat 4 alternatives diferents pel que fa al creixement, sempre en
continuïtat amb els nuclis urbans existents: Mas Gassiot i el nucli urbà de Molló,
completant els buits urbans existents, i evitant edificar en zones amb pendent superior
al 20%. En cap cas es considera la possibilitat de creixement en la resta de nuclis
urbans dispersos pel terme ni aïllats dels teixits urbans preexistents.
A continuació s’analitza l’evolució dels aspectes rellevants en absència del pla
(alternativa zero) i es resumeixen les 4 alternatives de creixement considerades.
Alternativa 0: no elaboració del POUM
La vigència de les NNSS de Molló, aprovades l’any 1.992, porta a una frenada a curt o
mig termini del creixement de Molló, ja que pràcticament s’ha esgotat el sòl urbà o
urbanitzable previst pel planejament vigent. A les joves famílies, amb relativament poc
poder adquisitiu, els seria difícil comprar habitatges a Molló ja que aquests pujarien de
preu a causa de la menor oferta, i previsiblement esdevindrien segones residències.
La principal conseqüència territorial seria l’augment de la dependència de Molló
respecte de les dinàmiques d’altres municipis, ja que Molló, amb menys població,
tindria conseqüentment menys dotació de serveis, infraestructures i equipaments, i
per tant menys qualitat de vida dels seus habitants.
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L’activitat econòmica també se’n ressentiria, especialment la construcció, perquè els
nous habitatges necessaris demandats no es podrien construir per falta de sòl
urbanitzable.
Pel que fa al patrimoni natural, el municipi podria fer efecte barrera amb els dos espais
d’interès natural amb els quals delimita, ja que la zona identificada pels estudis de
base del pla territorial com d’interès per a la connectivitat no gaudeix actualment de
cap protecció especial.
D’altra banda, el planejament actual no protegeix suficientment el riu Ritort. Si no
s’estableix algun tipus de protecció addicional en el planejament urbanístic, és possible
que aquest espai acabi afectat per la construcció de camins, carreteres i vials.
Les NNSS actuals tampoc estableixen cap protecció dels valors paisatgístics geològics ni
biològics més vulnerables, i no tenen en compte els riscos ambientals
En cas de que no s’incloguin aquestes zones en algun tipus de protecció es podrien
produir efectes molt negatius de cara al desenvolupament econòmic del municipi, com
podrien ser la pèrdua de l’atractiu turístic, la pèrdua d’arguments enfront d’altres
agressions territorials,...
D’altra banda, l’abandonament progressiu de l’agricultura i la ramaderia ha comportat
l’embosquinament de terrasses i marges, que són un patrimoni de generacions
anteriors que van dedicar molt de temps i esforços. Si no s’estableix cap tipus de
protecció d’aquests terrenys s’acabaran perdent aquests espais agronòmics, amb la
conseqüent pèrdua en diversitat biològica i paisatgística.
Pel que fa al patrimoni cultural, és especialment crític que les NNSS actuals permeten
construir a l’entorn de l’església de Santa Cecília, patrimoni cultural i edifici
emblemàtic de Molló. La construcció d’edificis al seu voltant implicaria trencar
l’harmonia paisatgística de la zona i la pèrdua o disminució de l’interès turístic del
municipi, que afectaria greument la imatge que té el poble com a centre històric i
cultural.
La proximitat dels terrenys urbanitzables a un monument d’aquestes característiques
obligaria a realitzar estudis i prospeccions de caràcter arqueològic per a evitar
malmetre possibles construccions anteriors soterrades. Aquest fet podria allargar
extraordinàriament les obres o fins i tot impossibilitar‐les.
Finalment, des de l’entrada en vigor de les normes subsidiàries fins a la data d’avui,
s’han succeït, com a legislació bàsica estatal, la llei 6/1998, de 13 d’abril, de Règim del
Sòl i Valoracions, substituïda per la recent llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl; i com a
legislació de referència a Catalunya, la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; la Llei
10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la llei 2/2002, de 14 de març,
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d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de
l’autonomia local; refoses ambdues en el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; i el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; la Llei 8/2005, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge; i el recent decret 343/2006, de 19 de setembre, que la
desenvolupa. En definitiva, tot un nou sistema legal que el planejament actual no
recull.
Els paràmetres vigents a les actuals NNSS es resumeixen a continuació:
SÒL URBÀ:

NUCLI DE MOLLÓ

2

ZONES:

m Sòl

% Total Habitatges existents:

Casc antic

36.567,51

28,95

185

Eixample

15.120,01

11,97

25

Edificació Agrupada

5.578,83

4,42

24

Edificació Aïllada

15.269,00

12,09

11

Industrial

12.045,05

9,54

Verd privat

969,17

0,77

85.549,57

67,73

Equipaments comunitaris

6.664,16

5,28

Espais lliures i zones verdes

1.688,45

1,34

De comunicacions (vialitat)

32.405,20

25,66

40.757,81

32,27

245

SISTEMES:

TOTAL:

126.307,38 100,00

ZONES

NUCLI D’ESPINAVELL

Casc antic:

39.952,37

80,24

Edificació agrupada.

4.167,76

8,37

44.120,13

88,61

Equipaments comunitaris

‐

‐

Espais lliures i zones verdes

678,89

1,36

De comunicacions (vialitat)

4.994,25

10,03

5.673,14

11,39

49.793,27

100,00

55
55

SISTEMES:

TOTAL:
ZONES:
Casc antic:

22.712,70
22.712,70

22
91,63

22

SISTEMES:
NUCLI DE FAVERT

Equipaments comunitaris

‐

Espais lliures i zones verdes

‐

De comunicacions (vialitat)

2.075,19
2.075,19

8,37

TOTAL:

24.787,89

100,00

TOTAL SÒL URBÀ:

200.888,54
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SÒL URBANITZABLE:
ZONES:

SECTOR PP MAS GASSIOT*
*Ja consolidat i, per tant, urbà.
** Ampliat en 1,93 Ha

2

M SÒL

%

Habitatges existent

Edificació Agrupada:

33.148,24 54,55

50

Agrícola:

3.001,03 4,94

‐

36.149,27 59,49

50

SISTEMES:
Equipaments comunitaris 2.975,25 4,90
Espais lliures i zones verdes 11.444,50 18,83
De comunicacions (vialitat) 10.198,32 16,78
24.618,07 40,51
TOTAL:

60.767,34 100,00

50

ZONES:
Edificació Agrupada:

16

Agrícola:
16
SECTOR PP CAMÍ DE FAVÀS

SISTEMES:
Equipaments comunitaris
Espais lliures i zones verdes
De comunicacions (vialitat)
TOTAL:

13.500,00

‐

16

ZONES:
Edificació Agrupada:

15

Agrícola:
SECTOR HORTS DE LA COROMINA*
* Pendent d'executar

15
SISTEMES:
Equipaments comunitaris
Espais lliures i zones verdes
De comunicacions (vialitat)
TOTAL:

10.700,00

TOTAL SÒL URBANITZABLE: 84.967,34

‐

15
81

TOTAL SU+SUD:

285.855,88 m2

403 habitatges

TOTAL REALMENT EXECUTAT:

275.155,88 m2*

388 habitatges

Taula 2: paràmetres vigents a les actuals NNSS . Font:Memòria aprovació provisional POUM
Molló.*Queden pendents d’executar 10.700m2 corresponents al sector horts de la Coromina.

Totes les alternatives considerades en la revisió de les NNSS parteixen de la necessitat
de creixement del nucli de Molló. S’han considerat diverses opcions a partir dels
condicionants ambientals, sobretot paisatgístics, que s’exposen a continuació:
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Alternativa 1
La primera alternativa no fa cap previsió de nou creixement, i només preveu completar
l’execució de les NNSS vigents actualment, omplint els buits urbans mitjançant la
delimitació dels corresponents polígons d’actuació urbanística,amb l’objectiu de
completar el teixit urbà existent en aquells àmbits que no han estat objecte de
transformació (PAU 2, 3,5,6).

Figura 2: Alternativa 1. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats Font:Memòria
aprovació provisional POUM Molló

Pel que fa al sòl apte per a urbanitzar, manté els horts de la Coromina, que encara no
s’ha desenvolupat.
L’índex de consum de sòl (sòl urbà + urbanitzable) d’aquesta alternativa és de
31,24ha1, i coincideix amb el de les NNSS de 1992, ja que no afecta sol no urbanitzable.
Aquesta alternativa permet la construcció de 118 habitatges, i no introdueix cap canvi
en la vialitat existent actualment.

1

2

2

Que s’obté de sumar 37.329,85 m als 275.155,88 m actuals
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El dimensionat de l’alternativa 1 és el següent:
Total m²
Horts
de
Coromina
PAU 2

la

Sol privat

Espais
lliures

Sòl reserva
tècnica

Vialitat

8.901,32

3.560,53

3.560,53

445,07

1.335,20

Edif. Bruta
0,25

m² sostre
2.225,33

Habitatges
25

10.237,87

3.484,23

4.580,24

154,48

2.018,92

0,30

3.071,36

34

PAU 3

2.489,96

2.087,91

381,35

‐‐‐‐

20,70

0,42

1.045,78

12

PAU 5

1.881,58

1.306,03

267,90

‐‐‐‐

307,65

0,43

809,08

9

PAU 6
Teixits
urbans
casc antic
Teixits
urbans
ed. Aïllada
Total

5.247,21

1.148,22

1.608,70

1.000

1.490,29

0,3

1.626,64

18

3.261,87

3.261,87

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,25

407,73

5

5.310,04

5.310,04

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,60

3.186,02

16

37.329,85

20.158,83

10.398,72

1.599,55

5.172,76

12.371,95

118

100%

54,00 %

27,86 %

4,28%

15,34%

% Total

Taula 3: Superficies ocupades segons l’alternativa 1. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló

Alternativa 2
La segona alternativa preveu un creixement urbà que inclou a més dels mateixos
espais que l’alternativa 1, dos sectors de sòl urbanitzable de nova creació, que se
sumen a l’espai urbanitzable existent de l’hort de la coromina, la delimitació del qual
es manté segons es preveu en les normes subsidiàries de planejament.

Figura 3: Alternativa 2. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats. Font:Memòria
aprovació provisional POUM Molló
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Aquests espais urbanitzables se situen ambdós al nord de la població: l’un al nord‐oest,
a continuació del Mas Gassiot, i l’altre (la Cometa), al nord‐est a continuació del nucli
urbà, per sobre de Can Borretó pel qual preveu un vial d’accés directe des de la c‐38.
El dimensionat de l’alternativa 2 és el següent:
Total m²
Horts de la
Coromina
PAU 2

Sol privat

Espais lliures Sòl reserva tècnica

Vialitat

8.901,32

3.560,53

3.560,53

445,07

1.335,20

Edif. Bruta
0,25

m² sostre

Habitatges

2.225,33

25

10.237,87

3.484,23

4.580,24

154,48

2.018,92

0,30

3.071,36

34

PAU 3

2.489,96

2.087,91

381,35

‐‐‐‐

20,70

0,42

1.045,78

12

PAU 5

1.881,58

1.306,03

267,90

‐‐‐‐

307,65

0,43

809,08

9

PAU 6
Teixits urbans
casc antic
Teixits urbans
ed.Aïllada
Sector Mas
Gassiot

5.247,21

1.148,22

1.608,70

1.000

1.490,29

0,31

1.626,64

18

3.261,87

3.261,87

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,25

407,73

5

5.310,04

5.310,04

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,60

3.186,02

16

28.976,27

7.407,66

17.657,30

‐‐‐‐

3.911,31

0,26

7.533,83

38

0,37

Sector Nord
Total
% Total

14.839,25

11.344,25

2.307,00

227,00

961,00

81.145,37

38.910,74

30.362,02

1.826,55

10.045,07

100%

47,95 %

37,42 %

2,25 %

12,38 %

5.490,52

55

25.396,30

211

Taula 4: Superfícies ocupades segons l’alternativa 2. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló

La superfície de sòl urbà i urbanitzable, que amb les NNSS de 1992 és de 31,24ha passa
a ser 35,63ha2 que possibilita la construcció de 211 habitatges, dels quals 118 se situen
en sòl ja classificat com a urbà per les NNSS vigents actualment. És a dir que en
nombres reals els habitatges que es situen en sòls de nou creixement són 93, la qual
cosa suposa un augment del 24% respecte els 388 habitatges existents actualment.

Alternativa 3
L’alternativa 3 engloba tots els espais urbans dels dos anteriors exceptuant l’espai
urbanitzable de l’hort de la Coromina, previst ja per les NNSS del 1.992.
Entre els sectors urbanitzables de La Cometa i Mas Gassiot incorpora un nou sector
que ompliria l’espai intersticial entre aquests dos i per tant originaria una xarxa viària
de connexió de nova planificació.
Com a l’anterior model, preveu un vial d’accés directe al sector de la Cometa des de la
c‐38. Tot el creixement es concentraria en la part nord del nucli urbà, seguint una
direcció del nord‐est al nord‐oest.

2

Que s’obté de sumar 4,38 ha a les 31,24 ha de sòl urbà + urbanitzable actual
51

2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada

L’ICS, que amb les NNSS de 1992 és de 31,24ha passa a ser 42,43 ha*3, que possibilita
la construcció de 343 habitatges, dels quals 92 se situen en sòl ja classificat com a urbà
per les NNSS vigents actualment. És a dir que en nombres reals els habitatges que es
situen en sòls de nou creixement són 251, la qual cosa suposa un augment del 65%
respecte els 388 habitatges existents actualment.

Figura 4: Alternativa 3. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats. Font:Memòria
aprovació provisional POUM Molló

3

Que s’obté de sumar 12,26ha i restar 1.07 ha de l’hort de la Coromina a les 31,24 ha
de sòl urbà + urbanitzable actual
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El dimensionat de l’alternativa 3 és el següent:
Total m²

Sol privat

Espais
Sòl reserva
lliures
tècnica
4.580,24
154,48

Vialitat

Edif. Bruta

m²sostre

Habitatges

PAU 2

10.237,87 3.484,23

2.018,92

0,30

3.071,36

34

PAU 3

2.489,96 2.087,91

381,35

‐‐‐‐

20,70

0,42

1.045,78

12

PAU 5
PAU 6
Teixits urbans casc
antic
Teixits urbans
ed. aïllada
Sector
Mas
Gassiot

1.881,58 1.306,03
5.247,21 1.148,22

267,90
1.608,70

‐‐‐‐
1.000

307,65
1.490,29

0,43
0,31

809,08
1.626,64

9
18

3.261,87 3.261,87

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,25

407,73

5

5.310,04 5.310,04

‐‐‐‐

‐‐‐‐

‐‐‐‐

0,60

3.186,02

16

28.976,27 7.407,66

17.657,30

‐‐‐‐

3.911,31

0,26

7.533,83

38

Sector Nord
Sector mig
Total
% Total

14.839,25 11.344,25

2.307,00

227,00

961,00

0,37

5.490,52

55

78.810,59 31.524,24

31.524,24

3.940,53

11.821,59

0,18

14.185,91

158

151.054,64 66.874,45
100,00% 44,27 %

58.326,73
38,61 %

4.322,01
2,86 %

20.531,46

13,59 %

37.356,88

343

Taula 5: Superfícies ocupades segons alternativa 3. Font:Memòria aprovació provisional POUM
Molló

Alternativa 4a
L’alternativa 4a, corresponent a la definitiva a la escollida a l’aprovació inicial, planteja
un creixement omplint els espais intersticials, com la resta d’alternatives, i igual que
l’alternativa 3 com a mesura protectora del paisatge proposa desclassificar la zona
urbanitzable de l’hort de la Coromina, mantenint com a sectors de creixement de sòl
urbanitzable l’ampliació del pla parcial de Mas Gassiot, al nord‐oest, i el sector
urbanitzable de la Cometa.
A diferència de l’anterior alternativa, però, suprimeix el sector del mig, i incorpora
nous sectors de creixement urbà al sud del municipi: el sector de Can Julià, que permet
completar una ronda de circumval·lació, que connecta la part de ponent del nucli amb
la plaça de la Font Vella.
L’ICS, que amb les NNSS de 1992 és de 31,24ha passa a ser 48,35 ha4, que possibilita la
construcció de 377 habitatges, dels quals 105 se situen en sòl ja classificat com a urbà
per les NNSS vigents actualment. És a dir que en nombres reals els habitatges que es
situen en sòls de nou creixement són 272, la qual cosa suposa un augment del 70%
respecte els 388 habitatges existents actualment.

4

Que s’obté de sumar 18,18ha de nou sòl urbanitzable i restar 1.07 ha de l’hort de la
Coromina a les 31,24 ha de sòl urbà + urbanitzable actual
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Figura 5: Alternativa 4a. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats. Font:
Memòria aprovació provisional POUM Molló.

Dimensionat de l’alternativa número 4a:
Àmbit actuació

2

m sòl

2

Edificabilitat bruta m sostre Núm. habitatges

PAU 1

6.741,34

0,35

2.359,47

26

PAU 2

10.237,87

0,30

3.071,36

34

PAU 3

2.489,96

0,42

1.045,78

12

PAU 4

500,00

2,61

1.305

15

PAU 5

1.881,58

0,43

809,08

9

PAU 6

5.247,21

0,31

1.626,64

18

PAU 7

9.793,59

0,27

2.644,27

29

PAU 8

3.255,52

0,46

1.500

17

TOTAL PAU:

40.147,07

14.361,6

160

Sector Mas Gassiot

28.976,27

0,26

7.533,83

38

Sector La Cometa

14.839,25

0,37

5.490,52

55

Sector Can Julià

121.456,00

0,18

21.862,08

124

TOTAL SECTORS:

165.271,52

34.886,43

217

TOTAL ALTERNATIVA 4

205.418,59

49.248,03

377

Taula 6: Superfícies ocupades segons alternativa 4a. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló. En vermell es destaquen els polígons i sectors que són el resultat d’incorporar al
teixit urbà porcions de sòl no urbanitzable.
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Alternativa 4b
L’alternativa 4b, com la resta d’alternatives, planteja un creixement omplint els espais
intersticials.
Com a mesura protectora del paisatge proposa desclassificar la zona urbanitzable de
l’hort de la Coromina, mantenint com a sectors de creixement de sòl urbanitzable
l’ampliació del pla parcial de Mas Gassiot, al nord‐oest, i el sector de Can Julià, que
permet completar una ronda de circumval·lació, que connecta la part de ponent del
nucli amb la plaça de la Font Vella. Igual que l’altre alternativa, suprimeix el sector
urbanitzable de la Cometa i del sector del mig, i incorpora nous sectors de creixement
urbà al nord del municipi.
L’ICS, que amb les NNSS de 1992 és de 28,5ha passa a ser 48,51 ha*, que possibilita la
construcció de 232 habitatges més respecte les NNSS actuals (312 en total).
En relació als 403 habitatges existents, suposa un creixement aproximat del 77.04%.

Figura 6: Alternativa 4b. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats. Font:
Memòria aprovació provisional POUM Molló
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ÀMBIT
ACTUACIÓ

Àmbit
(m2 sòl)

Sòl privat
(m2)

Sòl públic
(m2)
Sòl reserva
Sòl
tècnica
Equipaments
‐
‐
154,48
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.000,00
‐
‐
115,51
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PAU 1
PAU 2
PAU 3
PAU 4
PAU 5
PAU 6
PAU 7
PAU 8
PAU 9
PAU 10
PAU 11

4.717,87
10.329,61
2.489,96
500,00
1.881,72
5.564,66
8.230,71
3.738,66
4.567,88
6.713,10
1.087,15

2.352,01
3.484,23
2.087,91
435,00
1.574,07
1.465,67
1.899,79
3.216,91
1.632,81
3.970,76
437,32

Sòl Espais
lliures
390,39
3.201,47
381,35
65,00
‐
1.608,70
2.171,84
406,24
942,21
1.159,49
649,83

PAU 12

10.622,21

7.671,67

‐

‐

28.124,10

20.218,04

2.812,41

121.456,00

30.288,00

210.023,63

80.734,19

PPU Mas
Gassiot II
PPU Can
Julià
TOTALS

Edif.bruta
m2 st/m2

m2 sostre

Habitatges

Sòl vialitat
1.975,47
3.489,43
20,70
‐
307,65
1.490,29
4.159,08
‐
1.992,86
1.582,85
‐

0,5
0,36
0,51
2,61
0,51
0,35
0,35
0,28
0,19
0,34
0,18

2.340,00
3.672,00
1.260,00
1.305,00
962,10
1.958,01
2.850,00
1.050,00
861,00
2.250,00
200,00

23
30
10
15
7
16
24
6
5
9
2

‐

2.950,54

1

1.500,00

*industrial

‐

2.000,00

3.093,65

0,22

6.183,83

41

66.826,20

‐

6.072,80

18.269,00

0,18

21.790,00

124

80.615,13

269,99

9.072,80

39.331,52

48.181,94

312

Taula 7: Superfícies ocupades segons alternativa 4a. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló.
*que s’obté de sumar 275.155,88 m2 (285.855,88 m2previstos– 10.700 m2 horts coromina ) amb 210.234,98 m2de la nova proposta

Alternativa 4c
L’alternativa 4a, que va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament de Molló, ha estat
revisada dos cops, per ajustar‐la primer al compliment de les determinacions de
l’informe emès pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge i el de Cultura i
Mitjans de comunicació a Girona i després a una nota emesa pels mateixos serveis
territorials. El resultat és l’alternativa 4c.
Aquesta alternativa, com la aprovada inicialment, manté com a sectors de creixement
de sòl urbanitzable l’ampliació del pla parcial de Mas Gassiot, al nord‐oest, i el sector
de Can Julià, al sud, que permet completar una ronda de circumval·lació, que connecta
la part de ponent del nucli amb la plaça de la Font Vella, i suprimeix la zona
urbanitzable de l’hort de la Coromina, que passa a classificar‐se com a sòl no
urbanitzable de protecció paisatgística a l’entorn del monument.
Les principals novetats respecte a l’alternativa 4a es descriuen a continuació:
‐ Es suprimeix el sector urbanitzable de la Cometa
‐ Es mantenen però redueixen els sectors urbanitzables restants, passant de 16,52 ha a
4,64 ha, tot i mantenint l’accés al Mas Gassiot salvant el punt crític de la plaça de la
Font Vella i el vial de circumval·lació al sector de Can Julià. Aquest últim sector es
redueix dràsticament amb l’objectiu de preservar les zones de més pendent.
‐ En compliment de l’informe de la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona, s’ha
modificat l’ordenació del PAU núm.1 (en la proposta inicial era en núm. 2), en el sentit
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de recular l’àrea d’aparcaments a l’extrem de sòl més llunyà de l’església i concentrant
els espais lliures a la banda oest, la més pròxima al monument.
‐ Es suprimeix el PAU‐1, canvi que afecta la numeració de la resta dels PAU,no així la
superfície, que es manté.
‐ s’ha reordenat el PAU 5 (abans era el 6), reduint la reserva de sòl per a equipaments i
concentrant l’ocupació per l’edificació a la part més allunyada del monument, per tal
de minimitzar la seva presència en relació a l’església i preservar‐ne les seves visuals
‐ S’ha creat el PAU 11 amb la finalitat de permetre el creixement de l’activitat
econòmica a continuació del teixit industrial existent en un espai urbà amb accés
directe des de la C‐38.
‐ Pel que fa a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, s’ha adequat el POUM a les
prescripcions del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urbanístiques en
matèria urbanística, el qual entre d’altres novetats modifica les reserves de sòl per a
habitatges de protecció pública, en el sentit d’incrementar‐les, com a mínim, al sòl
corresponent al 30 % del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova
implantació.
En definitiva, l’alternativa 4c redueix la ocupació de nou sòl a 88.749,76 m2, gairebé un
50% respecte l’alternativa 4a.
L’ICS, que amb les NNSS de 1992 és de 31,24ha passa a ser 38.02ha5, que representa
una reducció del 21% respecte l’alternativa 4a (aprovació inicial).
Aquesta reducció de l’ocupació de sòl comporta en conseqüència la reducció del sostre
i del sostre residencial de 49.248,03 m2 a 24.263,42 m2, la meitat.
El potencial en habitatges passa de 377 a l’alternativa 4a a 199 en aquesta alternativa,
dels quals, 81 són de protecció pública (un 40% dels habitatges).
Dels 199 habitatges, 78 es situen en sòl ja classificat com a urbà per les anteriors
normes subsidiàries de planejament. És a dir, que en nombres reals els habitatges que
es situen en sòls de nou creixement són 121.
Aquests són els que aporta de nou el POUM. Una reducció de 151 habitatges, que
representa un 55,5 % menys respecte del nombre d’habitatges respecte la proposta
inicial (alternativa 4a) i un augment del 31% respecte els 388 habitatges actuals.

5

Que s’obté de sumar 7,85ha de nou sòl urbanitzable i restar 1.07 ha de l’hort de la Coromina a les 31,24 ha
de sòl urbà + urbanitzable actual
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Figura 7: Alternativa 4c. En color blau, els sectors de creixement urbà proposats. Font:Memòria
aprovació provisional POUM Molló

Dimensionat de l’alternativa número 4c:
PAU /
SECTOR

Àmbit
(m2 sòl)

Sòl privat
(m2)

Sòl públic
(m2)

PAU 1
PAU 2
PAU 3
PAU 4
PAU 5
PAU 6
PAU 7
PAU 8
PAU 9
PAU 10

10.241,81
2.489,96
500,00
1.881,71
5.560,05
8.230,72
3.738,66
4.567,88
6.713,10
1.087,15

3.484,23
2.087,91
435,00
1.306,03
1.461,06
1.899,79
3.216,91
1.632,81
3.970,76
437,32

3.462,12
381,35
65,00
‐
2.108,70
2.171,84
406,24
942,21
1.159,49
649,83

Sòl
reserva
tècnica
154,48
‐
‐
‐
‐
‐
115,51
‐
‐
‐

PAU 11

8.847,06

6.335,94

‐

13.628,94

10.505,35

32.781,60
100.268,63

Sòl Espais
lliures

PPU Mas
Gassiot II
PPU Can
Julià
TOTALS

Equipaments
comunitaris
‐
‐
‐

Edif.bruta
m2 St/m2

m2 sostre

Habitatges

Sòl
vialitat

500
‐
‐
‐
‐
‐

3.176,98
20,70
‐
307,65
1.490,29
4.159,08
‐
1.992,86
1582,85
‐

0,36
0,51
2,61
0,51
0,35
0,35
0,16
0,19
0,15
0,18

3.672,00
1.260,00
1.305,00
962,10
1.953,32
2.850,00
600,00
861,00
1.000,00
200,00

30
10
12
8
16
20
5
6
10
2

‐

‐

2.211,06

0,10

‐

‐

1.362,89

‐

681,44

1.079,26

0,17

2.400,00

20

17.810,15

3.278,10

‐

1.639,08

10.054,27

0,22

7.200,00

60

54.583,26

15.951,77

269,99

2.820,52

26.075,00

24.263,42

199

Taula 8: Superfícies ocupades segons alternativa 4c. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló. En vermell es destaquen els polígons i sectors que són el resultat d’incorporar al
teixit urbà porcions de sòl no urbanitzable.

58

2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada

2.2. ANÀLISI, PER A CADA ALTERNATIVA CONSIDERADA, DELS EFECTES
GLOBALS I DELS DE LES SEVES DETERMINACIONS ESTRUCTURALS
S’han confrontat els objectius ambientals exposats al capítol 1.2 (.determinació dels
objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en l’àmbit del pla)
amb cadascuna de les alternatives considerades durant la redacció de l’avanç de
planejament, que se centren en el creixement urbà i la vialitat urbana
Donat que cap d’elles no suposa la fragmentació del territori ni l’afectació d’espais
d’interès, l’estudi d’alternatives no aborda els aspectes de connectivitat i biodiversitat
A continuació es fa una caracterització de cada alternativa, obviant aquells aspectes
que són comuns a totes elles, i centrant‐nos amb els aspectes que les diferencia:
‐ La utilització racional del territori
‐ La cobertura de les necessitats socials
‐ La mobilitat sostenible
‐ La protecció del paisatge i el patrimoni cultural

Alternativa 1
Utilització racional del sòl
Aquesta alternativa és de les quatre la més respectuosa amb l’ús del sòl:
− Situa els nous desenvolupaments urbans en espais intersticials o marginals dels
teixits urbans preexistents
− Evita la ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures
vinculades a aquests usos
− El dimensionament dels nous sòls urbanitzables manté una proporció
adequada vers el sòl urbanitzat preexistent, fins el punt que no contempla cap
creixement d’aquesta tipologia urbana. El sòl urbà i urbanitzable, amb 28,5ha
augmenta en 3,7 ha., que permet únicament la construcció de 118 nous
habitatges.
− Situa les àrees d’expansió urbana i les infraestructures sobre terrenys d’interès
natural baix
− Conté els límits de l’actual sòl urbà i fomenta la conservació, rehabilitació,
reurbanització i la regeneració en definitiva del teixit urbà existent, en
concentrar l’atenció exclusivament sobre aquest
− Pel que fa al pendent, el 78% de la superfície d’aquesta alternativa es troba en
pendents superiors al 20%, com és de preveure tenint en compte que el nucli
de Molló es troba sobre un turó, i per tant rodejat en totes direccions per forts
pendents. Atès que una de les prioritats del POUM de Molló era créixer en
continuïtat amb el nucli, serà inevitable afectar espais amb pendents altes. El
59

2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada

sector de creixement més afectat per aquest paràmetre és l’anomenat “horts
de la Coromina”, que amb 8.900 m2 està situat en quasi la seva totalitat (83%)
sobre pendents superiors al 20%.
PAU
Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
%
Horts de la
Coromina
8.901,32
7.401,45
83,15
PAU 2
10.237,87
7.610,90
74,34
PAU 3
2.489,96
63,80
2,56
PAU 5
1.881,58
293,40
15,60
PAU 6
5.247,21
1.280,90
24,41
Teixits urbans
casc antic
3.261,87
2.248,73
68,94
Teixits urbans
edif. aïllada
5.310,04
2.738,39
51,57
TOTAL
37.329,85
21.637,57
57,96
Taula 9: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 1 del POUM de Molló.

PAU 3
Teixits
urbans
edificació aïllada

Horts de la
Coromina

PAU 6

PAU 5

PAU 2

Teixits urbans
del casc antic

Mapa 2: Alternativa 1 superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font:Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.

Cobertura de les necessitats socials
Des del punt de vista social aquesta alternativa promou ben poc les necessitats
d’habitatge protegit: Els polígons d’actuació urbanística que preveu tenen poca entitat,
ja que per les seves dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística
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difícilment poden donar lloc a unes cessions de sòl amb aprofitament que permetin a
l’Ajuntament de Molló de dur a terme promocions públiques d’habitatge protegit.
D’altra banda, el dimensionament dels nous sòls urbanitzables no satisfà la demanda
existent en habitatges, ja que es preveu que en 3 o 4 anys s’haurà arribat al llindar del
que permeten les NNSS de 1992.
Alhora, per aquest mateix motiu, les actuacions previstes no incideixen massa en el
desenvolupament urbà del municipi, ja que no permeten preveure reserves
d’equipaments comunitaris.
Mobilitat sostenible
les actuacions previstes no permetran finançar infraestructures de mobilitat,
necessàries per resoldre les disfuncions detectades (veure estudi de mobilitat).
Si bé amb aquest model es mantenen distàncies màximes raonables des de qualsevol
zona d’ús principal residencial en relació amb serveis urbanístics bàsics, l’accessibilitat
al sector urbanitzable de Mas Gassiot es manté sense canvis respecte la situació actual,
és a dir, que l’accés a la urbanització s’haurà de realitzar pels eixos viaris interiors del
nucli de Molló (carrers Sant Sebastià i de la Font Vella) continuant pel camí a Favàs.
Aquest itinerari presenta nombrosos punts de conflictivitat de trànsit , com és el cas de
l’accés de la plaça Major al carrer de la Font Vella.
Els carrers de Sant Sebastià, de la Font Vella, de l’Església i de la Guardiola,
esdevindrien els eixos viaris principals de circulació de l’interior del nucli urbà de
Molló. Actualment aquestes dotacions infraestructurals no compleixen els requisits
bàsics per garantir una accessibilitat adequada a les diferents zones de creixement.
Existirien diferents punts de conflicte de trànsit de vehicles; en la plaça Major, els
carrers Sant Sebastià i de l’Església.
D’altra banda, no es resolen els problemes d’aparcament dins el nucli de Molló, que es
posa de manifest quan a Molló hi ha algun esdeveniment o festivitat.
Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
Des del punt de vista paisatgístic aquesta opció manté els elements estructuradors i
identitaris dels paisatge de Molló, proposant canvis quasi imperceptibles sobre “l’sky
line” del municipi. Tanmateix, no estableix cap entorn de protecció sobre l’església
parroquial de Sta. Cecília, que és una important mostra del romànic pirinenc al
mantenir el sector urbanitzable de l’hort de la Coromina. La urbanització d’aquest
sector pot comportar el demèrit d’aquest edifici, declarat com a monument
historicoartístic d’interès nacional

En definitiva, aquesta alternativa comporta un ús racional del sòl , però en canvi no
satisfà la previsió de creixement de la població ni genera habitatge protegit, no
protegeix l’entorn de l’església de Sta. Cecília, afecta pendents superiors al 20%, i
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presenta problemes evidents d’accessibilitat a la irregular estructura viària del nucli
urbà del municipi de Molló i a les urbanitzacions de Mas Gassot i nucli de Favàs.

Alternativa 2
Utilització racional del sòl
Des del punt de vista urbanístic aquesta alternativa comporta una major ocupació de
sòl que l’anterior. També hi ha una major dispersió de la urbanització i de l’edificació,
si bé una part del creixement (sector nord‐est) es fa en continuïtat amb el teixit urbà
existent per sobre del carrer del Guardiola, en direcció a can Borretó i els plans de la
Cometa; i l’altre (sector nord‐oest) per sobre del sector de Mas Gassiot en direcció al
Claper, en continuïtat amb la urbanització ja consolidada. Tanmateix, no centra la seva
atenció únicament sobre el sòl urbà, sinó que amplia el ventall de possibilitats a
d’altres sòls urbanitzables, de tal manera que s’incentiva en un grau menor que en el
model anterior la rehabilitació i recuperació de les trames urbanes i del parc
immobiliari existent, en no focalitzar l’atenció exclusivament sobre aquests.
Igual que l’alternativa anterior, situa les àrees d’expansió urbana i les infraestructures
sobre terrenys d’interès natural baix i conté els límits de l’actual sòl urbà, fomentant la
conservació, rehabilitació, urbanització i la regeneració en definitiva del teixit urbà
existent, en concentrar l’atenció exclusivament sobre aquest.
Pel que fa al pendent, se supera el 20% en el 65% de la superfície projectada, i com a
l’anterior alternativa el sectors més afectat pel pendent és el dels horts de la
Coromina.
Sup total
2
m sòl

PAU
Horts
de
Coromina
PAU 2

2

sup>20% pend m sòl

%

la
8.901,32
10.237,87

7.401,45
7.610,90

83,15
74,34

PAU 3
2.489,96
PAU 5
1.881,58
PAU 6
5.247,21
Teixits urbans casc
antic
3.261,87
Teixits urbans edif.
aïllada
5.310,04
SECTORS CREIXEMENT
Mas Gassiot
28.976,27

63,80
293,40
1.280,90

2,56
15,60
24,41

2.248,73

68,94

2.738,39

51,57

15.425,20

53,23

Nord
TOTAL

5.118,06
42.180,83

34,49
51,98

14.839,25
81.145,37

Taula 10: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 2 del POUM de Molló
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Sector
Nord

Mas
Gassiot

Teixits urbans
edificació aïllada

PAU 3

Horts de
la
Coromina

PAU 6
PAU 5

PAU 2

Teixits del
casc antic

Mapa 3: Alternativa 2 superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.

Cobertura de les necessitats socials
El dimensionament dels nous sòls urbanitzables permet la construcció d’un total de 92
habitatges a més dels que preveien les NNSS del 1992 ( en total 211), suficient segons
les previsions de la memòria social. La previsió de nou sòl urbanitzable permet la
promoció d’habitatge protegit, però mínima i insuficient
Mobilitat sostenible
Segons l’alternativa 2, els carrers de Sant Sebastià, de la Font Vella, de l’Església, de
Setcases i de la Guardiola, esdevindrien els eixos viaris principals de circulació de
l’interior Aquesta alternativa presenta els mateixos problemes de mobilitat que la
primera, perquè tot i que es presenta una nova connexió d’accés al nucli des de la C‐38
al carrer de la Guardiola, mitjançant la millora del camí a Coll Pregó, resolent els
problemes de mobilitat que es poden generar en els àmbits de creixement anomenats
la Cometa i la Coromina., l’accés a la urbanització de Mas Gassiot s’haurà de realitzar
per l’eix viari interior del nucli de Molló, el carrer de la Font Vella continuant pel camí a
Favàs. Com ja s’ha especificat anteriorment, aquest accés presentarà conflictes de
trànsit i d’usos.
Com a l’anterior alternativa, manté distàncies màximes raonables des de qualsevol
zona d’ús principal residencial en relació amb serveis urbanístics bàsics.
D’altra banda, no se soluciona la manca de zones d’aparcament en episodis especials.
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Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
Des del punt de vista paisatgístic, tot i que aquesta opció manté els elements
estructuradors i identitaris del paisatge de Molló, proposant canvis que afecten molt
poc les visuals sobre aquest poble, com s’esdevé en l’anterior model no s’estableix cap
entorn de protecció sobre l’església parroquial de Sta. Cecília, ja que es manté el sector
urbanitzable de l’hort de la Coromina, que de desenvolupar‐se pot comportar el
demèrit d’aquest edifici històric catalogat.
En definitiva, aquesta alternativa comporta un ús força racional del sòl, però encara no
proporciona prou habitatge protegit, afecta pendents superiors al 20%, no protegeix
l’entorn de l’església de Sta. Cecília, i no ressol el problema d’accés a la urbanització
de Mas Gassiot.
Alternativa 3
Utilització racional del sòl
La ocupació de sòl en aquesta alternativa és molt superior que en les dues alternatives
anteriors. El creixement es juxtaposa al sòl urbà existent pel seu límit nord, en
continuïtat i contacte amb els teixits existents. La previsió de nous sectors de sòl
urbanitzable fa que disminueixi la pressió sobre el sòl urbà, amb la qual cosa
disminueix l’interès i l’incentiu per les operacions de transformació i regeneració del
teixit urbà existent.
D’altra banda, en aquest sector degut a la forma de vall amb el pas d’un barranc
presenta pendents propers al 80% , repercutint en el pendent total del creixement
projectat, que supera el 72%.
PAU

2

Sup total m sòl

Horts de la
Coromina
8.901,32
PAU 2
10.237,87
PAU 3
2.489,96
PAU 5
1.881,58
PAU 6
5.247,21
Teixits urbans
casc antic
3.261,87
Teixits urbans
edif. aïllada
5.310,04
SECTORS CREIXEMENT
Mas Gassiot
28.976,27
Nord
14.839,25
Mig
78.810,59
TOTAL
159.955,96

2

sup>20% pend m sòl

%

7.401,45
7.610,90
63,80
293,40
1.280,90

83,15
74,34
2,56
15,60
24,41

2.248,73

68,94

2.738,39

51,57

15.425,20
5.118,06
62.599,25
104.780,08

53,23
34,49
79,43
65,50

Taula 11: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 3 del POUM de Molló.
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Sector
Nord

Teixits urbans
edificació aïllada

PAU 3
Sector Mas
Gassiot

Sector Mig
PAU 6

PAU 5

Teixits urbans
del casc antic

PAU 2

Mapa 4: Alternativa 3 superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.

Cobertura de les necessitats socials
El dimensionament dels nous sòls urbanitzables permet la construcció de 263 nous
habitatges a més dels que preveien les NNSS (en total 343), que permetrien l’impuls de
polítiques per a la construcció d’habitatges protegits en grau suficient per atendre la
potencial demanda de Molló.

Mobilitat sostenible
Tot i que preveu un vial de connexió directa per al nou sector urbanitzable de La
Cometa i manté distàncies màximes raonables des de qualsevol zona d’ús principal
residencial en relació amb serveis urbanístics bàsics, la creació d’una nova zona
urbanitzable que se sustenta sobre l’accés actual comporta un augment de trànsit que
no va acompanyat de cap millora en la mobilitat, i no se soluciona la manca de zones
d’aparcament dins el nucli urbà de Molló en episodis especials.
Respecte a la part centre i sud del nucli, es preveu possibles problemes d’accessibilitat
per capacitat i distribució d’usos, en els carrers de Sant Sebastià i de la Font Vella.
En definitiva, l’increment de trànsit no aniria acompanyat de cap millora en el sistema
general de comunicacions viàries que estructura la mobilitat a Molló.
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Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
La desclassificació del sector urbanitzable de l’hort de la Coromina permet protegir les
visuals sobre l’entorn de l’església parroquial de Sta. Cecília. Tanmateix, en
contrapartida, s’estableix una nova urbanitzable que connecta els dos nuclis urbans,
fins ara aïllats visualment, omplint l’espai existent entre el nucli urbà de Molló i el nucli
de Mas Gassiot, produint una continuïtat entre els dos nuclis que trenca amb el
paisatge tradicional d’aquest poble i desdibuixa la imatge del nucli urbà.
El sector de Mas Gassiot no formava part d’aquest teixit ja que quan es va projectar es
va fer sempre com a urbanització d’alta muntanya, separada del nucli de Molló. Es
tracta de dos creixements de característiques totalment diferents i amb funcions
urbanes ben distintes. El paisatge de nucli rural d’alta muntanya és un tret singular del
nucli urbà, mentre que Mas Gassiot sempre s’ha caracteritzat paisatgísticament com a
una urbanització de segona residència d’alta muntanya i com un exemple d’integració
de les edificacions al medi. La carena que separa físicament i visualment ambdós nuclis
ha ajudat a fer tangible aquesta percepció paisatgística.
Aquesta alternativa de planejament trenca l’evolució harmònica que ha tingut aquest
paisatge i no té en compte les conseqüències sobre aquest de les actuacions que es
proposen. De tirar‐se endavant, suposaria la pèrdua dels seus trets identitaris per
l’efecte que suposaria de pèrdua de la personalitat dels dos nuclis, el rural tradicional i
el d’urbanització d’alta muntanya, per convertir‐se se en un continu urbà que diluiria
irreversiblement el paisatge tradicional d’alta muntanya que té Molló i el
d’urbanització de segona residència d’alta muntanya que té Mas Gassiot. En definitiva,
suposaria una amenaça a la fragilitat d’un entorn culturalment significatiu en què els
ciutadans i ciutadanes de Molló han viscut fins ara.

En definitiva, aquesta alternativa satisfà en major mesura la demanda en habitatges,
doblant pràcticament els habitatges actuals, i incrementa la previsió d’habitatge
protegit, en detriment però de l’ús del sòl i de la pèrdua d’identitat de Molló:
Tot i protegir les visuals sobre l’església de Sta. Cecília, el creixement afecta zones de
forta pendent i afecta d’una forma rotunda la conca visual del poble en urbanitzar
l’espai entre els dos nuclis, canviant‐ne el seu perfil d’una forma dràstica i privant el
dret del ciutadans a gaudir d’un paisatge singular.
Pel que fa a la mobilitat, presenta una accessibilitat adequada per a la zona nord de
creixement urbà del nucli principal de Molló, però contempla problemes de mobilitat
en el centre i sud del nucli urbà.
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Alternativa 4a
Utilització racional del sòl
L’alternativa 4a planteja una continuïtat amb el nucli urbà, evitant la dispersió de la
urbanització i l’edificació en el territori; i afavorint la compactació urbana dels nous
creixements amb el nucli urbà, però igual que l’alternativa 3, el creixement proposat
ofereix noves alternatives que competeixen amb les actuacions en el nucli urbà, i
planteja una ocupació del sòl força gran.
Pel que fa als pendents, igual que l’anterior alternativa queda afectada més del 72% de
la superfície. Els espais més afectats són els PAU 1, 2 i 7 i el sector urbanitzable de can
Julià.
Al següent plànol s’ha sobreposat el mapa de pendents amb els sòls de valor agrícola
(segons els “estudis de base del planejament territorial per a la definició d’una xarxa
d’espais naturals a la comarca del Ripollès”), de manera que es pot comprovar la
correspondència inversa entre els pendents i el valor agrícola, és a dir que els terrenys
més plans, i per tant més aptes per a la construcció són precisament els que tenen més
valor agrícola.
Així, si tenim en compte ambdós factors conjuntament, el nucli de Molló no pot
créixer.
PAU
Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
%
PAU 1
6.741,34
6.441,30
95,55
PAU 2
10.237,87
7.610,90
74,34
PAU 3
2.489,96
63,80
2,56
PAU 4
500,00
184,60
36,92
PAU 5
1.881,58
293,40
15,60
PAU 6
5.247,21
1.280,90
24,41
PAU 7
9.793,59
8.187,90
83,60
PAU 8
3.255,52
3.255,52
100,00
SECTORS CREIXEMENT
Mas Gassiot
28.976,27
15.425,20
53,23
Can Julià
121.456,00
100.055,20
82,38
La Cometa
14.839,25
5.118,06
34,49
TOTAL
205.418,59
147.916,78
72,01
Taula 12: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 4a del POUM de Molló.
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PAU 3
Mas Gassiot

PAU 7

PAU 6
PAU 5
PAU 4

PAU 2
PAU 1

Can Julià

PAU 8

Mapa 5: Alternativa 4a superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000

Un aspecte a comentar sobre aquest plànol és que els PAU 1 i 2 se situen sobre
terrenys reblerts i compactats, completament plans, de manera que el pendent que
s’observa a la cartografia, extreta de l’ICC, no és real. Tanmateix, aquesta és la
cartografia oficial que es demanava al document de referència emès pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge.

Cobertura de les necessitats socials
El dimensionament dels nous sòls urbanitzables permet la construcció d’un total de
272 habitatges, ( a més dels previstos per les NNSS actuals, en total 377 habitatges),
que es preveu satisfaci sobradament la demanda fins l’any 2015.
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Es preveuen 102 habitatges de protecció oficial, que representen només un 27% del
total.
Pel que fa a la superfície destinada a habitatges de protecció pública, no s’adapta al
nou Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urbanístiques en matèria
urbanística, el qual entre d’altres novetats modifica les reserves de sòl per a habitatges
de protecció pública, en el sentit d’incrementar‐les, com a mínim, al sòl corresponent
al 30 % del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació.
Mobilitat sostenible
Aquesta alternativa, igual que l’anterior, és la que ofereix més estratègies de
desenvolupament urbà per a la població. Resol la circumval·lació del nucli de Molló i
suposa una gran millora per a l’accés al Mas Gassiot, salvant el punt crític de la plaça
de la Font Vella, tot això amb càrrec a les despeses d’urbanització de les actuacions
integrades que planteja que en finançarien íntegrament el cost
Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
Quant a la protecció del paisatge, aquesta alternativa, en descartar el creixement en
continuïtat de nord‐est, a nord‐oest, permet la preservació de la imatge tradicional del
nucli de Molló, separada físicament i visualment per la carena que s’allibera de la
pressió urbanitzadora, en suprimir el que s’anomena “sector del mig”, entre el sector
de la Cometa i el del Mas Gassiot –per sobre de Can Moi i Can Borrat. La dimensió
cultural i d’identitat del paisatge restaria d’aquesta manera garantida dels del
planejament. (veure Annex II. simulacions paisatgístiques).

En definitiva, aquesta alternativa satisfà sobradament la demanda en habitatges i
incrementa la previsió d’habitatge protegit amb una ocupació del sòl més respectuosa
que l’alternativa 3, però encara alta tenint en compte la memòria social. D’altra banda,
es fomenta la segona residència.
Pel que fa al paisatge, protegeix les visuals sobre l’església de Sta. Cecília i preserva la
identitat del municipi, en mantenir‐lo visualment aïllat de la urbanització, tot i la
proximitat d’ambdós nuclis. Aquesta alternativa respecta el dret dels ciutadans a
gaudir d’un paisatge singular
Pel que fa a la mobilitat, presenta una accessibilitat adequada pel nou creixement urbà
del nucli principal de Molló, i ressol l’accessibilitat a les urbanitzacions de Mas Gassiot i
al nucli de Favàs.

Tot i ser l’alternativa 4a la que en conjunt reunia més avantatges , i per tant la escollida
en la primera fase del planejament, és a dir, en l’aprovació inicial del POUM, en la
present aprovació provisional ha estat modificada com a conseqüència de l’informe de
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referència emès pel Departament de Medi Ambient, que considera que aquesta
proposta planteja un creixement desmesurat, alhora que aquest creixement hipoteca
el paisatge i propicia un model turístic basat en la segona residència. El mateix informe
exposa que aquest creixement no dona compliment a alguns objectius de
sostenibilitat, en concret:
− Evitar un model urbà dispers o difús fomentant la rehabilitació del teixit urbà
existent i la recuperació d’espais intersticials o marginals
− Minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i de models
turístics basats en el consum de sòl.
− Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori,
amb densitats urbanes adequades
− Tenir en compte els indicadors de creixement de població, recursos i
desenvolupament econòmic i social.
− Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment
correcta i d’interès paisatgístic, i evitar la seva transformació i fragmentació
− Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre
actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples
L’alternativa 4b, que s’analitza a continuació, és la nova proposta que ajustant‐se en
major mesura als objectius de sostenibilitat pretén donar resposta al document de
referència emès pels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Alternativa 4b
Utilització racional del sòl
Igual que l’alternativa 3 i 4a, el creixement proposat ofereix noves alternatives que
competeixen amb les actuacions en el nucli urbà, i planteja una ocupació del sòl força
gran.
L’alternativa 4b planteja una continuïtat amb el nucli urbà, evitant la dispersió de la
urbanització i l’edificació en el territori; i afavorint la compactació urbana dels nous
creixements amb el nucli urbà.
El número d’habitatges nous que es crearien seria de 232 habitatges.
Pel que fa als pendents, aquesta alternativa afecta pendents superiors al 20% en un
80% de la superfície, com es pot observar a la taula 13. Aquest serà doncs un factor
força crític d’aquesta alternativa
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9
10
8

3

Mas Gassiot
6

1

7
5

4

2
1

Can Julià
11

12

Mapa 6: Alternativa 4b superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.
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PAU
PAU1
PAU2
PAU3
PAU4
PAU5
PAU6
PAU7
PAU8
PAU9
PAU10
PAU11
PAU 12

Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
4.718,30
4.506,20
10.181.10
7.610,90
2.489,96
63,80
517,80
184,60
1.950,30
293,40
5.243,10
1.280,90
9.794,00
8.187,90
3.737,10
359,00
4.583,40
3.680,70
6.656,80
1.411,30
1.087,15
1.086,20
8.943,40
8.825,20

%
95,50
74,75*
2,56
36,92
15,04
24,43
83,60*
9,61
80,31
21,02
99,91
98,68

SECTOR CREIX Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
%
Mas Gassiot
28.125,20
15.425,20
54,84
Can Julià
114.355,20
100.055,20
87,50
TOTAL
190.814,98
152.971,45
80,17
Taula 13: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 4b del POUM de Molló * Aquest pendent és teòric atès que la
cartografia de l’ICC no reflecteix que aquests terrenys, degut a unes obres de reblert, ara són
completament plans.

Cobertura de les necessitats socials
El dimensionament dels nous sòls urbanitzables permet la construcció d’un total de
232 habitatges, ( a més dels previstos per les NNSS actuals, en total 312 habitatges),
que es preveu satisfaci la demanda fins l’any 2015. Alhora, permet la possibilitat de
plantejar que en un determinat polígon d’actuació, el número 5, es localitzi la cessió de
terrenys per a la construcció d’habitatge protegit, en una quantitat més que raonable
per satisfer la potencial demanda de la població
Mobilitat sostenible
Aquesta alternativa, igual que l’anterior, és la que ofereix més estratègies de
desenvolupament urbà per a la població. Resol la circumval·lació del nucli de Molló i
suposa una gran millora per a l’accés al Mas Gassiot, salvant el punt crític de la plaça
de la Font Vella, tot això amb càrrec a les despeses d’urbanització de les actuacions
integrades que planteja que en finançarien íntegrament el cost
Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
Quant a la protecció del paisatge, aquesta alternativa, en descartar el creixement en
continuïtat de nord‐est, a nord‐oest, permet la preservació de la imatge tradicional del
nucli de Molló, separada físicament i visualment per la carena que s’allibera de la
pressió urbanitzadora, en suprimir el que s’anomena “sector del mig”, entre el sector
de la Cometa i el del Mas Gassiot –per sobre de Can Moi i Can Borrat. La dimensió
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cultural i d’identitat del paisatge restaria d’aquesta manera garantida dels del
planejament.
En definitiva, aquesta alternativa, igual que la 4a satisfà sobradament la demanda en
habitatges i incrementa la previsió d’habitatge protegit, però amb una ocupació del sòl
més respectuosa que l’alternativa 3.
Pel que fa al paisatge, protegeix les visuals sobre l’església de Sta. Cecília i preserva la
identitat del municipi, en mantenir‐lo visualment aïllat de la urbanització, tot i la
proximitat d’ambdós nuclis. Aquesta alternativa respecta el dret dels ciutadans a
gaudir d’un paisatge singular
Pel que fa a la mobilitat, presenta una accessibilitat adequada pel nou creixement urbà
del nucli principal de Molló, i ressol l’accessibilitat a les urbanitzacions de Mas Gassiot i
al nucli de Favàs.

Tot i que hi ha una correlació directe entre el mandat expressat per l’Ajuntament sobre
les directrius que havia de recollir la proposta del POUM i aquesta alternativa ha estat
modificada per donar compliment a la nota emesa el juliol de 2005 pels serveis
territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La nova alternativa, la 4c, pretén ajustar‐se en la màxima mesura possible a les
determinacions ambientals tot i donant resposta, encara que en menor grau, a les
expectatives de l’Ajuntament i la població, expressades durant el període de
participació ciutadana.

Alternativa 4c
Utilització racional del sòl
Igual que l’alternativa 4ai b, l’alternativa 4c planteja una continuïtat amb el nucli urbà,
evitant la dispersió de la urbanització i l’edificació en el territori; i afavorint la
compactació urbana dels nous creixements amb el nucli urbà.
A diferència de l’alternativa 4a i 4b, la major part del creixement proposat se centra en
el nucli urbà, i per tant el creixement del sector urbanitzable no competeix amb les
actuacions en el nucli urbà.
Una part dels polígons d’actuació urbanística (PAU 1,2, 3, 4, 5 i 10) es situen sobre sòls
que ja estan classificats com a sòl urbà. La resta de polígons (PAU 6, 7 8,9 i 11)
serveixen per completar la trama urbana inacabada o mal resolta sempre en
continuïtat amb el teixit urbà existent.
L’increment del parc d’habitatges principals en 75/80 habitatges nous respon a les
necessitats d’habitatge principal que es justifiquen a la memòria social del POUM
(vegeu apartat 5.2.3).
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El mapa de pendents, que s’adjunta en l’Annex I , posa de manifest que el creixement
de Molló ordenadament i en continuïtat amb el nucli existent afecta necessàriament
espais amb pendent superior al 20%, o espais de valor agrícola: com la major part dels
pobles de muntanya de vocació ramadera, a Molló les zones més planes s’han reservat
per a l’activitat agrària, i això queda reflectit en els “estudis de base del planejament
territorial per a la definició d’una xarxa d’espais naturals a la comarca del Ripollès”, en
que precisament la única zona plana amb suficient entitat que dona continuïtat al nucli
de Molló es proposa com a zona de valor agrícola.
És a dir, les zones òptimes atenent el criteri dels pendents són les menys adequades
atenent al valor agrícola.
Atès que s’ha prioritzat la compacitat urbana i el nucli urbà se situa sobre un turó, el
creixement, per be que moderat, afectarà necessàriament terrenys amb pendent
superior al 20%, sigui quina sigui l’alternativa. Ara be, la superfície afectada en aquesta
alternativa, que és del 66%, és sensiblement menor que la que es va aprovar
inicialment (alternativa 4a), que era superior al 72%, i que la proposada a la primera
versió de l’aprovació provisional, que era superior al 80%.
La dificultat en créixer sense afectar zones de valor agrícola o de fortes pendents ha
portat a fer els següents canvis:
‐ S’ha reduït en un 50% la ocupació de nou sòl a expenses del sol no
urbanitzable: En concret s’han reduït els nous creixements de Can Julià i Mas
Gassiot, passant respectivament de les 16,52 ha previstes en l’aprovació inicial,
a les 4,64 h a del nou document elaborat per a l’aprovació provisional. En el cas
de Can Julià, es desafecten les bosquines que en l’anterior alternativa quedaven
incloses.
‐ s’ha suprimit el sector de la Cometa de 1,4 ha.
Aquesta disminució ha comportat una reducció d’habitatges del 55,5 % respecte de la
proposta inicial.
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Mas Gassiot
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1c
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Mapa 7: Alternativa 4c superposada al mapa de pendents de l’àmbit d’estudi. Font: Elaboració
pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000. Com s’explica a l’anterior
figura, els PAU 1 i 6 es troben en una zona de reblert, completament plana.
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PAU
PAU1
PAU2
PAU3
PAU4
PAU5
PAU6
PAU7
PAU8
PAU9
PAU10
PAU11

Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
10.241.81
7.610,90
2.489,96
63,80
500,00
184,60
1.881,71
293,40
5.560,05
1.280,90
8.230,71
8.187,90
3.738,66
359,00
4.567,88
3.680,70
6.713,10
1.411,30
1.087,15
1.087,15
8.847,06
8.825,20

%
74,31*
2,56
36,92
15,59
23,04
99,48*
9,60
80,58
21,02
100,00
98,75

SECTOR CREIX Sup total m2sòl sup>20% pend m2sòl
%
Mas Gassiot
13.628,94
10.182,20
74,71
Can Julià
32.781,60
23.727,30
72,38
TOTAL
100.268,63
66.894,35
66,71
Taula 14: Quantificació del pendent en els polígons d’actuació i sectors de creixement
proposats en l’alternativa 4cdel POUM de Molló * Aquest pendent és teòric atès que la
cartografia de l’ICC no reflecteix que aquests terrenys, degut a unes obres de reblert, ara són
completament plans

Cobertura de les necessitats socials
El dimensionament dels nous sòls urbanitzables permet la construcció d’un total de
199 habitatges, que es preveu satisfaci la demanda fins l’any 2015. D’aquests, uns 80
es destinaran a primera vivenda, nombre que coincideix amb la hipòtesi sobre les
necessitats d’habitatge principal que es justifiquen a la memòria social del POUM
(vegeu apartat 5.2.3).
D’altra banda, pel que fa a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, s’ha adequat el
POUM a les prescripcions del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures
urbanístiques en matèria urbanística, el qual entre d’altres novetats modifica les
reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, en el sentit d’incrementar‐les,
com a mínim, al sòl corresponent al 30 % del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació.

Mobilitat sostenible
Aquesta alternativa, igual que l’anterior, és la que ofereix més estratègies de
desenvolupament urbà per a la població. Tot i la notable reducció de l’ocupació de sòl
pels nous creixements, es manté l’objectiu de resoldre la circumval·lació del nucli de
Molló i l’accés al Mas Gassiot salvant el punt crític de la plaça de la Font Vella.
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Protecció del Paisatge i patrimoni cultural
Quant a la protecció del paisatge, l’alternativa 4c igual que la 4a i 4b ofereix
continuïtat al nucli actual de Molló mantenint l’sky‐line, permetent la preservació de la
imatge tradicional del nucli de Molló, i com aquella, manté la desclassificació del sector
dels Horts de la Coromina que passa a classificar‐se, tal com ja es preveia en la
proposta inicial, com a sòl no urbanitzable de protecció paisatgística a l’entorn del
monument.
A diferència de l’alternativa 4a i 4b, s’ha modificat l’ordenació d’alguns polígons
d’actuació per tal de preservar encara més el paisatge de valor cultural i històric de
l’entorn de l’església de Santa Cecília, declarada bé cultural d’interès nacional,
potenciant la preservació i consolidació de la identitat del territori.
Així, en compliment de l’informe de la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona,
s’ha modificat l’ordenació del PAU núm.1 (en la proposta inicial era en núm.2), en el
sentit de recular l’àrea d’aparcaments a l’extrem de sòl més llunyà de l’església i
concentrant els espais lliures a la banda oest, la més pròxima al monument.
També s’ha reordenat el PAU 5 (abans era el 6), reduint la reserva de sòl per a
equipaments i concentrant l’ocupació per l’edificació a la part més allunyada del
monument, per tal de minimitzar la seva presència en relació a l’església i preservar‐ne
les seves visuals.
Pel que fa a Can Julià, s’ha reduït i redistribuït amb la finalitat de preservar de
qualsevol impacte el Com de les bruixes com a punt de referència del paisatge de
Molló, evitant la fragmentació del sòl, i situant les edificacions en els indrets amb
menor impacte visual i paisatgístic. Es limita i acota doncs el creixement, reduint la
incidència paisatgística (veure Annex II. simulacions paisatgístiques).
En relació a la coherència amb els criteris o objectius de planejament explicitats per
l’Ajuntament, l’alternativa 4a era la que s’hi ajustava més directament, tot i que no
s’ajustava a les directrius i determinacions expressades pel departament de medi
ambient.
L’alternativa que ara es planteja fa un ús molt més racional del sòl i s’ajusta als
requeriments expressats en el document de referència.

En definitiva, aquesta alternativa satisfà la demanda en habitatges i incrementa la
previsió d’habitatge protegit amb una ocupació del sòl més respectuosa que
l’alternativa 3,4a i 4b.
A diferència d’aquestes alternatives, la oferta potencial d’aquesta proposta no
fomenta la segona residència.
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Pel que fa al paisatge, protegeix les visuals sobre l’església de Sta. Cecília i preserva la
identitat del municipi, en mantenir‐lo visualment aïllat de la urbanització, tot i la
proximitat d’ambdós nuclis.
Aquesta alternativa respecta el dret dels ciutadans a gaudir d’un paisatge singular
Pel que fa a la mobilitat, presenta una accessibilitat adequada pel nou creixement urbà
del nucli principal de Molló, i ressol l’accessibilitat a les urbanitzacions de Mas Gassiot i
al nucli de Favàs.
Les modificacions sobre l’aprovació inicial (alternativa 4a) i l’alternativa 4b, donen
compliment a les determinacions expressades pel departament de medi ambient, i
s’ajusten en major mesura als objectius que l’alternativa escollida, i aprovada
inicialment no satisfeia en la seva integritat:
− Evitar un model urbà dispers o difús fomentant la rehabilitació del teixit urbà
existent i la recuperació d’espais intersticials o marginals
− Minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i de models
turístics basats en el consum de sòl.
− Assignar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori,
amb densitats urbanes adequades
− Tenir en compte els indicadors de creixement de població, recursos i
desenvolupament econòmic i social.
− Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment
correcta i d’interès paisatgístic, i evitar la seva transformació i fragmentació
− Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per admetre
actuacions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples
Per tot l’exposat, tot i que les alternatives 1 i 2 tenen un impacte ambiental
sensiblement menor que la escollida, no donen resposta a les necessitats socials i
econòmiques del municipi, i s’allunyen de la voluntat expressada per la població en el
procés de participació i dels objectius del mateix POUM.
De la resta d’alternatives, l’alternativa 4c és la més sostenible, i la seva execució és
perfectament compatible amb la conservació del medi i viable ambientalment.
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2.3.‐ JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA
SELECCIONADA.
En aquest apartat es justifica l’alternativa escollida atenent als paràmetres ambientals,
contrastant‐los amb els objectius que es relacionen a l’apartat 1.3, exposats per ordre
d’importància, i fent una valoració específica pels dos sectors de creixement, tal com
es demana a l’informe de referència emès pel DMAH de Girona:
2.3.1 VALORACIÓ AMBIENTAL INDIVIDUAL PELS DOS SECTORS DE CREIXEMENT
El POUM preveu la delimitació de dos sectors de sòl urbanitzable a desenvolupar pels
corresponents plans parcials. Es tracta dels sectors d’ampliació del Mas Gassiot al
nord‐oest i del sector de Mas Julià, al sud del nucli urbà.
La simulació d’ambdós creixements es representa a la imatge següent:

Figura 8: Simulació
del nou sector
urbanitzable Mas
Gassiot.

Figura 9: Alternativa escollida.
Font: dades del projecte la
memòria aprovació provisional del
POUM Molló

Figura 10: Simulació
d’ampliació de Can Julià

Els paràmetres d’aquests dos sectors es presenten a la següent taula:
Sòl urbanitzable
delimitat

Superfície
àmbit
m²

Reserva Hpo
m² sostre

Habitatges
Hpo
(unitats)

Edif. Bruta
m² st/s

m² Sostre
residencial

Habitatges
totals

Densitat
Hab/ha

Sector Can Gassiot 13.628,94

0,17

2.400

20

14,67

720

8

Sector Can Julià

32.781,60

0,22

7.200

60

18,30

2.160

24

TOTAL

46.410,54

‐

9.600

80

‐

2.880

32

Taula 15: Superfície usos sobre cada sector de creixement

Es valora en aquest apartat els dos sectors de creixement en sòl urbanitzable delimitat:
l’ampliació de Mas Gassiot i la creació del sector urbanitzable Can Julià.
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2.3.1.1 Sector de creixement Mas Gassiot
2.3.1.1.1 Descripció del Sector de creixement Mas Gassiot
Comprèn els terrenys situats al nord‐oest del nucli urbà, per sobre de la urbanització
del Mas Gassiot, entre el pas de la Creueta i el paratge del Claper. Aquest espai, de
13.628,94 m2, es troba a continuació de la zona urbanitzable Mas Gassiot, i forma part
de la unitat paisatgística espai agrari de pastures, integrada per prats de dall, que
rodeja totalment el nucli urbà de Molló.
Bosquines i matollars
de muntanya
Prats de dall i pastures
grasses

Ciutats,
pobles
àrees

Mapa 8: Mapa dels hàbitats de la
zona amb la superposició de Mas
Gassiot. Font: Bases de dades
cartogràfiques de la Generalitat

Boscos caducifolis,
planifolis

Mas Gassiot
Nucli de Molló

Mas Gassiot
Nucli de Molló

Imatge 1: En primer terme, vista del
nucli urbà de Molló. En segon terme es
veuen algunes cases de Mas Gassiot.
Font:Adquisició pròpia
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Pel que fa a la visibilitat del nou sector de creixement, s’ha obtingut el mapa de conca
visual del nucli actual i s’ha comparat amb la conca visual afegint la zona de creixement
projectada. La conca visual resultant, com es pot apreciar a la següent imatge, és
similar amb o sense creixement. Únicament difereix en el percentatge de
visualització(el color blau indica percentatge de visualització al voltant del 50%)

Mapa 9: Conca visual del nucli urbà de Molló esquerra) i del nucli i els sectors de creixement
mas Gassiot i can Julià. De verd a vermell, percentatge de visibilitat de menor a major. Font:
Elaboració a partir de software propi.

Pel que fa al pendent del sector, com es veu en el següent mapa, on s’ha sobreposat el
pendent de la zona amb el perímetre del creixement projectat, una part de l’àmbit es
veu afectat per un pendent superior: entre 20 i 30.

Mapa 10: Mapa de pendents de la zona amb el sector de Mas Gassiot. Font: Elaboració pròpia
a partir de cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.

2.3.1.1.2 Proposta del Sector de creixement Mas Gassiot
Atesa la situació geogràfica del sector, allunyat del nucli i destinat a segona residència,
el pla parcial que desenvolupi el sector podrà preveure que la totalitat del sòl de cessió
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obligatòria i gratuïta per a sistemes urbanístics es destini íntegrament a espais lliures i
zones verdes, ja que no es considera necessari preveure reserves d’equipaments
comunitaris en aquest sector.
A aquests sòls de cessió caldrà afegir la cessió gratuïta a l’Administració actuant del sòl
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del
sector.
El sòl susceptible d’aprofitament privat s’ordenarà d’acord amb les següents
determinacions:
− Us principal, el residencial; i compatibles, els que ho siguin amb aquest.
− El pla parcial podrà optar entre diverses qualificacions residencials (edificació
agrupada o aïllada), les condicions d’edificació, parcel·lació i ús es determinaran
en el corresponent pla parcial prenent com a referència les que es determinen
en les normes urbanístiques del POUM per a la zona determinada.
− Dins del sector es reserva un mínim del 30 % del sostre residencial a la
construcció d’habitatges de protecció oficial.
Els paràmetres d’edificació es resumeixen a continuació:
m

2

%

Delimitació del sector

13.628,94

100,00

Sòl susceptible aprofitament privat
Estàndard reserves mínimes
Espais lliures
Vialitat
Equipaments comunitaris

10.505,35

77,08

1.362,89
1.079,26
681,44

10,00
7,92
5,00

2

2

Índex d'edificabilitat bruta m st/m s
Sostre màxim
Usos principals i compatibles
Densitat màxima (hab/ha)
Nombre màxim habitatges
Reserva sostre habitatges protecció oficial

0,17
2.400,00
Residencial
14,67
20
30%

Taula 16: Paràmetres d’edificació. Font: memòria aprovació provisional Molló.

2.3.1.1.3 Valoració ambiental de la proposta en l’àmbit de Mas Gassiot
a. Model territorial
L’ampliació del sector de Mas Gassiot ofereix una continuïtat amb la zona urbana, i
preveu la mateixa tipologia d’habitatges que els existents, adaptant‐se a la morfologia
existent. D’altra banda, se situa sobre un espai poc vulnerable, amb escàs valor
biològic i de baix risc ambiental (incendis, inundabilitat, esllavissaments...), i per tant,
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no sobrepassa la capacitat d’acollida del territori, entenent com a capacitat d’acollida
l’afectació a espais de valor intrínsec, protector, connector o espais vulnerables.
El sector presenta pendents lleugerament superiors al 20%, i per la seva situació pot
esdevenir segona residència, però aquest aspecte és poc important tenint en compte
que el creixement màxim previst és de 20 habitatges, que només representa el 10%
dels nous habitatges permesos pel planejament.
b. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
L’ampliació del sector urbanitzable mas Gassiot no afecta zones vulnerables com els
matollars o les zones boscoses ni altra valors naturals significatius (veure mapa de
vulnerabilitat), però afecta l’hàbitat d’interès comunitari prats de dall dels estatges
basal i montà, que rodeja íntegrament el nucli urbà de Molló i el sòl agrícola de valor
mig segons “estudis de base del planejament territorial per a la definició d’una xarxa
d’espais naturals a la comarca del Ripollès”. En tot el terme municipal de Molló no hi
ha cap zona de valor alt o molt alt segons aquests estudis.
L’ampliació d’aquest sector no interfereix en la connectivitat biològica, ja que no se
situa sobre cap espai important per a la connectivitat biològica segons els estudis de
base per al planejament de les comarques gironines i es planteja un creixement en
continuïtat amb els nuclis existents, evitant la fragmentació del territori.

Espais agrícoles de valor MITJÀ

Mapa 11: Zones de valor agrícola mitjà properes al sector de creixement de Can Gassiot. Font:
Elaboració pròpia a partir de cartografia procedent dels estudis de base del planejament
territorial per a la definició d’una xarxa d’espais naturals a la comarca del Ripollès.

c. Paisatge i patrimoni cultural
El POUM preveu mesures correctores per garantir que el planejament derivat d’aquest
sector incorpori els criteris paisatgístics per integrar el creixement de manera que
l’afectació sobre el paisatge sigui mínima i la integració màxima: Com ja s’ha dit, el
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POUM estableix que l’ordenació haurà de preveure unes unitats mínimes d’edificació
per tal de garantir una imatge unitària dels grups d’habitatges i El Pla Parcial haurà
d’incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui l’adaptació topogràfica dels
models tipològics proposats.
Com es pot apreciar a l’Annex II, simulació de Mas Gassiot, l’actuació assoleix un grau
d’integració total en el conjunt, afavorit per la reduïda conca visual real d’aquest espai,
que només és visible des de llocs allunyats, i per tant l’impacte sobre l’espai escènic
sempre serà moderat.
Aquesta integració serà més factible d’assumir tenint en tant que la totalitat del sòl de
cessió es pot destinar íntegrament a espais lliures i zones verdes.
d. Mobilitat sostenible
El POUM preveu destinar el 8% de la superfície del sector a vialitat. Caldrà que el
planejament derivat contempli en els sistemes generals i locals xarxes per a vianants
connectades amb el sistema d’espais lliures i d’equipaments comunitaris.
e. Qualitat de vida i seguretat de les persones
El creixement previst se situa en una zona de baix risc tecnològic i natural. Alhora
permetrà als seus usuaris gaudir d’una qualitat de vida alta, tenint en compte l’entorn
paisatgístic de l’àmbit, la proximitat a peu al nucli urbà de Molló i l’absència de sorolls,
sense malmetre el dret de la població propera a gaudir de la mateixa qualitat de vida.
f. Recursos naturals
L’ampliació d’un sector separat del nucli, tot i que proper, no contribueix a la millora
de l’eficiència energètica dels sistemes urbans. Tot i així s’ha de matissar aquest
aspecte, ja que tot i constituir una urbanització separada visualment del nucli urbà, la
distància entre ambdós nuclis és inferior a 600 metres per la qual cosa no es pot parlar
en cap cas de dispersió, i tenint en compte que l’ampliació es fa immediatament a
continuació de la urbanització existent, a la qual arriben els serveis, la repercussió
sobre la eficiència dels serveis urbans serà mínima

2.3.1.1.4 Mesures correctores que s’han de tenir en compte en el planejament
derivat en l’àmbit de Mas Gassiot
El POUM estableix mesures correctores pel planejament derivat, entre les que
destaquen per seu caràcter ambiental les següents (es reprodueixen literalment):
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− La construcció es durà a terme per conjunts unitaris. L’ordenació haurà de
preveure unes unitats mínimes d’edificació per tal de garantir una imatge
unitària dels grups d’habitatges.
− El Pla Parcial haurà d’incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui
l’adaptació topogràfica dels models tipològics proposats.
Es proposen les següents mesures addicionals a tenir en compte en el planejament
derivat:
Estalvi d’aigua:
 Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la
retenció de l’aigua de pluja. Establir mesures per compensar la creació de
superfícies impermeables.
 Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., en funció
dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
 Usar en jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les
condicions bioclimàtiques de la zona que requereixin un suport mínim de reg.
 Obligar l’adopció, en els projectes de noves edificacions, transformacions
integrals i canvis d’ús, de sistemes d’estalvi i reutilització d’aigua.
 Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes
d’abastament, evacuació i sanejament d’aigües.
 Prioritzar l’ús de productes amb distintius o certificacions ambientals com a
estalviadors d’aigua.
Millora de l’eficiència energètica de les edificacions
 Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima eficiència
de captació solar en les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural, i
establir condicions anàlogues per a l’emplaçament i l’orientació de les
edificacions.
 Regular detalladament les condicions de configuració arquitectònica de les
edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures,
sistemes passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments, etc.)
 Regular adequadament els materials, els aïllaments i les solucions constructives
en façanes i cobertes. Exigir un rendiment energètic mínim per a calderes i
bombes de calor, i, si és el cas, un Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
 Requerir il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors i exteriors.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables
 Exigir en els projectes de noves edificacions, transformacions integrals i canvis
d’ús sistemes mixtos per al subministrament d’aigua calenta sanitària, amb
utilització de captadors solars i d’acumuladors.
 Requerir enllumenat de baix consum en els espais públics
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Contaminació lumínica
 Adoptar estructures compactes. Evitar la dispersió i l’extensió dels àmbits que
requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors.
 Implementar en lees instal·lacions d’enllumentat exterior criteris tècnics
fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
m
i les seves
disposicions complem
mentàries.
 Exigir enllumenat pú
úblic de baix consum en espais oberts públics
p
i privats.
Prioritzar les làmpadees de vapor de sodi i prohibir les de mercuri.
Gestió de materials
 Ajustar l’ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar moviments
de terra que comp
portin la necessitat d’utilitzar materials procedents de
l’exterior.
Qualitat del paisatge
 Dur a terme tractaments específics d’integració paisatgística dells espais de vora
amb els sòls no urban
nitzables.
 Exigir el soterramentt de les xarxes de transport d’energia elèctrrica i similars en
sectors de planejameent parcial o de renovació urbana.

2.3.1.2 Sector de creixem
ment Can Julià
2.3.1.1.1 Descripció del Sector de creixement Can Julià i proposta
Comprèn els terrenys sittuats al sud del nucli urbà, a continuacció de la pista
poliesportiva en direcció a la Masia de Can Julià, els paratges dee Can Solà i els
Quintanars de la Ginestera. La seva superfície és de 32.781,60 m2.

Imatge 2: Fotografia amb visttes a l’àmbit de Can Julià.
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Afecta un espai actualment abandonat, que se situa entre el nucli urbà i un revolt de la
carretera, on la vegetació existent es basa en matollars sense cap ús, junt amb prats i
herbassars i una zona boscosa. Degut a això ha crescut una incipient prolongació de
l’àmbit urbanitzat en forma d’urbanització residencial lax, factor que propicia que el
sector de creixement continuí per aquí.
Prats dall i pastures grasses
Ciutats, pobles i
àrees industrials

Boscos caducifolis, planifolis
Bosquines i matollars
de muntanya

Mapa 12: Mapa dels hàbitats de la zona amb la superposició de Can Julià. Font: Elaboració
pròpia a partir de dades de la Memòria d’aprovació provisional del POUM Molló.

Pel que fa a la visibilitat del nou sector de creixement, s’ha obtingut el mapa de conca
visual del nucli actual i s’ha comparat amb la conca visual del nucli conjuntament amb
la zona de creixement projectada. La conca visual resultant amb la proposta, com es
pot apreciar a la següent imatge, és similar a l’actual. Únicament canvia el percentatge
de visualització(el color blau indica un percentatge de visualització al voltant del 50%).
És a dir, amb el creixement la zona urbana es veurà des dels mateixos llocs, però el
fragment visible des de cadascun d’aquests llocs serà més gran.

Mapa 13: Conca visual del nucli urbà de Molló esquerra) i del nucli i els sectors de creixement
mas Gassiot i can Julià. De verd a vermell, percentatge de visibilitat de menor a major Font:
Elaboració a partir de software propi.
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Pel que fa al pendent, el sector de creixement de Can Julià es troba a afectat per
pendents superiors al 40%, el que obliga a condicionar la zonificació en aquest sector
amb l’objectiu d’afectar mínimament els espais amb major pendent.

Mapa 14: Mapa de pendents de la zona amb el sector de Can Julià. Font: Elaboració pròpia a
partir de cartografia topogràfica de l’ICC, escala 1:5.000.

2.3.1.1.2 Proposta del Sector de creixement Can Julià
El POUM ha previst aquesta àrea de creixement amb la finalitat d’ Estructurar la
mobilitat d’accés als sectors del Mas Gassiot i del Camí de Favars, així com la del nou
àmbit del clot de la Font Vella per mitjà d’una via de circumval·lació del nucli urbà,
salvant els punt crítics del carrer de la Font Vella. Aquest creixement permet dur a
terme una actuació de promoció d’habitatge protegit en els terrenys provinents de la
cessió de sòls amb aprofitament.
Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de
sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl susceptible d’aprofitament
privat d’aquest sector queden recollits a la Taula 16.
A aquests sòls de cessió caldrà afegir la cessió gratuïta a l’Administració actuant del sòl
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del
sector.
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El sòl susceptible d’aprofitament privat s’ordenarà d’acord amb les següents
determinacions:
‐ Us principal, el residencial; i compatibles, els que ho siguin amb aquest.
‐ El pla parcial podrà optar entre diverses qualificacions residencials (edificació
agrupada o aïllada), les condicions d’edificació, parcel·lació i ús es determinaran en el
corresponent pla parcial prenent com a referència les que es determinen en les
normes urbanístiques del POUM per a la zona determinada.
Dins del sector s’estableix una reserva mínima del 30 % del sostre residencial resultant
per tal de destinar‐lo a la construcció d’habitatges de protecció oficial.
Els paràmetres proposats per aquest sector són els següents:

Delimitació del sector:
Sòl susceptible aprofitament privat:
Estàndard reserves mínimes:
Espais lliures:
Equipaments comunitaris:
Vialitat:
Índex d'edificabilitat bruta m2st/m2s
Sostre màxim (m2st):
Usos principals i compatibles:
Densitat màxima (hab/ha):
Nombre màxim habitatges:
Reserva sostre habitatges protecció oficial

m2
32.781,6
17.810,15

%
100,00
54,33

3.278,10
1.639,08
10.054,27

10,00
5,00
30,67
0,22
7.200
Residencial
18,30
60
30%

Taula 17: Distribució de superfícies de Can Julià. Font: Memòria aprovació provisional POUM
Molló.

El POUM estableix mesures correctores pel planejament derivat, entre les que
destaquen per seu caràcter ambiental les següents ( es reprodueixen literalment):
‐ La construcció es durà a terme per conjunts unitaris. L’ordenació haurà de
preveure unes unitats mínimes d’edificació per tal de garantir una imatge unitària dels
grups d’habitatges.
‐ El Pla Parcial haurà d’incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui
l’adaptació topogràfica dels models tipològics proposats.
L’esquema del traçat i connexions de la via de circumval·lació que estructura es sector,
tal com es grafia en el corresponent plànol normatiu d’ordenació, té caràcter
vinculant. El pla parcial urbanístic però podrà ajustar el seu traçat en base a un
projecte d’urbanització més acurat, sense variar en cap cas de forma significativa
l’estructura i els punts de connexió amb la xarxa viària local indicats.
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Així mateix, també té caràcter vinculant l’emplaçament del sistema urbanístic d’espais
lliures i zones verdes que estructura el sector, tal com es grafia en el corresponent
plànol normatiu d’ordenació.

2.3.1.2.3 Valoració ambiental de la proposta de creixement en l’àmbit de Can Julià
a. Model territorial
Tot i que la creació de nou sòl urbanitzable no fomenta excessivament la rehabilitació
del teixit urbà existent i la recuperació d’espais intersticials o marginals, en augmentar
la oferta en obra nova (representa el 30% dels nous habitatges), el creixement
d’aquest sector en continuïtat amb el nucli urbà s’ajusta a l’objectiu de minimitzar el
consum del sòl i racionalitzar‐ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment
eficient, defugint un model urbà dispers o difús, i ajustant‐se a la morfologia existent.
Aquesta continuïtat permet que les infraestructures siguin compartides amb el nucli
urbà, facilitant així un caràcter de primera residència.
Atès que aquest espai no es troba afectat per valors naturals ja sigui pel seu valor
biològic intrínsec com pel seu potencial connector, es pot considerar que assignar‐li un
ús urbà no sobrepassa la capacitat d’acollida del territori, entenent com a capacitat
d’acollida l’afectació a espais de valor intrínsec, protector, connector o espais
vulnerables.
La densitat d’habitatges és baixa (18,30Hab/Ha), però aquest fet no respon a una baixa
compactació ni a la dispersió dels habitatges, ja que aquests ocupen menys del 55% de
la superfície del sector, amb la finalitat de no afectar les zones de major pendent i amb
vegetació forestal, i es troben alineats al llarg del nou vial, a continuació dels
habitatges existents, que de fet és el motiu principal de plantejar el creixement en
aquesta direcció.
b. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
Aquesta expansió del nucli en direcció al sud afecta espais agraris d’interès mitjà
(segons els “estudis de base del planejament territorial per a la definició d’una xarxa
d’espais naturals a la comarca del Ripollès”). Aquesta afectació és inevitable, donat
que tot l’entorn del nucli amb baixa pendent te aquesta qualificació, com es pot veure
en el Mapa 7. Aquests terrenys es troben qualificats com a hàbitats d’interès no
prioritari, concretament prats de dall del sistema basal i montà, i d’altra banda afecta
tot el nucli de Molló i entorn.
Com ja s’ha dit, el creixement en continuïtat amb els nuclis existents evita la
fragmentació territorial, per la qual cosa no interfereix en la connectivitat biològica
associada als espais agraris.
90

2. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada

Espais agrícoles
de valor MITJÀ

Mapa 15: Valor agrícola amb
sector de Can Julià. Font:
Elaboració pròpia a partir de
cartografia procedent dels
estudis de base del
planejament territorial per a la
definició d’una xarxa d’espais
naturals a la comarca del
Ripollès.

c. Paisatge i patrimoni cultural
El creixement se situa a continuació del nucli, de manera que no suposa una
fragmentació de l territori. El POUM preveu mesures correctores per garantir que el
planejament derivat d’aquest sector incorpori els criteris paisatgístics per integrar el
creixement de manera que l’afectació sobre el paisatge sigui mínima i la integració
màxima: Com ja s’ha dit, el POUM estableix que l’ordenació haurà de preveure unes
unitats mínimes d’edificació per tal de garantir una imatge unitària dels grups
d’habitatges i El Pla Parcial haurà d’incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i
justifiqui l’adaptació topogràfica dels models tipològics proposats.
Com es pot apreciar a l’Annex II, simulació creixement Can Julià, l’actuació assoleix un
grau d’integració important, ja que ofereix una continuïtat visual amb el nucli urbà.
d. Mobilitat sostenible
El POUM destina el 30% de la superfície a vialitat. El creixement en aquest àmbit
permet fer la circumval·lació del nucli de Molló, que ressol l’accés al Mas Gassiot,
salvant el punt crític de la plaça de la Font Vella, tot això amb càrrec a les despeses
d’urbanització de les actuacions integrades que planteja que en finançarien
íntegrament el cost
El traçat i les connexions de la via de circumvalació es grafien en els plànols del POUM i
tenen caràcter vinculant, tot i que el pla parcial en podrà ajustar el traçat mitjançant
projecte d’urbanització, sense variar en cap cas de forma significativa l’estructura i els
punts de conexió amb la xarxa viària local.
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e. Qualitat de vida i seguretat de les persones
L’alternativa escollida preveu canvis encaminats a assolir uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront els riscs naturals i
tecnològics:
− Contribueix a la mobilitat sostenible en el municipi
− No afecta zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones
− Incorpora mesures correctores per minimitzar l’afectació sobre el paisatge.
− Redueix la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació, en
desviar el trànsit de centre cap a la perifèria.
− Aquest creixement permet dur a terme una actuació de promoció d’habitatge
protegit
f. Recursos naturals
L’alternativa escollida defineix un model urbà que permet assolir un consum
respectuós de recursos naturals, en evitar models urbans dispersos i de baixes
densitats edificatòries, concentrant el creixement residencial a continuació del nucli
urbà, i destinant a sòl públic bona part de l’àmbit (45%)

2.3.1.2.4 Mesures correctores que s’han de tenir en compte en el planejament
derivat en l’àmbit de Can Julià
El POUM estableix mesures correctores pel planejament derivat, entre les que
destaquen per seu caràcter ambiental les següents (es reprodueixen literalment):
− La construcció es durà a terme per conjunts unitaris. L’ordenació haurà de
preveure unes unitats mínimes d’edificació per tal de garantir una imatge
unitària dels grups d’habitatges.
− El Pla Parcial haurà d’incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui
l’adaptació topogràfica dels models tipològics proposats.

Es proposen les següents mesures addicionals a tenir en compte en el planejament
derivat:
Millora de la mobilitat
 En el cas dels plans de millora urbana, redimensionar l’amplada de les calçades
destinades al trànsit motoritzat a fi d’invertir les prioritat i cercar la potenciació
d’altres modalitats de desplaçament.
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Estalvi d’aigua
 Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la
retenció de l’aigua de pluja. Establir mesures per compensar la creació de
superfícies impermeables.
 Crear una xarxa separativa d’aigües de pluja i els sistemes d’emmagatzematge i
de reutilització adequats.
 Fomentar la reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises, etc., en
funció dels nivells de qualitat exigibles als diversos usos.
 Usar en jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les
condicions bioclimàtiques de la zona que requereixin un suport mínim de reg.
 Obligar l’adopció, en els projectes de noves edificacions, transformacions
integrals i canvis d’ús, de sistemes d’estalvi i reutilització d’aigua.
 Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes
d’abastament, evacuació i sanejament d’aigües.
 Prioritzar l’ús de productes amb distintius o certificacions ambientals com a
estalviadors d’aigua.
Millora de l’eficiència energètica de les edificacions
 Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima
eficiència de captació solar en les edificacions i en l’aprofitament de la llum
natural, i establir condicions anàlogues per a l’emplaçament i l’orientació de les
edificacions.
 Regular detalladament les condicions de configuració arquitectònica de les
edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures,
sistemes passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments, etc.)
 Regular adequadament els materials, els aïllaments i les solucions constructives
en façanes i cobertes. Exigir un rendiment energètic mínim per a calderes i
bombes de calor, i, si és el cas, un Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
 Requerir il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors i exteriors.
Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables
 Exigir en els projectes de noves edificacions, transformacions integrals i canvis
d’ús sistemes mixtos per al subministrament d’aigua calenta sanitària, amb
utilització de captadors solars i d’acumuladors.
 Requerir enllumenat de baix consum en els espais públics.
Contaminació acústica
 Adequar‐se , en la mesura que sigui aprovat, al mapa de capacitat acústica
d’àmbit municipal a què fa referència la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i a les zones de sensibilitat acústica
que aquest mapa defineix.
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Contaminació lumínica
Adoptar estructures compactes. Evitar la dispersió i l’extensió dels àmbits que
requereixen enllumenat nocturn en espais exteriors.
Implementar en les instal·lacions d’enllumentat exterior criteris tècnics
fonamentats en les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i les seves
disposicions complementàries.
Exigir enllumenat públic de baix consum en espais oberts públics i privats.
Prioritzar les làmpades de vapor de sodi i prohibir les de mercuri.
Gestió de residus
 Fixar les reserves de sòl necessàries per emplaçar‐hi les instal·lacions per a la
recollida selectiva, el tractament i el dipòsit de residus.
Gestió de materials
 Ajustar l’ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar
moviments de terra que comportin la necessitat d’utilitzar materials
procedents de l’exterior.
Biodiversitat
 Qualificar com a espais lliures els hàbitats d’interès situats dins el sector
(masses forestals, riberes, etc.) i dotar‐los d’un règim normatiu que n’eviti la
transformació.
 Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels
espais lliures urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana.
 En aquest darrer aspecte, utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats,
espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona amb
consum d’aigua baix.
 Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de xarxes d’espais
lliures urbans i l’arbrat, i, en general, en el tractament de la vegetació urbana.
Qualitat del paisatge
 Dur a terme tractaments específics d’integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.
 Exigir el soterrament de les xarxes de transport d’energia elèctrica i similars en
sectors de planejament parcial o de renovació urbana.
2.3.2 Valoració ambiental global de la proposta adoptada
Com ja s’ha dit a l’anterior capítol, l’alternativa planteja un creixement omplint els
espais intersticials, i projectant dos sectors de creixement de sòl urbanitzable, a
continuació del nucli urbà de Molló: l’ampliació del pla parcial de Mas Gassiot, al nord‐
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oest, i el sector de Can Julià, que permet completar una ronda de circumval·lació, que
connecta la part de ponent del nucli amb la plaça de la Font Vella (veure imatge
següent).
S’ha ampliat el teixit industrial existent en un espai urbà amb accés directe des de la C‐
38. Amb la finalitat de permetre el creixement de l’activitat econòmica sense interferir
en la qualitat de vida dels mollonencs.
El potencial d’habitatges és de 199 en aquesta alternativa, dels quals, 81 són de
protecció pública (un 40% dels habitatges).
Dels 199 habitatges, 78 es situen en sòl ja classificat com a urbà per les anteriors
normes subsidiàries de planejament. És a dir, que en nombres reals els habitatges que
es situen en sòls de nou creixement són 121.
Els 199 habitatges permeten pràcticament un augment del 50% respecte els 388
habitatges actuals , o un 30% respecte el potencial de les NNSS actuals.
a. Model territorial
L’alternativa escollida s’ajusta a l’objectiu de minimitzar el consum del sòl i
racionalitzar‐ne l’ús, d’acord amb un model territorial globalment eficient:
•
•
•
•

•
•

Evita un model urbà dispers o difús, ja que concentra tot el creixement a
continuació del nucli urbà existent, ajustant‐se a la morfologia existent.
Fomenta la rehabilitació del teixit urbà existent i la recuperació d’espais
intersticials o marginals, ja que completa els espais buits urbans
El sòl urbanitzable ofereix una continuïtat amb el sòl urbà, amb qui comparteix
infraestructures, facilitant així un caràcter de primera residència.
Assigna els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’acollida del territori,
entenent com a capacitat d’acollida l’afectació a espais de valor intrínsec,
protector, connector o espais vulnerables. Atès que el creixement no afecta
espais d’aquesta mena, es pot afirmar que no se sobrepassa la capacitat
d’acollida del territori.
El creixement assoleix densitats urbanes adequades, ja que preveu la mateixa
tipologia d’habitatges que els existents.
la creació de 199 habitatges nous per una població amb 388 habitatges és una
proporció assumible tenint en compte la demanda existent.

b. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural
L’alternativa escollida no comporta l’alteració del patrimoni natural, ni interfereix en la
connectivitat biològica:
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− El creixement en continuïtat amb els nuclis existents evita la fragmentació
territorial
− Situa les àrees d’expansió urbana sobre espais poc vulnerables. Tanmateix, les
dues zones urbanitzables limiten i inclús se solapen amb la zona proposada pels
estudis de base del planejament de les comarques gironines com a zona de
valor agrícola i els prats de dall que rodegen totalment els dos nuclis urbans es
troben classificats com a hàbitat d’interès comunitari no prioritari per la
Directiva d’hàbitats (no vinculant).D’altra banda, afecten zones amb pendents
superiors al 20%, inevitable en qualsevol creixement plantejat a Molló, degut a
que es troba a sobre d’una carena.
c. Paisatge i patrimoni cultural
Es planteja la desclassificació de la zona urbanitzable de l’hort de la Coromina com una
mesura protectora del paisatge, mantenint com a sectors de creixement de sòl
urbanitzable l’ampliació del pla parcial de Mas Gassiot, al nord‐oest, i el sector de Can
Julià, que permet completar una ronda de circumval·lació, que connecta la part de
ponent del nucli amb la plaça de la Font Vella.
L’alternativa escollida integra el paisatge en tots els processos de planejament
territorial i urbanístic, i garanteix la preservació o millora de la seva qualitat, en
plantejar creixements en continuïtat amb els nuclis existents i garantint la integració
de les noves zones residencials a partir de la definició de tipologies edificatòries en
conjunció amb les existents.
e. Qualitat de vida i seguretat de les persones
L’alternativa escollida preveu canvis encaminats a assolir uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront els riscs naturals i
tecnològics:
− Contribueix a la mobilitat sostenible en el municipi, en facilitar l’accés a Mas
Gassiot i en desviar el trànsit des del centre cap a la zona perifèrica
− Evita urbanitzar i edificar en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les
persones
− Dona prioritat a que els ciutadans visquin en un entorn culturalment
significatiu, d’una banda establint mesures per garantir que el creixement
previst s’integri en el conjunt urbà, i de l’altra desclassificant la zona urbana al
voltant de l’església per preservar les visuals sobre aquest be cultural i històric.
− Redueix la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació, en
allunyar el trànsit del nucli de Molló.
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− Preveu reservar el 30 % del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de
nova implantació per a habitatges de protecció pública.
f. Recursos naturals
La protecció dels recursos naturals (aigua, qualitat de l’aire, sòl...) requereix definir
àmbits de protecció dels recursos hídrics i una normativa per protegir els recursos de
forma integral, que no s’escau en aquest capítol d’alternatives. L’alternativa escollida
però defineix un model urbà que estableix les bases per assolir un consum respectuós
de recursos naturals, ja que no planteja cap creixement aïllat respecte del nucli urbà de
Molló, ni tant sols a continuació d’altres nuclis de població dispersos pel terme
municipal, que tenen caràcter d’urbans. Per contra, fomenta el reciclatge dels teixits
urbans preexistents, evitant models urbans dispersos i de baixes densitats
edificatòries.
Aquesta concentració de les zones de creixement millora l’eficiència energètica dels
sistemes urbans, reduint‐ne la contribució al canvi climàtic.
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3. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ ADOPTADA
3.1.‐ SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA
3.1.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
El POUM de Molló classifica tot el sòl del terme municipal de Molló en les classes de
sòl urbà‐ en les categories de consolidat i no consolidat; sòl urbanitzable‐ en la
categoria de delimitat; i sòl no urbanitzable.
El següent quadre sintetitza les superfícies destinades a cada tipus de sòl, comparant la
situació definida per les NNSS amb la prevista per l’actual POUM.
Normes Subsidiàries 1992

POUM 2006‐8

Superfícies (m2)

Superfícies(m2)

SÒL URBÀ
Nucli de Molló

126.307,38

Nucli de Molló

237.354,99

Nucli d’Espinavell

49.793,27

Nucli d’Espinavell

49.793,27

Nucli de Fabert

24.787,89

Nucli de Fabert

24.787,89

Total

200.888,54

Total

311.936,15

SÒL URBANITZABLE
Sector Mas Gassiot
Sector Camí de
Fabars
Sector Horts de la
Coromina
Total

60.767,34
Sector Mas Gassiot II

13.628,94

10.700,00

Sector Can Julià

32.781,60

84.967,34

Total

46.410,54

13.500,00

SÒL NO
SÒL NO
43.294.144,12
43.221.653,31
URBANITZABLE
URBANITZABLE
TOTAL TERME
43.580.000,00
MUNICIPAL
Taula 18: Taula comparativa del detall de superfícies definides per les Normes Subsidiàries i el
POUM. Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló
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A continuació es resumeix les disposicions del POUM per cadascuna de les tres zones.
a. Sòl urbà
El sòl urbà de Molló, amb una superfície de 20ha., es troba distribuït en tres nuclis:
Nucli de Molló
Nucli d’Espinavell
Nucli de Favert
El POUM 2.008 manté la superfície dels nuclis d’Espinavell i de Favert, no en canvi la
superfície del nucli de Molló que s’incrementa en 11,10ha, passant a tenir 31,19ha.
Amb aquest augment, el sòl urbà passa de ocupar un 0,46% a un 0,72%
El POUM distingeix dins el nucli de Molló diverses zones:
Casc antic
Eixample
Edificació agrupada
Edificació aïllada i industrial.
Al títol IV de les normes urbanístiques es defineixen les condicions de parcel·lació,
edificació, alineacions, altura, façanes, teulades... específica per cadascuna d’aquestes
zones.
Dins el sòl urbà es distingeixen dues tipologies:
a.1 Sòl urbà consolidat
Inclou els terrenys que havent estat sotmesos al procés d’integració al teixit urbà
tenen tots els serveis urbanístics bàsics amb les característiques adequades i aquells
que ja s’han urbanitzat i edificat, culminant el procés d’execució del planejament.
Aquests darrers corresponen al Sector de Mas Gassiot i el Camí de Favars.
a.2 Sòl urbà no consolidat
Inclou els terrenys situats en polígons d’actuació urbanística que tenen per objecte
completar el teixit urbà o acomplir operacions de reforma interior, de remodelació
urbana, de transformació d’usos o de reurbanització. Aquest POUM delimita fins a 12
polígons d’actuació urbanística que tenen per objecte alguna de les finalitats
esmentades. Són els següents:
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Tipologia de sòl

Sòl urbà classificat

Sòl urbà no
classificat

Polígons d’actuació Urbanística

Superfície (m2)

PAU 1

10.241,81

PAU 2

2.489,96

PAU 3

500,00

PAU 4

1.881,71

PAU 5

5.560,05

PAU 10

1.087,15

PAU 6

8.230,71

PAU 7

3.738,66

PAU 8

4.567,88

PAU 9

6.713,10

PAU 11

8.847,06

TOTAL PAU

53.858,09

Taula 19: Superfícies dels PAU, Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

b. Sòl urbanitzable
En proporció a les previsions de creixement del municipi i per tal de permetre el
desplegament de programes de sòl i d’habitatge, s’han delimitat dos sectors de sòl
urbanitzable d’ús residencial a desenvolupar pels corresponents Plans Parcials
urbanístics, amb una superfície total de 4,6 ha, repartides de la següent manera:

Sector

Superfície (m2)

Mas Gassiot II (ampliació) 13.628,94
Can Julià
32.781,60
Total

Taula 20: Superfícies dels nous sectors
urbanitzables Font:Memòria aprovació
provisional POUM Molló

46.410,54

El POUM de Molló desclassifica el sector dels Horts de la Coromina, previst a les NNSS
com a zona urbanitzable, amb una superfície total de l’àmbit de 10.700 m2. Es tracta
d’uns terrenys molt pròxims a l’església de Santa Cecília que, en cas d’urbanitzar‐se i
edificar‐se, suposarien una pantalla visual important que comprometria seriosament
aquest entorn paisatgístic culturalment molt significatiu, no debades es tracta d’un bé
cultural declarat d’interès nacional –BCIN‐ en la categoria de Monument Històric i com
a tal objecte d’especial protecció. Aquest sòl passa a ser no urbanitzable d’interès
paisatgístic.
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8
9
7

2

Mas Gassiot
5

1

6
4

3

1

Can Julià

Figura 11: Plànol d’ordenació proposat. Font: Pròpia a partir de Memòria d’aprovació
provisional del POUM Molló.

b.1 Connexions amb infraestructures exteriors
El sector de Mas Gassiot II es troba a continuació de Mas Gassiot I, per on s’hi
accedeix.
El sector de Can Julià s’estructura al voltant del nou vial de circumval·lació que permet
accedir als altres sectors urbanitzables, salvant els punts crítics del carrer de la Font
vella
b.2 Usos permesos en sòl urbanitzable
En els tres sectors l’ús principal serà el residencial i els usos compatibles amb aquest.
Els corresponents plans parcials podran optar entre diverses qualificacions residencials
(edificació agrupada o aïllada), les condicions d’edificació, parcel·lació i ús es
determinaran en el corresponent pla parcial prenent com a referència les que es
determinen a les normes urbanístiques del POUM.
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c. Sòl no urbanitzable
El POUM ha inclòs dins aquesta categoria els terrenys no inclosos en el sòl urbà ni
urbanitzable i aquells en els quals hi concorren alguns dels següents factors:
Un règim especial de protecció per la legislació sectorial
Terrenys afectats per servituds
Presència de valors agrícoles, forestals o paisatgístics
Terrenys que s’han de preservar de tota urbanització amb la finalitat de garantir la
utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de
desenvolupament sostenible.
c.1 Zonificació
S’ha establert 5 qualificacions dins el sòl no urbanitzable, que es corresponen amb les
zones següents:
− Zona de protecció d’alta muntanya, comprèn els espais situats per sobre de la
cota 1.600. Tenen una importància significativa pel que fa al paisatge, pel fet de
ser zones que gaudeixen d’una àmplia conca visual i són visibles des de molts
punts de Molló i dels termes veïns. Pel que fa a la vegetació destaquen per
contenir punts amb tipologies de vegetació escasses al municipi. S’inclourien
dins d’aquesta zonificació les carenes que conformen la conca del riu Ritort, així
com la fageda de la Costa que és l’únic indret del terme on es desenvolupa
aquesta comunitat.
− Zona de valor forestal, és la que inclou tots els espais forestals amb un valor
especial en funció dels hàbitats que acullen o bé per la seva funció com a
connectors. Inclouen els hàbitats d’interès comunitari d’àmbit prioritari i els
espais que en els estudi de base que s’ha elaborat per a la formulació del
planejament territorial de les comarques gironines es troben qualificats com a
espais naturals i com a connectors ecològics, per la seva situació estratègica
entre espais protegits.
− Zona de valor agrícola, és la que comprèn tots els espais del terme que
presenten un valor agrícola alt o mig. Per a definir quins són aquests sòls, s’ha
seguit la delimitació realitzada amb motiu de l’elaboració dels estudis de base
previs a la formulació del Pla Territorial de les Comarques Gironines.
− Zona de protecció paisatgística; és la que te un règim especial de protecció
com a conseqüència de la necessitat d’evitar la transformació dels terrenys per
a protegir‐ne l’interès paisatgístic i cultural. És el cas dels terrenys
desclassificats dels Horts de la Coromina, en els immediacions de l’església de
Santa Cecília, al voltant de la qual s’ha delimitat l’entorn necessari per a la
protecció adequada del bé, l’alteració del qual en podria afectar els valors, la
contemplació o l’estudi. D’aquesta manera s’assegura la protecció que preveu
la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
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‐

‐

Zona de ribera, és la que engloba els cursos d’aigua, la vegetació de
ribera formada bàsicament per freixenedes i sargars, i, en absència
d’aquesta vegetació una franja de 5 metres que coincideix amb la zona
de servitud definida per la legislació sectorial hidràulica, a banda i banda
de la llera.
Zona rústica, és el sòl no urbanitzable que no té les característiques de
cap de les zonificacions anteriors i que el POUM no considera necessaris
ni aptes per al creixement del municipi.

c.2 Condicions generals d’ús
Les normes urbanístiques dediquen el capítol IV al sòl no urbanitzable, reglamentant
les parcel·lacions, camins rurals, tanques, conreus... i estableix el règim d’ús del sòl
urbanitzable en general i en particular per cadascuna de les 5 zones.
c.3 Paràmetres bàsics de les edificacions admissibles
Les construccions en sòl no urbanitzable se sotmeten al procediment que estableix
l’article 48 TRLUC i 57 de RLUC per l’aprovació de projectes en sòl no urbanitzable de
construccions i dependències pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació
de recursos naturals o, en general, rústica si se supera algun d’aquests llindars:
‐ Ocupació en planta de 500 m2.
‐ Sostre total de 1.000 m2.
‐ Alçada màxima de 10 m.
En el cas de les explotacions agropecuàries, l’article 64 de les normes estableix l’alçada
reguladora màxima, les separacions mínimes, les construccions, les mesures
d’integració visual i altres condicions, així com les específiques per a les granges de
porcs, granges en general i per als magatzems.
c.4 Catàleg de masies i cases rurals
El catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació ja es
va elaborar i tramitar com un Pla Especial, que va ser aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 27 d’abril de 2005, per tant el POUM
integra les seves disposicions.
3.1.2 Disposicions generals del POUM

3.1.2.1 Reserva habitatges protecció pública
El POUM estableix l’emplaçament del sòl destinat a la construcció d’habitatges de
protecció pública i distribueix i quantifica les reserves corresponents per mitjà de la
qualificació de terrenys en sòl urbà inclòs en polígons d’actuació urbanística i
determinant les reserves que corresponen als sectors de planejament derivat.
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3.1.2.2 Espais lliures i zones verdes
Per a les zones urbanes no incloses en cap sector de planejament urbanístic, en
execució del planejament fins ara vigent, al nucli de Molló hi ha 13.985, 84 m2 de sòl
per 54.825 m2 de sostre per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament.
Això ens dóna una proporció de 23,95 m2 sòl amb destí a zona verda i espai lliure per
cada 100 m2 de sostre admès pel planejament per a ús residencial no inclòs en cap
sector de planejament urbanístic, amb la qual cosa es compliria la reserva mínima que
per al sòl urbà estableix l’article 58.1.f TRLUC, de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de
sostre.

Àmbit territorial

m² sostre
residencial

Espais lliures
i zones verdes
2
m sòl

Estàndard mínim m sòl
sistema general (TRLUC)

13.132,95

10.965,00

2

NUCLI DE MOLLÓ
Zones
Casc antic

25.994,00

Eixample

10.275,00

Edif. Agrupada

16.381,00

Edif. Aïllada

2.175,00

Total

54.825,00

Taula 21: zones urbanes no incloses en cap sector de planejament urbanístic.

En sòl urbà inclòs en PAU, s’ha previst les següents reserves.
Polígons d’Actuació Urbanística

2

m sòl

PAU 1

3.462,12

PAU 2

381,35

PAU 3

65,00

PAU 5

2.108,70

PAU 6

2.171,84

PAU 7

406.24

PAU 8

924,21

PAU 9

1.159,49

PAU 10

649,83

TOTAL

11.328,78

Taula 22: reserves de sòl urbà inclòs en PAU.

En sòl urbanitzable delimitat es destina 4.640,99 m2 a espais lliures i zones verdes,
garantint sobradament les reserves mínimes de sòl destinat a espais lliures i zones
verdes segons estableix l’article 58.1.f TRLUC, de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de
sostre i en qualsevol cas superior al 10 % de la superfície de l’àmbit d’actuació, com es
veu en el quadre següent:
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Sector

Sostre total
m

2

Estàndard legal mínim (art.65.3 TRLUC)
2

Reserva PPU

20 m sòl / 100 sostre

>10 % superfície sector

m

2

Can Gassiot

2.400

480

1.362,89

1.362,89

Can Julià

7.200

1.440

3.278,10

3.278,10

1.920,2

4.640,99

4.640,99

TOTAL

Taula 23: Sòl urbanitzable i destinació de m2 a zones verdes i espais lliures. Font: memòria
aprovació provisional POUM Molló.

En definitiva, es preveu un total de 15.933,77 m2 de sòls destinats a zones verdes i
espais lliures, que suposa duplicar la reserva actual, de 13.192,95 m2.

3.1.2.3 Sistema d’equipaments comunitaris de titularitat pública
En execució del planejament fins ara vigent, Molló disposa de 9.978,89 m2 de sòl
destinat a equipaments repartits en 7.566,38 m2 de titularitat pública i 2.412,51 m2 de
titularitat privada.
La proposta del nou POUM preveu la qualificació amb destí a equipaments comunitaris
de titularitat pública de 3.090,51 m2 de sòl, repartits territorialment d’acord amb el
criteri que la seva distribució s’ajusti a la directriu de garantir‐ne la seva funcionalitat i
accessibilitat en benefici de la col·lectivitat.
En sòl urbà no consolidat s’ha fixat una reserva d’equipaments en proporció a les
necessitats col·lectives de la població, que es concreta en el quadre següent:
2

Àmbit.
PAU 1
PAU 5
PAU 7
TOTAL

m sòl
154,48
500
115,51
769,99

Taula 24: Reserves per equipaments. Font: Memòria aprovació provisional POUM Molló.

Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable, s’ha previst la reserva legal mínima de 20 m2
de sòl per cada 100 m2 de sostre, garantint que en cap cas aquesta reserva no sigui
inferior al 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació (art. 65.3 TRLUC).
Sector
Can Gassiot
Can Julià
TOTAL

Sostre total
2
m
2.400
7.200

Estàndard legal mínim*
2
20 m sòl / 100 sostre
>5 % superfície sector
480
681,44
1.440
1.639,08
1.920,2
2.320,52

Reserva PPU
2
m
681,44
1.639,08
2.320,52

Taula 25: Reserves de sòl urbanitzable. Font: Memòria aprovació provisional POUM Molló.

En definitiva, es preveu augmentar la superfície destinada a equipaments comunitaris
en 3.090,51m2.
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3.1.2.4 Sistema urbanístic de comunicacions
Al nucli de Molló, el nou vial de circumval·lació que s’ha previst és una infraestructura
clau on hi col·laboren i la possibiliten el Pla parcial de Can Julià i els polígons d’actuació
urbanística PAU 1 i PAU 6. Aquest nou vial assegura l’accés a dos dels creixements
residencials més importants com son el Pla Parcial de Can Julià i l’ampliació del Pla
parcial de Can Gassiot, sense passar pel mig del nucli com fins ara es fa, alhora que
dona límit al que serà el sol urbà en els polígons situats al clot de la font vella i el pla de
les marrades.
El PAU 8 és per la seva situació el que s’ha hagut d’assegurar un accés propi més que
una infraestructura que solucioni la mobilitat interna del nucli, tot i que la seva
incorporació possibilita un recorregut alternatiu per costat nord de la població, que
alimentarà des de Sant Antoni els sectors del horts de Can Borretó i als carrers de
Setcases i la Guardiola. L’eixamplament del camí del cementiri amb una explana de
6m des de la C‐38 serà una realitat que complementarà i millorarà aquest accés nord.
El polígons d’actuació PAU 1, PAU 5, PAU 6 i PAU 8 i la pròpia ordenació del Pla parcial
de Can Julià asseguren les zones d’estacionament a banda i banda de la carena fins al
turó del com de les bruixes. Des de aquestes zones d’aparcament i amb recorreguts
curts a peu s’arriba al carrer Sant Sebastià que és el carrer vertebrador del municipi i
per tant el més important a nivell comercial i d’activitats col·lectives que des de
l’església de Santa Cecília uneix la Plaça Major, Sant Sebastià, L’Ajuntament, Can
Calitxó i la zona esportiva.
A pocs quilòmetres de Molló en direcció a Coll d’ares entronca la carretera GIV‐5225
que porta al nucli d’Espinavell. En aquest nucli, el POUM recupera aquí, una vegada
arribats a Les Planes, un antic camí públic que des de aquesta carretera enfila amb
pendent suau fins a sota l’era de Can General, assegurant així un accés alternatiu al
que des de les escoles arriba fins a l’església de la Mare de Déu de les Neus. El PAU 8
possibilita una zona d’esponjament a la part est del nucli i una possible zona
d’aparcament per sota la plaça.
Un dels recorreguts més importants a nivell ramader, però també cada vegada més
turístic en el trànsit de vehicles és el camí d’Espinavell a Setcases, important perquè
tanca un anell que uneix aquests dos municipis per sota el Costabona. El Pla no hi
actua però es remarca el seu interès.
Més amunt del trencant d’Espinavell abans d’arribar a Can Pairò s’agafa el camí cap a
Fabert, l’últim dels nuclis poblats del municipi. Per la poca entitat d’aquesta agrupació
de cases, no es generen problemes de mobilitat, només les actuacions de
manteniment del camí que hi dona accés.
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3.1.2.5 Catàleg de bens a protegir
El POUM incorpora el Catàleg de béns a protegir, en el qual s’hi relacionen els béns
integrants del patrimoni arquitectònic i arqueològic del terme municipal de Molló que
es considera adient incloure per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques
de protecció.
Són els següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Església de Santa Cecília
Església de Sant Sebastià
Pont del Coronel
Pont del Molí fumat
Església de la mare de Déu de les neus
Pont d’Espinavell
Baumes del Borrasser
Font Vella
Font Cantonet
Font de l’Espatllat
Oratoris (veure situació mapa)
Sant Pere
Sant Joan
Santa Magdalena
Sant Isidre
Sant Bernabé.
Roques d’en Mercer
Dous d’en Favert
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3.1.3 Altres factors ambientals a considerar
Degut a la importància que estan prenent en la actualitat en relació amb la qualitat
mediambiental factors com la contaminació llumínica i/o sensibilitat sonomètrica,
s’han dissenyat uns mapes que pretén reflectir la situació de Molló en relació amb
aquestes temes, tant importants com actuals.
Segons l’article 5 del Decret 82/2005 del 3 de març, s’estableix una zonificació per la
protecció del territori a la contaminació lluminosa. Aquestes zones són E1,E2,E3, i E4.
Segons aquest decret, les zones amb categoria E1 seran aquelles de màxima protecció
a la contaminació lluminosa i es corresponen amb àrees on hi ha espais naturals, les
àrees de protecció especial i les àrees que formen part de la Xarxa Natura 2000. Les
zones corresponents a categoria E2, representen sòl no urbanitzable fora d’un espai
d’interès natural o d’una area de protecció especial o d’una area de la Xarxa Natura
2000. Les zonificacions amb categoria E3 son els àmbits que el planejament urbanístic
les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. I finalment, les àrees E4 seran aquelles en
sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis i també,
vials urbans principals. Aquestes àrees venen determinades pels ajuntaments de cada
municipi, que han de notificar la seva zonificació.

Mapa 16: Mapa de contaminació lluminosa a l’àmbit d’estudi. Font: Consell Comarcal del
Ripollès.

Com es pot veure al mapa, el municipi de Molló està majoritàriament categoritzat com
a zona E2, encara que també te categoria E3 pel que fa al nucli urbà i una petita part
d’E4 als carrers i vials principals dins d’aquest mateix nucli urbà, coincidint
perfectament amb les definicions establertes en l’article 5 del esmentat decret.
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Pel que fa al mapa de contaminació sonomètrica, es pot apreciar com s’ha definit un
continu espai d’alta sensibilitat que engloba les àrees urbanes, que s’han de protegir
com es lògic, dels usos que puguin generar molèsties acústiques. El vial principal de la
mateixa manera, esta catalogat com a zona de sensibilitat moderada.

Mapa 17: Mapa de Contaminació Sonomètrica a l’àmbit d’estudi. Font: Memòria d’aprovació
provisional del POUM Molló
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3.2.‐ IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE
TRANSFORMACIÓ I DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS NATURALS
I D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT, DE GESTIÓ DE RESIDUS I SIMILARS
DERIVADES DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA.
L’alternativa 4 no sembla tenir garantida (ISA, 3.2.3 i 3.2.4) la disponibilitat d’aigua ni el
sanejament de les aigües residuals generades en moments punta (estiu=segones
residències). El projecte d’EDAR i col·lectors que executa l’ACA (clau S‐AA‐01167‐P)
està dimensionat per 508 habitants equivalents (cabal mitjà de 101 m3/dia) i el POUM
preveu 461 habitants habituals i 1.351 habitants més estacionals (cabal de 236 m3/dia,
más del doble del cabal de disseny). La proposta del Pla és ampliar la capacitat a 300
m3/dia, el que comportaria triplicar la capacitat de disseny de l’EDAR que executa
l’ACA peró res no s’explica sobre possibles acords amb l’ACA a tal efecte sobre una
nova infraestructura que s’està a punt de construir. Per tant, la viabilitat del POUM
respecte d’aquests paràmetres resten condicionades a l’informe de l’ACA.
Tal com es pot veure a la taula 15 (pag.93)“Quadre comparatiu del detall de superfícies
definides per les Normes Subsidiàries i el POUM”, es preveu transformar 7,24 ha de sòl
no urbanitzable a sòl urbanitzable.
O dit d’una altra manera, el percentatge de sòl no urbanitzable en relació a la
superfície del municipi passa del 99,34% al 99,18%, és a dir, la requalificació afecta
un 0,14% del sòl no urbanitzable actual
Aquest sòl actualment no urbanitzable es troba a continuació del sòl urbà i
urbanitzable existent, i correspon a prats i pastures abandonades, no observant‐se cap
valor natural, cultural o socioeconòmic que en pogués comprometre la seva
transformació, tot i que els Estudis de Base del Planejament Territorial per a la definició
d’una Xarxa d’Espais Naturals a la comarca del Ripollès inclouen tot l’entorn del nucli
de Molló en una zona de valor agrícola, que abraça gran part del terme. Tanmateix,
degut a l’escala a la que es van fer aquests estudis, caldria matissar aquesta afectació.
Aquest 0,14% de sòl que deixa de ser rústic per passar a formar part de la xarxa urbana
es tradueix:
‐ En nou sòl urbanitzable, que augmenta en 3,5 ha, passant a representar un
0,11% del municipi
‐ En l’augment del sòl urbà, de 11,1 ha, .passant de 0,46 a 0,72%
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Aquest creixement del sòl urbà i urbanitzable es tradueix en un augment del sostre
edificable que es concreta a la taula següent:
PAU /
Àmbit (m2 sòl) m2 sostre
Habitatges
SECTOR
PAU 1
10.241,81
3.672,00
30
PAU 2
2.489,96
1.260,00
10
PAU 3
500,00
1.305,00
12
PAU 4
1.881,71
962,10
8
PAU 5
5.560,05
1.953,32
16
PAU 6
8.230,71
2.850,00
20
PAU 7
3.738,66
600,00
5
PAU 8
4.567,88
861,00
6
PAU 9
6.713,10
1.000,00
10
PAU 10
1.087,15
200,00
2
PAU 11
8.847,06
‐
industrial
PPU Mas
13.628,94
2.400,00
20
Gassiot (II)
PPU Can
32.781,60
7.200,00
60
Julià
TOTALS
100.268,63
24.263,42
199
Taula 26: Superfície dels nous sectors de creixement, sostre que generen i habitatges totals
(incloent els que ja estaven previstos per les NNSS. Font:Memòria aprovació provisional POUM
Molló

Per tant, el sostre residencial de nova implantació que preveu el POUM de Molló és de
24.263,42 m2, que permet 199 nous habitatges. Si descomptem els que ja estaven
previstos per les actuals NNSS, i que per tant es farien igualment sense l’aprovació
d’aquests POUM, són 121 nous habitatges respecte el planejament actual
A continuació es calcula quines seran les demandes addicionals de recursos naturals i
infraestructures mediambientals a partir d’aquest augment del parc residencial:
3.2.1 Aigua potable
L’objecte aquesta apartat és avaluar les necessitats d’aigua potable per l’any horitzó
d’estudi fixat per l’any 2015 al municipi de Molló, tenint en compte els consums
actuals i un creixement previst fins l’any horitzó.
El sistema d’aprovisionament d’aigua potable del municipi de Molló s’abasteix de 6
captacions que es troben repartides en el seu terme municipal, situant‐se en les
capçaleres de diferents barrancs.
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Així tenim la captació 1‐D3 i 2‐D3 situades en la capçalera del torrent de Coll pregón, la
captació 1‐D4 (clot Negre) situada la capçalera del torrent de la Fonteta, la captació 1‐
D1 (Font de l’Espatllat) situada a la capçalera del torrent del mateix nom, i la captació
1‐D2 (Font de la Pega), i últimament la captació 2‐D2 (Torrent St. Benet), situades a la
capçalera del torrent de St. Benet
D’altra banda hi ha tot un conjunt de masies disseminades pel territori que
s’abasteixen a partir de pous particulars.
La xarxa de distribució d’aigua potable de Molló s’abasteix de quatre dipòsits:
Ginestosa, Mas Gassiot, Molló nucli, Espinavell, amb una capacitat de l’ordre de 300
m3 cada un.
La xarxa de subministrament es troba totalment desenvolupada dins dels nuclis
habitats i en general es troba en perfecte estat de funcionament.
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, el consum d’aigua facturat de l’any 2004
(últim valor del que es disposa), va ser de 30.188 m3.
En aquests consums faltaria afegir els consums del propi ajuntament destinats a usos
públics com edificis de l’ajuntament, instal·lacions públiques, parcs i jardins, etc.
D’aquests consums no es tenen dades, donat que no es comptabilitzen.
De l’aigua subministrada per pous privats tampoc es tenen dades. Per aquests motius
no es pot valorar el consum global del municipi via consums. Degut a això s’ha optat
per valorar el consum global del municipi a través de previsions segons població i
dotació tipus.
Considerant que la població resident a l’any 2005, dades més recents, era de 336
habitants i el nombre d’habitatges de 388. Considerant que un 16% d’aquests
habitatges estan buits i que el 50% d’aquests habitatges son de segona residencia i que
per tant el seu consum no supera la de 30 dies/any, amb valors per sota els 15m3/any
l’any, la població de càlcul per consum anual d’aigua és de 374 habitants, que és la
població equivalent durant tot l’any.
Per un municipi com Molló, les dotacions estimades actualment son de 200 l/hab.
equivalent. Segons aquesta dotació el consum global previst del municipi durant l’any
2005 serà de 27.300 m3/any.
Considerant els usos públics de un 2% d’aquest valor i les pèrdues en la xarxa local del
10%, el subministrament total d’aigua en l’any 2005 era de l’ordre de 30.576 m3/any,
que provenen de pous municipals.
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3.2.2 Consums previstos per l’horitzó d’estudi (any 2015)
Considerant que el nou planejament permetrà la construcció de 199 habitatges més,
que d’aquest com a mínim 81 habitatges seran de primera residencia pel fet de que
seran de HPO, amb ocupacions entre 2.5 i 1 persona, mentre que la resta, 118
habitatges, seran de segon residencia amb ocupacions de 2.5 persones i durant uns 60
dies/any, la població de càlcul pel consum anual d’aigua és de 540 habitants, que és la
població equivalent durant tot l’any.
Per un municipi com Molló, considerant que es proposen sistemes d’eficiència en el
consum d’aigua i millora de la xarxa de distribució, les dotacions estimades són de 120
l/hab. equivalent. Segons aquesta dotació el consum global previst del municipi a l’any
2015 és de 23.652,0 m3/any.
Suposant un increment de l’activitat industrial amb valors del 5% del consum total, un
valor del 2% per a usos públics i comptant unes pèrdues per la xarxa local del 10 %, el
subministrament total d’aigua necessari per l’any 2015 serà de 27.672, m3/any
aproximadament, que representarà un increment respecte al consum actual de l’ordre
d’uns 300 m3/any, si be aquest augment serà gradual a mesura que es desenvolupin
els diferents polígons d’actuació i sectors.
S’ha d’esmentar que amb les dades de partida de l’aprovació inicial (bastant més
ambicioses que les de l’aprovació provisional), l’ajuntament de Molló va encarregar a
una consultoria externa el Pla Director del servei d’abastament del municipi de Molló
(juny de 2008, que s’adjunta com un Annex al POUM), el qual té com a objectiu avaluar
l’estat actual de les instal·lacions i de les necessitats futures (diagnosi i prognosi
abastament), concloent amb actuacions específiques per assegurar un funcionament
correcte i suficient de la xarxa. La vigència que s’ha pres de base de càlcul del pla
director és fins el 2025, més enllà doncs de la prevista pel POUM.
L’esmentat pla director preveu portar a terme un seguit d’actuacions que tenen per
objectiu final, d’una banda, garantir un servei d’abastament d’aigua potable fiable i de
qualitat; i de l’altra, assegurar les infraestructures per donar servei al creixement
urbanístic que preveu el nou POUM, de tal manera que qualsevol nova actuació tingui
assegurat el subministrament d’aigua i les infraestructures necessàries per assegurar‐
lo.
3.2.3 Proposta de intervenció pel subministrament d’aigua per l’horitzó d’estudi
Davant les necessitats previstes serà necessari realitzar millores en la xarxa existent
per aconseguir una millor eficiència de la xarxa i eixugar el possible dèficit hídric que es
pugui donar. Així les millores que s’aconsellen son:
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Augmentar la capacitat de subministrament de les captacions existents a partir
d’estudis de bombeig en cada una d’aquestes captacions i inspecció dels seus
mecanismes per tal de millorant les instal·lacions per aconseguir aquest objectiu
(automatització, dipòsits auxiliars,...).
Augmentar el numero de captacions municipals: A partir d’un estudi hidrogeològic
determinar la construcció de noves captacions, buscant cabals de l’ordre de 10.000 a
30.000 m3/any, entre tots ells, per tal d’assolir l’increment de subministrament
necessari.. Seria necessari instal·lar un dipòsit nou en cada captació construïda , de 300
a 500 m3.
Reutilitzar l’aigua de la futura depuradora per regar zones verdes: L’afluent de la
depuradora serà de 120 m3/dia segons les dades facilitades. Projectant un tractament
terciari que assegurés la qualitat necessària per a reg de parcs i jardins, i fer una xarxa
d’aigua reutilitzada, obtindríem aigua suficient per regar totes les zones verdes del
municipi durant tot l’any, reduint el consum d’aigua potable.
3.2.4 Sanejament
La xarxa de clavegueram de Molló és una xarxa de tipus ramificat, zonificada en cada
un dels nuclis habitats.
Aquesta xarxa aboca, per gravetat, directament als torrents en cada veïnat, sent a nucli
de Molló a la zona del veïnat del Riberal al riu Ritort, sense cap tipus de tractament, a
excepció de les urbanitzacions Mas Gassiot i camí de Favàs que compten amb una
depuració prèvia.
Les estimacions a partir de població, considerant dos períodes, dels cabals mitjans
d’aigua residual total a l’any 2005 són els següents:
‐ Estimada una dotació de 175 l/hab. i dia suposa un cabal mig en època no
estival, pels 336 habitants de 58.8 m3/dia.
‐ Estimada una dotació de 175 l/hab. i dia, suposa un cabal mig en època de
vacances (30 dies d’ocupació entre l’època d’hivern i l’estiu), pels 700
habitants, de 122 m3/dia.
Les estimacions a partir de població dels cabals mitjans d’aigua residual total a l’any
2015 són els següents:
‐
‐

Estimada una dotació de 175 l/hab. i dia, suposa un cabal mig en època no
estival, pels 430 habitants, de 75.25 m3/dia.
Estimada una dotació de 175 l/hab. i dia, suposa un cabal mig en època
vacances, (60 dies d’ocupació entre l’època d’hivern i l’estiu) pels 1210
habitants, de 211.75 m3/dia.
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La depuradora que es construirà a la zona del veïnat del Riberal tindrà una capacitat de
tractament de 120 m3/dia, de forma que és suficient per tractar els cabals futurs
d’aigües residuals en època no estival, però insuficient per tractar el cabal generat en
època de vacances i per tant d’ocupació de la segona residencia.
Cal assenyalar que la zona de Espinavell i Favert no es connectaran a la futura EDAR i
per tant el tractament assolirà el 85% de la població.
De tot l’exposat fins ara es després que les millores necessàries a la xarxa de
sanejament són les següents:
- Ampliació de la depuradora fins a 250 m3/dia per assolir els cabals de
l’època estival.
- Construcció dels diferents col•lectors de gravetat i estacions de
bombament en els nous sectors a desenvolupar.
- Integració a la xarxa de depuració de les zones de Espinavell i Favaret, ja
sigui mitjançant petites depuradores o connexió a la xarxa general.
- Recomanació de sistemes de depuració en les masies disseminades.
L’informe de l’ACA en relació al aspectes de sanejament, tot i haver‐lo sol·licitat el
22/2/2007 encara no s’ha emès en el moment de redactar aquesta memòria. En tot
cas, la viabilitat del POUM respecte d’aquests paràmetres quedarà condicionada
inevitablement a les prescripcions que s’assenyalin en l’esmentat informe sectorial i als
possibles acords que se’n puguin desprendre sobre la construcció de les
infraestructures necessàries.
3.2.5 Energia elèctrica
Actualment l’Ajuntament de Molló disposa d’un total de 6 estacions transformadores
de la companyia FECSA‐ENDESA, distribuïdes per tot el municipi. Cada estació de
transformació te una potencia estimada de 630 KVA, amb una potència instantània de
3.8 MVA.
La previsió per l’any 2015 és la construcció d’habitatges fins a un horitzó de 199 nous
habitatges, amb un nivell d’electrificació de 9,20 KW pel 60% dels habitatges i 5.75 KW
per la resta d’habitatges, així com els serveis públics i comercials per donar servei a la
població.
La potencia necessària per aquestes vivendes, amb un coeficient de simultaneïtat de
càlcul de 0.5, donat el volum d’habitatges previst, és de 774 KW d’ús exclusiu per a
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vivendes. Per tenir en compte la resta de serveis públics i comercials, s’hauria
d’utilitzar un coeficient habitual de càlcul que és de 1,30. Per tant, la potencia
necessària total serà de 1006.2 KW, tenint en compte els coeficients de simultaneïtat
en mitja y alta tensió, el coeficient global és de 0.80, la potència en alta necessària serà
de 805 KW .
Així doncs, serà necessària ampliar la potència actual en pràcticament 900KW, i per
tant serà necessari calcular si la subestació que alimenta Molló pot en l’horitzó
d’estudi assumir aquest increment.
Així mateix, s’haurà de preveure que entre tots els sectors a desenvolupar s’hauran
d’assumir com a mínim dos a tres estacions transformadores de 630 KVA
La distribució en el territori haurà de planificar‐se d’acord a les noves zones
urbanitzades.
3.2.6 Residus
D’acord amb l’Institut Estadística de Catalunya, Anuari 2004, el coeficient de generació
de residus a la comarca del Ripollès és d’ 1’60 Kg/hab/dia, pràcticament idèntic a la
mitjana de Catalunya. Tenint en compte aquest coeficient, la generació de residus serà
aproximadament:
‐ 537,6 kg/dia. en època no estival corresponent a 336 habitants
‐ 1.120 kg/dia en època de vacances (30 dies d’ocupació entre l’època d’hivern i
l’estiu) corresponent a 700 habitants.
Les estimacions per l’any 2015 comptant que el creixement de població previst és de
430 habitants residents i 1.210 habitants en època estival (60 dies d’ocupació entre
l’època d’hivern i l’estiu), són les següents:
‐ 688 kg/dia. en època no estival corresponent a 430 habitants
‐ 1936 kg/dia en època de vacances (60 dies d’ocupació entre l’època d’hivern i
l’estiu) corresponent a 1210 habitants.
Aquestes estimacions s’han calculat partint de la base que la producció de residus per
habitant i dia sigui la mateixa, i per tant estan sotmeses als canvis derivats de l’èxit o el
fracàs de les polítiques de minimització de residus.
El servei de recollida de residus i recollida selectiva a Molló és comarcal.
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3.2.6.1 Residus domèstics
La destinació dels residus domèstics és actualment un dipòsit controlat d’àmbit
comarcal que ha estat ampliat diverses vegades des de la seva construcció (any 1979).
Es preveu que la seva vida útil acabarà l’any 2007, en funció de l’efectivitat de la
recollida selectiva. En aquest sentit el Consell Comarcal del Ripollès té previst realitzar
les actuacions necessàries per substituir aquest abocador.

3.2.6.2 Recollida selectiva
L’Ajuntament de Molló no està obligat a prestar el servei de deixalleria ja que el
municipi té actualment 336 habitants. Aquestes competències les te delegades en
conveni al Consell Comarcal del Ripollès, que inclou la recollida, el transport, la
valoració, la disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals i el servei de deixalleria
i el de recollida de vidre, el paper i el cartró.
El Consell Comarcal va construir una deixalleria “tipus A” a camprodon, que es troba
ubicada a la carretera C‐38 al PK 12,3 per donar servei a la Vall de Camprodon, que té
una població propera als 5.000 habitants. Aquesta Deixalleria va entrar en
funcionament l’any 2.007 i dóna servei al municipi de Molló ja que és un dels municipis
que integren la Vall de Camprodon i la Deixalleria es troba ubicada a la carretera
d’accés a Molló des de Camprodon.
A banda d’aquesta deixalleria fixa el Consell Comarcal presta també el servei de
deixalleria al municipi de Molló a través de la Deixalleria Mòbil on s’hi poden dipositar
els residus perillosos.
Es preveu que aquest servei i infraestructura cobreixi les necessitats actuals i les
previstes en els llindars que el POUM especifica

3.2.6.3 Residus de la construcció
El dipòsit de residus de la construcció està situat al terme de Campdevànol. És
necessari un sistema de dipòsit de transvasament.
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3.3 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA, L’ESTALVI DE RECURSOS I LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT
Prèviament a la redacció del POUM es va recollir tota la informació ambiental de Molló
i es va realitzar una diagnosi del municipi centrada en els aspectes més rellevants del
municipi. En aquest estudi previ es va posar de manifest les potencialitats del territori,
que calia preservar, així com les mancances i els riscos ambientals. La redacció del
POUM ha assumit aquesta diagnosi prèvia en el sentit de donar protecció al patrimoni
natural, cultural i geològic, tot resolent les mancances, evitant els riscos ambientals i
recollint les recomanacions del decret d’ecoeficiència (DECRET 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis).
Paral·lelament el POUM estableix un apartat de mesures per la protecció ambiental en
el desplegament de del planejament derivat on es desenvolupen mesures per al
foment de l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient.
A continuació recollim les mesures que el planejament ha incorporat amb la finalitat
de protegir el medi ambient i els recursos:
Mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable
El POUM classifica com a sòl no urbanitzable un 99,18% de la superfície del municipi, i
en regula el seu ús a les normes urbanístiques.
La major part del sòl no urbanitzable gaudeix d’una protecció especial, per contenir
valors que en fan recomanable la seva conservació.

S’han establert les següents zones de protecció especial:
‐ Sòl no urbanitzable de protecció d’alta muntanya
‐ Sòl no urbanitzable de valor forestal
‐ Sòl no urbanitzable de valor agrícola
‐ Sòl no urbanitzable de ribera
‐ Sòl no urbanitzable de protecció paisatgística
Per la extensió d’aquest capítol, ens remetem al capítol 3.1.c, on es defineixen
aquestes zones, i a les normes urbanístiques del POUM, on es defineixen les
condicions d’edificació i limitacions per cadascuna de les zones.
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Mapa de Zonificació del terme municipal de Molló

Mapa 18: Zonificació de Molló. Font: Memòria d’aprovació provisional del POUM Molló
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Mesures per una gestió sostenible dels recursos naturals: sòl, aigua, energia
A les normes urbanístiques en el seu art. 76 es defineix la protecció pel que fa al
sistema hidrogràfic, i s’estableix un radi de protecció de 50m al voltant de les fonts en
sòl no urbanitzable.
Les normes urbanístiques preveuen que la xarxa viària i la de camins veïnals reservi
espai suficient per a la col·locació i integració dins el paisatge de contenidors o altres
equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i transport de
residus, així com el foment de la recollida selectiva
Tal i com s’ha esmentat anteriorment en l’apartat de mesures per la protecció
ambiental, es donen directrius per tal que en el desplegament del planejament derivat
es tingui cura del consum de recursos no renovables tals com l’aigua, el sòl i l’energia.
Es fomenta l’ús de productes amb etiqueta de qualitat ambiental, l’ús de productes
eficientment energètics o el consum de sòl racional, entre d’altres.
En posterioritat a l’aprovació inicial s’ha tornat a elaborar, d’acord amb la cartografia
oficial de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la identificació dels terrenys amb pendent
superior al 20 %. Com a mesura correctora per adaptar en el possible el creixement a
la topografia del terreny, en els sectors de nou creixement de Can Julià i Mas Gassiot
s’ha reduït en l’aprovació provisional l’ocupació de sòl, intentant situar les actuacions
urbanístiques sobre els terrenys amb menys pendent.

Mesures per millorar la Mobilitat
Dins el nucli de Molló hi diferents punts de conflicte pel que fa al trànsit de vehicles;
els principals la plaça Major, els carrers Sant Sebastià i de l’Església.
Aquests situació es podria agreujar en hores punta per l’increment de la circulació
degut al creixement previst de la urbanització de Mas Gassiot i camí de Favars. L’accés
a les urbanitzacions pels eixos viaris interiors del nucli de Molló (carrers Sant Sebastià i
de la Font Vella) continuant pel camí a Favàs, presentaria problemes de mobilitat en
hores punta de trànsit.
Com a mesura correctora per a resoldre la congestió del trànsit de pas que suporta
l’actual infraestructura viària, el POUM ha projectat dos nous vials que permeten un
accés alternatiu a la zona nord, el nucli i a les noves zones de creixement:
Es connecta la part nord del nucli amb la C‐38.
Es preveu un vial de circumval·lació sud‐oest, que comunicaria la carretera actual
d’accés al nucli de Molló amb la resta del nucli: el nou teixit urbà de la zona sud,
l’àmbit urbà consolidat del centre i oest del nucli i la urbanització de Mas Gassiot.
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També s’espera que la obertura d’aquestes noves vies solucioni els problemes
d’aparcament en dies punta.

Mesures per permetre la Connectivitat biològica
El municipi de Molló no està inclòs en cap dels Espais d’Interès Natural del PEIN, ni en
el de “Capçaleres del Ter i Freser” (per l’oest i que acaba just al límit del terme
municipal), ni en el d’ “Alta Garrotxa” (pel sud i que també acaba just al límit del terme
municipal). Tampoc pertany a la Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA).
Aquest fet no es correspon amb el potencial natural que té aquest àmbit, tant com a
corredor biològic entre els dos EIN com pels hàbitats faunístics que a curt o mitjà
termini poden acollir espècies protegides i en perill d’extinció com l’ós bru (Ursus
arctus) i el llop (Cannis lupus). D’altra banda, s’ha de tenir en compte els estudis de
base del planejament territorial de les comarques gironines , que donen un gran valor a
bona part del terme i proposen que formi part de la xarxa d’espais naturals i de
connectors ecològics.
Com a mesura correctora per corregir aquest error històric i donar continuïtat als dos
Espais Naturals que queden separats en el límit del terme municipal, el POUM ha
inclòs aquesta zona dins el sòl no urbanitzable de protecció d’alta muntanya i de
protecció forestal, amb una restricció d’usos que en garanteixen la seva preservació.

Mesures per protegir la biodiversitat biològica
El POUM ha establert una zonificació dins el sòl no urbanitzable que permet aplicar
una normativa més restrictiva als espais més vulnerables:
Estableix una zona de protecció d’alta muntanya, que aplega les carenes que
conformen la conca del riu Ritort, així com la fageda de la Costa, que és l’únic indret
del terme on es desenvolupa aquesta comunitat. Presenta espais amb tipologies de
vegetació escasses al municipi.
La zona de protecció forestal inclou els espais forestals amb un valor especial en funció
dels hàbitats que acullen o bé per la seva funció com a connectors: concretament
inclou els hàbitats d’interès comunitari d’àmbit prioritari localitzats durant els estudis
previs al POUM, i els espais que en els estudi de base del planejament territorial de les
comarques gironines es troben qualificats com a espais naturals i com a connectors
ecològics, per la seva situació estratègica entre espais protegits.
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Mesures per conservar el paisatge i el patrimoni cultural
Prèviament a la redacció del POUM es van identificar les unitats de paisatge amb valor
determinat pels estudis sectorials, els àmbits d’identitat morfològica del municipi i les
àrees visuals de màxima exposició, que cal preservar per ser visibles des de les àrees
urbanes o des dels recorreguts principals.
Aquestes zones, que estan identificades a l’Annex III i IV de l’aprovació inicial, es
troben incloses dins el sòl no urbanitzable. Una part, la que rodeja el riu, es troba
protegida per una normativa més estrica, ja que s’ha inclòs dins el sòl no urbanitzable
de ribera. El mateix passa amb les zones que es troben en cotes superiors als 1.600m.
snm, que s’han inclòs en el sòl no urbanitzable de protecció d’alta muntanya. Els
boscos millor conservats s’han inclòs dins la zona de protecció forestal.
Si parlem de la diversitat paisatgística del municipi de Molló, les zones de conreus
constitueixen un element que contribueix tant a augmentar aquesta diversitat com a
conservar la imatge de la majoria de nuclis de població del terme. En aquests nuclis, els
camps de conreu al costat dels habitatges o en zones molt properes, contribueixen a
mantenir la imatge tradicional d’aquests pobles, tot permetent establir un cinturó de
protecció al voltant dels propis pobles.
El POUM estableix una protecció especial pels espais agrícoles, designant‐los com
zona de protecció agrícola amb la finalitat de mantenir la diversitat paisatgística de
l’entorn, a més d’ajudar a mantenir una activitat en clar procés de desaparició.
Les normes urbanístiques també estableixen una regulació dels elements que poden
pertorbar el paisatge, com son les tanques, i una normativa força restrictiva pel que fa
als camins rurals, on han de prioritzar el criteris paisatgístics en la projecció de
qualsevol ampliació o modificació dels camins existents.
Un dels elements identificats per l’estudi dels valors del paisatge és l’església de Santa
Cecília. Aquesta construcció és el portal d’entrada al poble, ja que és el primer element
del paisatge urbà que es veu quan s’arriba per la carretera C‐38, en les dues direccions.
És l’edifici més emblemàtic i característic de Molló, i un evident pol d’atracció turística
tant del municipi com de la comarca.
Es tracta també d’un monument de gran valor històric, arquitectònic i cultural. Va ser
declarat Monument Històric – Artístic l’any 1979.
Totes aquestes característiques venen reforçades per la seva situació aïllada i separada
respecte les altres construccions del poble. Aquesta situació defineix el perfil
paisatgístic del poble de Molló (el que actualment s’anomena l’sky‐line).
Aquest perfil no està però protegit per les NNSS actuals, que defineixen com a
urbanitzables els terrenys que envolten l’església, possibilitant d’aquesta manera la
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construcció d’edificis al seu voltant. Pensem que això implicaria trencar l’harmonia
paisatgística de la zona, i la disminució de l’interès turístic del municipi, que afectaria
greument la imatge que té el poble com a centre històric i cultural. Cal considerar
també que la proximitat dels terrenys urbanitzables a un monument d’aquestes
característiques implicaria, en el cas de començar la construcció, la realització
d’estudis i prospeccions de caràcter arqueològic per a evitar malmetre possibles
construccions anteriors enterrades. Aquest fet podria allargar extraordinàriament les
obres o fins i tot impossibilitar‐les.
Amb la finalitat de protegir les visuals i la imatge que caracteritza el nucli de Molló, El
POUM ha desclassificat els terrenys dels Horts de la Coromina, en els immediacions de
l’església de Santa Cecília, incloent‐los dins el sòl no urbanitzable de protecció
paisatgística, amb unes limitacions d’ús encaminades a garantir la preservació de les
visuals.
A més del factor visual, l’església de Santa Cecília, declarada Monument Històric –
Artístic l’any 1979, per la qual cosa s’ha inclòs en el catàleg de bens a protegir que
s’inclou en el POUM.
Pel que fa a les noves zones urbanitzables, el POUM estableix a les normes
urbanístiques la obligatorietat que els Plans Parcials que les desenvolupin incorporin
un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui l’adaptació topogràfica dels models
tipològics proposats, com a mesura per evitar l’impacte paisatgístic
Posteriorment a l’aprovació inicial s’ha modificat l’ordenació d’alguns polígons
d’actuació per tal de preservar encara més el paisatge de valor cultural i històric de
l’entorn de l’església de Santa Cecília, declarada bé cultural d’interès nacional,
potenciant la preservació i consolidació de la identitat del territori. Així, en compliment
de l’informe de la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona, s’ha modificat
l’ordenació del PAU núm.1 (en la proposta inicial era en núm. 2), en el sentit de
recular l’àrea d’aparcaments a l’extrem de sòl més llunyà de l’església i concentrant els
espais lliures a la banda oest, la més pròxima al monument.
També s’ha reordenat el PAU 5 (abans era el 6), reduint la reserva de sòl per a
equipaments i concentrant l’ocupació per l’edificació a la part més allunyada del
monument, per tal de minimitzar la seva presència en relació a l’església i preservar‐ne
les seves visuals.
Mesures per conservar el patrimoni geològic
Prèviament a la redacció del POUM es van identificar els valors geològics presents al
terme municipal de Molló (veure Annex I de l’aprovació inicial). Destaca la zona els
Adous o les Deus d’en Sitjar, el naixement del riu Ritort, les balmes del Borrasser, els
esbaldregalls.... elements que demanden un especial tractament per la seva fragilitat i
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cap dels quals gaudeixen de cap protecció específica amb les NNSS actuals. Amb la
finalitat de protegir aquests valors, el POUM els ha inclòs dins la zona de protecció
d’alta muntanya, exceptuant‐ne les balmes del Borrasser, que forma part però del
catàleg dels Bens a protegir, amb una regulació específica.
Mesures per protegir el sistema hidrològic
El terme municipal de Molló abraça tota la capçalera del riu Ritort. Des del punt de
vista hidrològic la preservació d’aquest espai compleix una doble finalitat:
Conservar els recursos hídrics del Ripollès i de l’Alt Ter
Prevenir dels possibles efectes de les riuades
Per aquesta i altres raons una gran part del terme municipal s’ha protegit sota la figura
de sòl no urbanitzable amb un grau de protecció especial: l’entorn més immediat del
riu, amb una marcada presència dels boscos en galeria, es troba dins la zona de
protecció de ribera, i fora d’aquest límit tota la capçalera del riu Ritort es troba inclosa
dins el sòl no urbanitzable de protecció:
D’alta muntanya, a partir dels 1.600 m snm.
De valor agrícola els terrenys que els estudis de base cataloga com de valor agrícola
alt o mig
De valor forestal, als espais naturals que actuen com a connectors ecològics o que
acullen hàbitats d’interès comunitari d’àmbit prioritari.
Protecció del patrimoni rural
Les zones agrícoles es troben en regressió a Molló. Lluny queden els temps en que
s’aterrassava el territori per al conreu de la patata. Actualment, per circumstàncies
econòmiques, aquesta activitat ha esdevingut residual. Si no s’estableix cap tipus de
protecció aquests espais, que són un patrimoni de generacions anteriors que van
dedicar molt de temps i esforços a anar aterrassant els marges i vessants d’aquestes
muntanyes, es perdrà. De l’abandonament d’aquests espais en pot resultar
l’embosquinament salvatge, la seva inutilització a efectes pràctics i la pèrdua de la
qualitat paisatgística en desaparèixer el mosaic cromàtic que proporciona l’alternança
de conreus amb el bosc.
Amb la voluntat de protegir aquesta activitat en el territori de Molló, el POUM ha
delimitat dins el sòl no urbanitzable una zona de protecció agrícola, que comprèn tots
els espais del terme que presenten un valor agrícola alt o mig. Per a definir quins són
aquests sòls, s’ha seguit la delimitació realitzada pels estudis de base previs a la
formulació del Pla Territorial de les Comarques Gironines.
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Protecció de la qualitat de vida i la salut de les persones
El municipi de Molló es troba situat en una zona muntanyosa i no exempta de riscos
geològics i ambientals. El POUM ha tingut en compte l’estudi de riscos que es va fer
amb anterioritat a la seva redacció, que ha condicionat la proposta en el sentit de no
preveure cap creixement urbà en zona susceptible de risc d’inundació, esllavissament,
ni cap altre risc geològic. Es va detectar risc geotècnic al PAU‐CS‐14, d’altra banda
subsanable amb el corresponent estudi geotècnic.
Pel que fa a la qualitat de vida dels veïns de Molló, aquesta ve molt condicionada pels
serveis que reben, i s’ha de dir que en aquesta localitat es limiten a les pistes
poliesportives, la sala de festes o cultural, l’ajuntament, la deixalleria mòbil, i el
consultori mèdic que dóna servei dos dies a la setmana.
Per la dimensió del municipi, els habitants de Molló han d’utilitzar equipaments
d’àmbit supramunicipal situats en altres pobles de la comarca.
El POUM preveu una reserva de sòl per construir un centre cívic i una piscina, que
representaran un incentiu per a la fixació de la població en el municipi, millorant la
qualitat de vida, podent suposar un augment de la cohesió interna del municipi en el
context d’un model territorial de desenvolupament sostenible.
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4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
SOBRE EL MEDI AMBIENT DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA
En aquest apartat s’identifiquen i caracteritzen els probables efectes significatius de
l’ordenació proposada sobre el medi físic (qualitat acústica, geomorfologia, sòls,
hidrologia...) el medi socioeconòmic (infraestructures, serveis, vialitat, habitatges...), el
medi cultural i el paisatge, i els recursos naturals.
S’han considerat els següents aspectes del planejament:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Desclassificació com a sòl urbanitzable dels Horts de la Coromina
Creixement extensiu segons l'eix Nord – Sud i evitar el creixement en direcció
NO i NE
la separació entre el nucli urbà i les urbanitzacions recents
Completar una ronda de circumval·lació fora del nucli urbà
Fomentar la rehabilitació i reutilització dels edificis ja existents
Adequar el model de planejament al turisme de muntanya
Establir una zonificació en el sòl no urbanitzable compatible amb les unitats
paisatgístiques existents

A continuació es caracteritzen els efectes, ja siguin negatius o positius, d’aquestes
actuacions sobre el medi.

Desclassificació com a sòl urbanitzable dels Horts de la Coromina
Es tracta d’un impacte positiu, sobretot des del punt de vista paisatgístic i cultural
(Taula 27). Efectivament, els Horts de la Coromina constitueixen, juntament amb
l’església de Santa Cecília, un dels elements del paisatge urbà de Molló que primer es
veu quan s’arriba per la carretera C – 38, en les dues direccions. L’església de Santa
Cecília és l’edifici més emblemàtic i característic de Molló, i un evident pol d’atracció
turística tant del municipi com de la comarca. Aquestes característiques venen
reforçades per la seva situació aïllada i separada respecte les altres construccions del
poble. Aquesta situació defineix el perfil paisatgístic del poble de Molló.
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Taula 27: Atributs de l’efecte provocat per la desclassificació com a sòl urbanitzable dels Horts
de la Coromina sobre el paisatge i el patrimoni cultural. Font:Memòria aprovació provisional
POUM Molló

Aquesta proposta es pot considerar que des del punt de vista paisatgístic i cultural té
un caràcter d’impacte positiu, ja que reforça la tipologia del complex natural –
monumental constituït per l’església de Santa Cecília i al seu voltant els horts de la
Coromina, que representa el conjunt més emblemàtic i característic de Molló, i un
evident pol d’atracció turística tant a nivell local com a nivell de tot el país. Es tracta
d’un efecte permanent i que les seus avantatges es manifestarien a curt termini. Pel
que fa a la resposta del paisatge o del patrimoni cultural front a aquesta actuació, és a
dir la seva capacitat d’assimilació a curt o llarg termini, seria reversible, ja que en
principi no hi hauria alteració per ser assimilada. Pel mateix motiu es podria considerar
com a recuperable. Degut a la interrelació entre diferents accions que conflueixen en
aquest efecte es consideraria sinèrgic, que es produeix quan l’efecte conjunt de la
presència simultània de varies accions suposa una incidència major que l’efecte sumat
de les incidències individuals analitzades

Creixement urbà en continuïtat amb l'actual nucli
Des del punt de vista urbanístic, el planejament proposat comporta una ocupació de
sòl en continuïtat amb el nucli urbà actual, tot potenciant l’eix Nord – Sud que és el
que ha dirigit tradicionalment el creixement d’aquesta població, en harmonia amb el
substrat geològic on s’ha edificat aquest nucli. S’evita la dispersió de la urbanització i
de l’edificació, reduint el consum de sòl i de recursos naturals. Alhora, en plantejar un
creixement en continuïtat amb la zona urbana existent, s’evita fragmentar el territori, i
per tant no suposa cap impacte sobre els hàbitats i la connectivitat biològica.
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Taula 28: Atributs de l’efecte provocat pel creixement urbà en continuïtat amb l'actual nucli.
Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

L’estalvi de territori i la poca incidència paisatgística que suposa aquesta solució,
implica que el efecte s’ha de considerar com a positiu, principalment des del punt de
vista paisatgístic, urbanístic, dels recursos naturals i la connectivitat biològica (Taula
28). Es tracta d’un efecte permanent, tot i que la modificació que implica sobre els
paràmetres del territori esmentats és nul·la o mínima en el cas del consum de sòl.
Aquest efecte es manifestaria tant a curt termini com a llarg termini. Pel que fa a la
resposta d’aquests paràmetres front a aquesta actuació, és a dir la seva capacitat
d’assimilació, seria reversible, ja que en principi l’alteració, molt lleu en la pràctica,
seria fàcilment assimilada. Pel mateix motiu es podria considerar com a recuperable.
Degut a la interrelació entre diferents accions que conflueixen en aquest efecte es
consideraria acumulatiu, ja que es suma a d’altres actuacions que potencien aquest
model urbanístic.

Creixement extensiu segons l'eix Nord – Sud i evitar el creixement en direcció NO i
NE
La opció escollida pel POUM és la d’establir pautes clares per tal que el creixement
urbà es produeixi en continuïtat amb el teixit urbà preexistent. Aquesta opció evita la
formació d’un continu entre el nucli urbà i la urbanització Mas Gassiot, adaptant‐se al
patró constructiu i paisatgístic tradicional de Molló.
L’adequació al patró constructiu tradicional tant del nucli de població de Molló com
dels altres nuclis poblacionals, permeten considerar que la possible incidència
paisatgística que suposa aquesta solució es consideri com a positiva (Taula 29).
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Taula 29: Atributs de l’efecte provocat pel creixement extensiu segons l’eix Nord – Sud. Font:
Memòria aprovació provisional POUM Molló

Es tracta d’un efecte molt similar a l’anterior de Creixement urbà en continuïtat amb
l'actual nucli, per tant els atributs de l’efecte seran idèntics: permanent, ja que la
modificació que implica sobre els trets paisatgístics de l’àrea és nul·la. Aquest efecte es
manifestaria tant a curt termini com a llarg termini. Pel que fa a la resposta del
paisatge front a aquesta actuació, és a dir la seva capacitat d’assimilació, seria
reversible, ja que en principi l’alteració, molt lleu en la pràctica, seria fàcilment
assimilada. Pel mateix motiu es podria considerar com a recuperable. Degut a la
interrelació entre diferents accions que conflueixen en aquest efecte es consideraria
acumulatiu, ja que es suma a d’altres actuacions que potencien aquest model
urbanístic (Taula 29).
Mantenir la separació entre el nucli urbà i les urbanitzacions recents
En aquesta zona els nuclis de població s’han situat en les parts altes de turons o en els
vessants de contraforts muntanyosos, sempre mantenint una certa distància amb les
lleres dels cursos d’aigua. El nucli urbà de Molló n’és un exemple, la distribució dels
habitatges s’ha fet seguint la carena del contrafort entre el torrent de la Font Vella i el
Ritort.
El POUM planteja un creixement en direcció nord – sud, sense omplir els espais
intersticials que queden entre el nucli urbà de Molló, el sector de la Cometa i el sector
del Mas Gassiot. La direcció del creixement s’orienta de la mateixa manera que ha
originat la morfologia urbana de l’actual casc urbà. El sector del Mas Gassiot no
formava part d’aquest teixit ja que quan es va projectar es va fer sempre com a
urbanització d’alta muntanya, separada del nucli de Molló. Es tracta de dos
creixements de característiques totalment diferents i amb funcions urbanes ben
distintes, el rural tradicional i el d’urbanització d’alta muntanya. La carena que separa
físicament i visualment ambdós nuclis ha ajudat a fer tangible aquesta percepció
paisatgística.
129

4. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient de
l’alternativa d’ordenació adoptada

El manteniment de la separació entre el nucli urbà i les urbanitzacions recents Evita
que es converteixi en un continu urbà que diluiria irreversiblement el paisatge
tradicional d’alta muntanya que té Molló i el d’urbanització de segona residència d’alta
muntanya que té el Mas Gassiot.
Es considera per aquest motiu que la possible incidència paisatgística que suposa
aquesta solució és positiva (Taula 30).
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En definitiva, suposa el manteniment d’un entorn culturalment significatiu en què els
ciutadans i ciutadanes de Molló han viscut fins ara, tot preservant el paisatge i
reconeixent la seva dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i, sobretot,
d’identitat.

X

Taula 30: Atributs de l’efecte provocat pel manteniment de la separació entre el nucli urbà i les
urbanitzacions recents. Font: Memòria aprovació provisional POUM Molló

Es tracta d’un efecte molt similar als anteriors, per tant els atributs que caracteritzen
aquest efecte seran: en quan a la projecció en el temps, de tipus permanent o bé
temporal si la voluntat de mantenir aquest patró es modifica en el temps,. Aquest
efecte es manifestaria tant a curt termini com a llarg termini. Pel que fa a la resposta
del paisatge front a aquesta actuació, és a dir la seva capacitat d’assimilació, seria
reversible, ja que en principi l’alteració, molt lleu en la pràctica, seria fàcilment
assimilada (Taula 30). Pel mateix motiu es podria considerar com a recuperable.
Degut a la interrelació entre diferents accions que conflueixen en aquesta proposició
es consideraria acumulatiu, ja que es suma o resum de totes les altres actuacions que
potencien aquest model urbanístic.
Completar una ronda de circumval·lació fora del nucli urbà
Degut a la congestió que suposa el trànsit per l’interior del casc urbà i els accessos a la
urbanització Mas Gassiot, que també s’han de realitzar a través del nucli antic, el
POUM planteja completar una ronda de circumval·lació que connecta per la part de
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ponent del nucli amb la plaça de la Font Vella passant per la plana dels Quintanars de
la Ginestera..
Aquesta solució permet estructurar la mobilitat d’accés als sectors del Mas Gassiot i
del Camí de Favars, així com la del nou àmbit del clot de la Font Vella per mitjà d’una
via de circumval·lació del nucli urbà, salvant els punt crítics del carrer i de la plaça de la
Font Vella.
Des del punt de vista paisatgístic suposa un cert efecte visual i des del punt de vista
dels recursos naturals un consum important de sòl, per tant, es considera negativa
(Taules 31 i 32).

X

Taula 31: Atributs de l’efecte provocat sobre el paisatge per completar una ronda de
circumval·lació fora del nucli urbà. Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

Es tracta d’un efecte els atributs del qual són els següents: permanent, ja que la
modificació que implica sobre l’aspecte del nucli seria lleu però definitiva. Aquest
efecte es manifestaria a curt termini. Pel que fa a la resposta front a aquesta actuació,
és a dir la capacitat d’assimilació del paisatge, seria irreversible, ja que en principi
l’alteració, molt lleu en la pràctica, seria fàcilment assimilada. Pel mateix motiu es
podria considerar com a recuperable. Degut a que es tracta d’una actuació individual,
encara que lligada al model d’urbanisme proposat, l’efecte es consideraria simple.
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X

Taula 32: Atributs de l’efecte provocat sobre el sòl per completar una ronda de circumval·lació
fora del nucli urbà. Font: Memòria aprovació provisional POUM Molló
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Es tracta d’un efecte els atributs del qual són els següents: permanent, ja que la
modificació que implica sobre el consum de sòl seria lleu però definitiva. Aquest efecte
es manifestaria a curt termini. Pel que fa a la resposta front a aquesta actuació, és a dir
la capacitat d’assimilació del sòl, seria irreversible i irrecuperable. Es pot considerar
que l’efecte sobre el sòl seria sinèrgic.
Des del punt de vista de la mobilitat i de l’efecte acústic, la proposta suposa una
millora i un impacte clarament positiu: d’una banda la construcció d’aquesta ronda de
circumval·lació permet la descongestió de la circulació pel nucli urbà de Molló,
proporciona una gran superfície per a aparcaments i al mateix temps allunya la
contaminació acústica del nucli urbà.

X

Taula 33: Atributs de l’efecte provocat sobre la qualitat acústica i la vialitat per completar una
ronda de circumval·lació fora del nucli urbà. Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

Es tracta d’un efecte els atributs del qual són els següents: permanent, ja que la
modificació que implica sobre l’aspecte del nucli serà definitiva. Aquest efecte es
manifestaria a curt termini. Pel que fa a la capacitat d’assimilació seria reversible i
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recuperable. Degut a que es tracta d’una actuació individual, encara que lligada al
model d’urbanisme proposat, l’efecte es consideraria simple.

Fomentar la rehabilitació i reutilització dels edificis ja existents
Destaca el gran nombre d’habitatges vacants existents en el nucli antic de Molló, que
en els darrers anys no ha disminuït, sinó que s’ha anat incrementant en nombres
absoluts. El POUM fa una aposta clara per la intervenció en el teixit urbà existent, amb
la delimitació de diversos polígons d’actuació urbanística amb l’objectiu comú de
completar el teixit urbà i la transformació del model urbanístic preexistent. Aquestes
actuacions implicaran la disminució del nombre d’habitatges vacants per raó de la seva
rehabilitació, conservant l’aspecte actual del nucli actual i, en tot cas, millorant‐lo,
mantenint per tant la qualitat paisatgística del conjunt nucli urbà – entorn rural.
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Aquesta proposta es pot considerar que des del punt de vista socioeconòmic,
paisatgístic, i dels recursos naturals té un caràcter d’impacte positiu (Taula 34), ja que
opta pel reciclatge en detriment de la urbanització salvatge i reforça el patró
d’edificació del nuclis poblacionals del terme de Molló, patró que tal com es desprèn
de l’anàlisi realitzada, és del tot harmònic amb l’entorn. En efecte, l’estructura,
distribució i tipus de construcció tradicional d’aquests nucli urbans és un dels
patrimonis més característics i valuosos del terme de Molló, i un evident focus
d’atracció turística. Es tracta d’un efecte permanent i que les seus avantatges es
manifestarien a curt termini, però també a llarg termini.

X

Taula 34: Atributs de l’efecte provocat per la rehabilitació i reutilització dels edificis buits. Font:
Memòria aprovació provisional POUM Molló

Pel que fa a la resposta del paisatge, el sòl i el medi socioeconòmic front a aquesta
actuació, és a dir la seva capacitat d’assimilació a curt o llarg termini, seria reversible,
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ja que en principi no hi hauria alteració per ser assimilada (Taula 34). Pel mateix motiu
es podria considerar com a recuperable. Degut a la interrelació entre diferents accions
que conflueixen en aquest efecte es consideraria acumulatiu, ja que es suma a d’altres
actuacions que potencien aquest model urbanístic.
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El Pla aposta per un model de creixement urbanístic important, que possibilitarà
satisfer la demanda en habitatges existent actualment i incidirà en el preu final dels
habitatges, en ampliar la superfície de sòl urbà. S’ha de remarcar que pràcticament la
totalitat del sòl urbà i urbanitzable ja s’ha desenvolupat. Aquest augment s’ha de
considerar doncs positiu per a la població.

X

Taula 35: Atributs de l’efecte provocat per l’increment d’habitatges sobre la població. Font:
Memòria aprovació provisional POUM Molló

Una part d’aquest creixement s’obté omplint els buits de la trama urbana, compactant
i densificant el nucli urbà. La resta (aproximadament el 50%) respon a una demanda de
segona residencia amb tipologies constructives més laxes i amb un consum major de
sòl. Tot i que el creixement compacte iguala al de segones residencies, es pot
considerar un cert impacte negatiu des del punt de vista del consum de sòl i recursos,
que es caracteritza a continuació.
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X

X

Taula 36: Atributs de l’efecte provocat pel model de creixement, en part extensiu, sobre els
recursos naturals. Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

Zonificació del sòl no urbanitzable establint zones amb una protecció especial
El Pla estableix una zonació en l’espai no urbanitzable coherent amb els valors naturals
i paisatgístics que es localitzen al terme municipal de Molló. Aquestes zones són: a)
De protecció d’alta muntanya, b) De valor forestal, c) De valor agrícola, d) De ribera i e)
De protecció paisatgística.
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En cadascuna d’aquestes zones s’han establert les característiques i les possibles
condicions d’ús o edificació, protegint d’aquesta manera els espais més valuosos des
del punt de vista natural, cultural i paisatgístic.

X

Taula 37: Atributs de l’efecte provocat per la zonificació del sòl no urbanitzable sobre el medi.
Font:Memòria aprovació provisional POUM Molló

La zonificació en el terreny considerat com a no urbanitzable tenint en compte les
seves característiques fisiogràfiques, ecològiques i socioeconòmiqes, així com la seva
adequació a la realitat paisatgística que suposa aquesta proposta, implica que els
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efectes de regulació que suposa es puguin considerar com a positius. Es tracta d’un
efecte temporal, ja que depèn del temps que es mantingui vigent aquest model. La
modificació que implica sobre els trets del terme de Molló és nul·la. Aquest efecte es
manifestaria tant a curt termini com a llarg termini (Taula 37). Pel que fa a la resposta
del medi front a aquesta actuació, és a dir la seva capacitat d’assimilació, seria
reversible, ja que en principi no implica cap alteració, i per tant seria fàcilment
assimilada. Pel mateix motiu es podria considerar com a recuperable. Degut a que es
tracta d’una proposta única sobre l’espai no urbanitzable l’efecte es consideraria
simple (Taula 37).
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5. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
AMBIENTALS ESTABLERTS
L’apartat 1.3 d’aquest informe exposava els objectius ambientals establerts des de les fases inicials
que havien estat adoptats pel planejament.
A continuació s' avalua el grau d’acompliment d’aquets objectius:
a. MODEL TERRITORIAL

OBJECTIU

GRAU DE
COMPLIMENT
si

no

Parcial

S’ha programat un creixement racional
a continuació dels nuclis urbans i dins
el teixit urbà. En cap cas s’ha previst
créixer en taca d’oli. El sòl no
urbanitzable, que actualment
representa el 99,34% del terme
municipal de Molló, passa a
representar el 99,18% amb el nou
POUM, és a dir, es redueix només en
0,14% de la seva superfície.

Evitar un model urbà dispers o
difús fomentant la rehabilitació del
teixit urbà existent i la recuperació
d’espais intersticials o marginals
X

Minimitzar la creació d’oferta de
segona residència extensiva i de
models turístics basats en el
consum de sòl

El nou POUM possibilita el creixement
de unifamiliars, però és contingut i
limitat, i a continuació del nucli.
Aquesta proposta de creixement és
resultat del consens amb la població de
Molló, que vol cobrir la demanda
existent en residències unifamiliars.
L’aprovació provisional redueix el
nombre d’habitatges respecte la inicial,
passant de 377 a 199, que en realitat
són 121 nous habitatges addicionals als
permesos amb el planejament vigent
Les zones de creixement no afecten
àrees d’interès, vulnerables, o cap altre
risc conegut. Afecten zones amb
pendent superior, inevitablement per
la topografia del nucli de Molló
La densitat projectada per als nous

X

Situar les àrees d’expansió urbana
sobre espais adequats d’interès
natural baix

X

Assignar els usos del sòl sense

X

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
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usos residencials dona continuïtat al
model compacte actual, i no entra en
competència amb la preservació dels
valors naturals presents al territori de
Molló
S’ha projectat un creixement a
continuació immediata del nucli urbà
Les noves zones urbanitzables generen
habitatges protegits. El creixement
d’habitatges possibilita gaudir de nous
equipaments i millora les possibilitats
d’adquirir habitatge.
La zonificació del sòl no urbanitzable
estableix una protecció addicional per
al sòl de valor agrícola
La memòria social que inclou el POUM
avalua les necessitats socials d’accés a
l’habitatge. Aquest estudi es va
prendre com a base per a la elaboració
del POUM

sobrepassar la capacitat d’acollida
del territori

Evitar la fragmentació territorial

X

Evitar els desequilibris territorials
X

Protegir els sòls més fèrtils i de
major interès agrari
Tenir en compte els indicadors de
creixement de població, recursos i
desenvolupament econòmic i
social

X

X

Font: Elaboració pròpia.

b. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL

OBJECTIU

GRAU DE
COMPLIMENT
si

Conservar i millorar la
connectivitat biològica

Introduir criteris de biodiversitat
en el tractament de la vegetació
urbana
Delimitar en el sòl no urbanitzable
zones de protecció dels sòls
d’interès paisatgístic, científic, o
ambiental.
Incloure en la documentació dels
POUM catàlegs de béns protegits

no

VALORACIÓ I OBSERVACIONS

Parcial
S’ha zonificat el SNU per proporcionar
una protecció addicional als espais més
valuosos i que tenen un paper en la
connectivitat biològica entre EIN
Es dedica un capítol a la protecció
ambiental que inclou criteris pel que fa a
la vegetació urbana
El sòl no urbanitzable s’ha zonificat en 5
zones amb una protecció especial, que
inclouen els espais a protegir per raó del
seus valors o en aplicació de legislacions
sectorials
El POUM disposa d’aquest catàleg, que
inclou tots els bens inclosos en l’inventari
del patrimoni arquitectònic de Catalunya

X

X

X

X
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Incloure en sòl no urbanitzable
tots els terrenys forestals i dotar‐
los d’una regulació adequada

Tots els terrenys forestals de Molló es
troben en SNU, i la major part d’ells
inclosos en la zona de protecció forestal,
amb una regulació específica
Els sòls ubicats en sòl rústic amb un valor
alt o mig s’han inclòs dins el SNU de valor
agrícola, amb una regulació específica
encaminada a protegir aquesta activitat i
evitar la seva fragmentació
S’ha delimitat els espais fluvials i s’ha
inclòs en el sòl de protecció de ribera la
totalitat del curs del Ritort i la vegetació
de ribera que el rodeja, amb una
regulació específica.
Amb la finalitat de conservar els espais
agroforestals, s’han inclòs dins la zona de
valor agrícola, amb una regulació
específica
La major part del sòl no urbanitzable de
Molló gaudeix d’una protecció especial,
amb una normativa restrictiva d’usos.
L’accés motoritzat per camins hi és
expressament prohibit, amb la qual cosa
la major part del terme municipal queda
protegida.

X

Protegir estrictament els sòls
agrícoles aptes per a una gestió
ambientalment correcta i d’interès
paisatgístic, i evitar la seva
transformació i fragmentació
Protegir la funció estructuradora
dels sistemes hídrics

X

X

Conservar l’estructura territorial
paisatgística i funcional del espais
agroforestals, i dotar‐los d’una
zonificació coherent
Reduir les amenaces que
comprometen la conservació de la
biodiversitat

X

X

Font: Elaboració pròpia.

c. PAISATGE I PATRIMONI CULTURAL

OBJECTIU
Identificar i delimitar les
diverses unitats tipològiques de
paisatge en l’àmbit del POUM

Mantenir els elements
d’estructuració i de
connectivitat dels paisatges i
controlar‐ne la fragmentació
Considerar la fragilitat
paisatgística com a factor
limitant per admetre actuacions

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
Les unitats del paisatge es van delimitar
i caracteritzar prèviament a la
elaboració del POUM. A l’annex es
poden consultar les fitxes de cada
unitat del paisatge
El POUM no projecta cap creixement ni
infraestructures fora del sòl urbà i
entorn immediat

X

X

El POUM designa una zona de protecció
paisatgística dins la trama urbana per
protegir les visuals sobre l’església de

X
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amb impacte significatiu en
zones amb conques visuals
amples

Protegir, millorar i recuperar els
elements i els ambients
paisatgístics d’interès

Evitar l’alteració d’àrees fràgils
i/o escasses per edificacions i
infraestructures
Regulació en sòl no urbanitzable
de les condicions d’implantació,
les característiques tipològiques
i els paràmetres bàsics dels usos
i de les edificacions admissibles
Exigència en aquells projectes
amb impacte paisatgístic
significatiu d’incorporar
mesures adequades de
restauració o de minimització
com a condició per al possible
atorgament de llicència

Ordenar acuradament les vores
dels teixits urbans, articulant els
paisatges rurals i urbans i.

Protegir sòls agrícoles d’interès
paisatgístic

Reconèixer que el paisatge te
una dimensió econòmica
cultural social, patrimonial i
d’identitat
Font: Elaboració pròpia.

Santa Cecília, i integra totalment el
concepte de fragilitat paisatgística en
les normes urbanístiques. L’aprovació
provisional
introdueix
mesures
addicionals en els PAU contigus a
l’esglèsia per evitar l’afectació visual
d’aquest patrimoni
El POUM preserva els valors
paisatgístics d’interès mitjançant la
regulació de paràmetres, la qualificació
del sòl, la inclusió en el catàleg, i exigint
un EIP també en projectes en sòl
urbanitzable
El POUM inclou un catàleg de masos
amb una normativa restrictiva per a la
seva rehabilitació
El capítol IV del POUM regula els usos
en SNU, i és restrictiu amb les
construccions permeses, que es limiten
a les enumerades a l’article 63

X

X

X

La llei d’urbanisme preveu un estudi
d’impacte paisatgístic en projectes que
afectin el sòl no urbanitzable. El POUM
va més enllà i estableix la necessitat de
fer aquests estudis també en sòl
urbanitzable. Aquests estudis, el
contingut dels quals ve determinat per
llei, inclouen un estudi de mesures
correctores
El POUM permet amb les noves zones
de creixement la dignificació de la
façana
urbana,
integrant
paisatgísticament les infraestructures
previstes
Els sòls agrícoles d’interès estan
inclosos dins la zona de valor agrícola
dins el SNU i protegits per la normativa
específica del POUM
El creixement plantejat pel POUM,
evitant el continu urbà i diferenciant el
nucli urbà de la urbanització es basa en
aquest tret identitari

X

X

X

X
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d.MOBILITAT

OBJECTIU

Contribuir a la mobilitat
sostenible en el municipi

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
El model proposat pel POUM es basa
en un creixement urbà sostenible que
evitarà la tendència a la dispersió
d’habitatges en el territori i que
aglutinarà les àrees de creixement en
forma de continu urbà, afavorint la
mobilitat a peu.
El POUM integra els resultats de
l’estudi de la mobilitat generada

X

Font: Elaboració pròpia.

e. QUALITAT DE VIDA I SEGURETAT DE LES PERSONES

OBJECTIU
Delimitar les zones de risc per a
la seguretat i el benestar de les
persones a fi d’evitar‐ne la
urbanització i l’edificació

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

Prèviament a la redacció del POUM es
va fer un estudi i es va delimitar en un
planell les àrees sotmeses a
inestabilitats ‐erosió, allaus,
inundabilitat, incendis forestals...‐ que
ha estat integrat en el POUM

X

El POUM estableix, en el seu apartat
de mesures per la protecció ambiental
en el desplegament de del
planejament derivat, mesures per
disminuir els problemes
d’esllavissament de terres com a
conseqüència d’obres, potenciant el
mínim moviment de terres possible.
D’altra banda l’aprovació provisional
redueix significativament la superfície
urbana i urbanitzable afectada per
pendents superiors al 20%
El POUM entre els usos permesos
dona prioritat al residencial i als usos
compatibles amb aquest

Protegir el sòl dels processos de
degradació: contaminació,
compactació, inundació,
esllavissament

X

Donar prioritat a l’ús
residencial en l’àmbit urbà

VALORACIÓ I OBSERVACIONS

X
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Preservar el paisatge per
garantir el dret dels ciutadans a
viure en un entorn culturalment
significatiu

El POUM protegeix molt
especialment els valors paisatgístics, a
partir de la zonificació i regulació
d’usos en tot el sòl no urbanitzable, i
específicament a partir de normes
que afecten el sòl urbanitzable. En el
sòl urbà el criteri paisatgístic te un pes
molt gran per sobre els altres criteris

X

Font: Elaboració pròpia.

f. CICLE DE L’AIGUA

OBJECTIU
Incorporar previsions sobre la
disposició de recursos hídrics i
energètics
Delimitació i regulació estricta
d’usos en zones inundables

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

El POUM incorpora des de les primeres
fases les previsions sobre la disposició
de recursos hídrics i energètics

X

El POUM incorpora un estudi
d’inundabilitat de les zones urbanes
potencialment inundables
El POUM protegeix l’àmbit hidrològic i
l’àmbit forestal preservant‐lo de la
urbanització i regulant‐ne els usos a
traves de la zonificació del SNU, que
inclou dins el sòl d’especial protecció la
totalitat de la capçalera del riu Ritort
El POUM estableix, en el seu apartat de
mesures per la protecció ambiental en
el desplegament de del planejament
derivat, mesures per a l’optimització
dels recursos hídrics així com mesures
per a la seva reducció.
El POUM protegeix el curs fluvial,
afluents i marges a tot el terme
municipal, aplicant una normativa força
restrictiva en tot l’àmbit inclòs dins la
zona de ribera
Prèviament a la elaboració del POUM
es va fer l’estudi i estimació del consum
hídric previst amb el nou creixement,
que posa de manifest la necessitat de

X

Delimitació d’àmbits de
protecció hidrològica i forestal
X

Protecció dels recursos hídrics
X

Conservar la funció
erosivotransportadora dels
cursos fluvials

Consideració del balanç hídric
de la zona i determinació de la
capacitat de recàrrega del
sistema hídric

VALORACIÓ I OBSERVACIONS

X

X
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promoure polítiques d’estalvi i ús
racional de l’aigua.
D’altra banda, l’aprovació provisional
redueix quasi un 47% el nombre
d’habitatges, que es traduirà en un
consum molt menor d’aigua del previst
inicialment
El POUM preveu d’una banda
compactar el nucli urbà, i de l’altra un
creixement de les segones residencies, i
per tant una part del creixement tindrà
una baixa densitat edificatòria, però
aquest representa només el 40% dels
habitatges potencials
El POUM fomenta i prioritza, en el seu
apartat de mesures per la protecció
ambiental en el desplegament de del
planejament derivat, aquelles
actuacions que van encaminades a la
reutilització de les aigües pluvials,
depurades i/o grises, etc.
El POUM incorpora, en el seu apartat
de mesures per la protecció ambiental
en el desplegament de del planejament
derivat, actuacions concretes per a
l’estalvi d’aigua en la jardineria,
proposant espècies autòctones o
sistemes de reg eficients, entre d’altres.
El POUM preveu les xarxes i connexions
a les infraestructures de sanejament
existents en totes les zones de
creixement programades
A les zones urbanitzables el POUM
exigeix la depuració de les aigües
prèvia autorització de l’ACA

Evitar les densitats edificatòries
baixes
X

Fomentar l’estalvi i la
reutilització de les aigües
pluvials, depurades, grises, etc.,
X

Introduir criteris d’estalvi en la
jardineria urbana (normativa del
POUM)
X

Previsió de les xarxes i les
infraestructures de sanejament
adequades en els sòls urbans i
urbanitzables
Exigència de sistemes de
depuració autònoms quan no
sigui possible la connexió a la
xarxa general
Font: Elaboració pròpia.

X

X
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g. AMBIENT ATMOSFÈRIC: MINIMITZAR ELS EFECTES DEL PLANEJAMENT SOBRE LA QUALITAT DE
L’AIRE I EL CANVI CLIMÀTIC

OBJECTIU

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

El disseny del POUM evita models
urbans dispersos i de baixes densitats
edificatòries, fomentant el reciclatge
dels teixits urbans preexistents,
afavorint l’accessibilitat i exigint
enllumenat públic de baix consum en
espais públics
El POUM regula aspectes com la
orientació de l’edificació, adequant els
usos segons les possibilitats
d’aprofitament solar, els materials de
construcció més adequats, l’aïllament
en façanes i cobertes, i la utilització
d’energies renovables
El POUM proposa una nova vialitat
que allunyarà del centre urbà el
trànsit per accedir a la part nord del
poble i a la urbanització
El POUM evita la dispersió urbanística
i per tant les necessitats d’enllumenat
exterior
El POUM estableix que l’autorització
de les actuacions específiques
d’interès públic, entre les que s’inclou
aquestes infraestructures, ha de
justificar degudament que l’àmbit
d’actuació no està sotmès a un règim
especial de protecció amb el qual
siguin incompatibles, per raó dels seus
valors paisatgístics, històrics,
arqueològics, científics, ambientals o
culturals, per l’existència de riscs
naturals o pel fet d’estar subjecte a
limitacions o a servituds per a la
protecció del domini públic.

Millorar l’eficiència energètica
dels sistemes urbans i reduir‐ne
la contribució al canvi climàtic
X

Millorar l’eficiència energètica
de les edificacions i reduir‐ne la
contribució al canvi climàtic
X

Reduir la població exposada a
nivells acústics no permesos per
la legislació
Limitar les necessitats
d’enllumenat exterior

VALORACIÓ I OBSERVACIONS

X

X

Ordenar adequadament les
instal·lacions de
rediocomunicació i de transport
d’energia elèctrica

X

Font: Elaboració pròpia.
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h. GESTIÓ DE MATERIALS I RESIDUS

OBJECTIU
Avaluar la problemàtica de
gestió dels residus i determinar
aquelles demandes i dèficits de
caràcter urbanístic
Incloure en el disseny de la
vialitat pública espais suficients i
adequats per col·locar
contenidors o altres
equipaments necessaris per
optimitzar les operacions de
recollida i transport de residus.

GRAU DE
COMPLIMENT
si
no Parcial

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
El POUM avalua la problemàtica de la
gestió dels residus i posa sobre la
taula els dèficits previstos en l’horitzó
del 2.015
El POUM estableix a l’article 72 que la
xarxa viària urbana i la de camins
veïnals haurà de preveure reserves
d’espai suficients per a la col·locació i
la integració dins el paisatge de
contenidors o altres equipaments
necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport de
residus, així com el foment de la
recollida selectiva i valorització de
residus.
El POUM incorpora, en el seu apartat
de mesures per la protecció ambiental
en el desplegament de del
planejament derivat, mesures per a la
minimització de residus i ús de
materials a partir de l’elecció
adequada dels materials de
construcció.

X

X

Ordenar el desenvolupament de
l’activitat constructiva
X

Font: Elaboració pròpia.

145

Determinació dels requeriments ambientals significatius

Paisatge: La qualificació del sòl no
urbanitzable es farà en consonància
amb les unitats del paisatge
definides a l’Annex de l’aprovació
inicial, incorporant una clau de
protecció paisatgística per als
elements de singularitat del
paisatge, tal com són la zona de cims
i altiplans i les zones de conreu, per
als quals l’IAP proposa la inclusió en
alguna figura de protecció per part
del POUM

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA

La zonificació del SNU protegeix els valors paisatgístics a partir de
dues vies: els elements singulars els inclou en el catàleg de bens a
protegir (cap3.1.2.5 de l’ISA) i les zones d’interès paisatgístic
s’inclouen en SNU de protecció :
Zona de protecció d’alta muntanya, comprèn els espais situats per
sobre de la cota 1.600. S’inclourien dins d’aquesta zonificació les
carenes que conformen la conca del riu Ritort, així com la fageda de la
Costa que és l’únic indret del terme on es desenvolupa aquesta
comunitat.
Zona de protecció paisatgística; és la que te un règim especial de
protecció com és el cas dels terrenys desclassificats dels Horts de la
Coromina, en els immediacions de l’església de Santa Cecília, al
voltant de la qual s’ha delimitat l’entorn necessari per a la seva
protecció.
Zona de valor agrícola, comprèn tots els espais que presenten un valor
agrícola alt o mig, segons els estudis de base previs a la formulació del
Pla Territorial de les Comarques Gironines.
‐ Pel que fa a la resta del SNU, el capítol IV del POUM regula els usos

GRAU D’INCORPORACIÓ A L’ISA

Atès que la modificació d’aquest ISA és posterior a l’emissió del document de referència i les notes al POUM, documents emesos pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i d’acord amb el suggeriment que s’inclou en aquestes notes, s’ha considerat oportú reflectir en
aquest document els canvis que ha patit la proposta inicial, en motiu dels esmentats requeriments.

6. INCORPORACIÓ A L’ISA DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA (EXTRET DE LA MEMÒRIA
AMBIENTAL)

Aspectes ambientalment rellevants del territori

Biodiversitat, flora i fauna: Es
justificarà la qualificació dels
terrenys forestals d’acord amb les
determinacions dels art. 20,21 i 22
de la llei 6/1998, de 30 de març

en SNU, i és restrictiu amb les construccions permeses, que es limiten
a les enumerades a l’article 63
‐ La llei d’urbanisme preveu un estudi d’impacte paisatgístic en
projectes que afectin el sòl no urbanitzable. El POUM va més enllà i
estableix la necessitat de fer aquests estudis també en sòl
urbanitzable.
La totalitat de terrenys forestals de Molló es troben en SNU. Aquells
que tenen un valor especial en funció dels hàbitats que acullen o bé
per la seva funció com a connectors s’han catalogat com a SNU
d’especial protecció (zona de valor forestal): Vegeu pàgina 69 i pàgina
115 de la memòria del POUM.
En aquesta zona no es permeten divisions que donin lloc a superfícies
inferiors a la unitat mínima forestal que determina el Decret 35/1990
de 23 de gener sobre Unitats Mínimes Forestals.
L’Art 57 de les normes urbanístiques estableix les Condicions de
l'edificació d'acord amb l'art. 22 de la Llei 6/1988, forestal de
Catalunya, limita aquests terrenys a l’us forestal, regula l’ús dels
camins i regula l'aprofitament dels productes forestals d'acord amb la
Llei 6/88, forestal de Catalunya.

Zones de sensibilitat acústica:
Tractament en l’ordenació del
POUM de les zones de sensibilitat
acústica definides en els mapes de
capacitat acústica d’àmbit municipal
i les normes per a les noves
construccions en zones de soroll

Connectivitat ecològica: Justificar
que l’ordenació i els usos admesos
en aquells àmbits del sòl no
urbanitzable amb més valor
connector (connectors ecològics,
zones agrícoles amb tanques
vegetals, espais fluvials, etc.) han de
ser els adequats a aquestes
característiques, de manera que el
grau d’ocupació o de possibles
transformacions que es permetin no
comprometin el manteniment de la
seva funció connectora.

La zonificació del SNU de Molló s’ha basat en el mapa de vulnerabilitat
que es va realitzar prèviament a la redacció de l’IAP. A banda de la
zona de protecció d’alta muntanya, Zona de protecció paisatgística i
Zona de valor agrícola, el SNU protegeix les zones que tenen alguna
rellevància en la connectivitat ecològica:
la zona de valor forestal inclou tots els espais forestals amb un valor
especial en funció dels hàbitats que acullen o bé per la seva funció
com a connectors. Inclouen els hàbitats d’interès comunitari d’àmbit
prioritari i els espais que en els estudi de base que s’ha elaborat per a
la formulació del planejament territorial de les comarques gironines
es troben qualificats com a espais naturals i com a connectors
ecològics, per la seva situació estratègica entre espais protegits.
La zona de ribera engloba els cursos d’aigua, la vegetació de ribera
formada bàsicament per freixenedes i sargars, i, en absència
d’aquesta vegetació una franja de 5 metres que coincideix amb la
zona de servitud definida per la legislació sectorial hidràulica, a banda
i banda de la llera.
El POUM inclou el mapa de capacitat acústica, on es defineixen els
nivells sonomètrics admesos per cada zona urbana.
No es preveuen construccions en zones de soroll

Pel que fa al sanejament, l’ISA inclou un estudi de la situació actual del

L’ISA adjunta també un certificat de l’Ajuntament de Molló acreditant
que el sistema d’abastament pot assumir les noves necessitats de
creixement que derivin del creixement previst en el POUM.
Les normes urbanístiques del POUM donen directrius per tal que en el
desplegament del planejament derivat es tingui cura del consum de
recursos no renovables tals com l’aigua, el sòl i l’energia, i l’art76.
defineix la protecció pel que fa al sistema hidrogràfic.

L’ISA inclou un estudi de la situació actual dels recursos d’aigua
actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal i una
estimació de les necessitats generades pel nou creixement i suggereix
mesures correctores per garantir el subministrament a mig llarg
termini.

A la zona 11 s’han superat els darrers 5 anys els valors d’ozò, però
aquesta superació te la causa en uns precursors (NOx,SOx i CO2 )
originats pel trànsit que en el cas de Molló s’originen en altres zones
(segons converses mantingudes amb Laura Diaz, del DMSH)

Avaluació de la qualitat de l’aire:
L’avaluació de la qualitat de l’aire de
l’estat inicial s’ha de realitzar amb
les dades dels darrers 5 anys i
d’acord amb
RD 1073/2002 i
RD1796/2003.

Aigua: Avaluació de la situació actual
dels recursos d’aigua actualment
disponibles
en
el
sistema
d’abastament municipal. Justificar la
suficiència d’aquests per a atendre
les demandes dels nous sectors, així
com les actuacions necessàries, si
calen, fora dels àmbits dels nous
sectors urbans.
· Previsió de mesures per a
l’estalvi d’aigua, especialment en els
usos industrials i agrícoles i,
complementàriament, també en
habitatges, per tal de reduir els

El POUM inclou la zonificació del municipi segons la protecció a la
contaminació lluminosa. Preveu 3 de les 4 categories considerades
per l’article 5 del Decret 82/2005, de 3 de maig: E2 per la totalitat del
SNU, E3 i E4pel sòl urbà i urbanitzable.

Ordenació
ambiental
de
l’enllumenat:
Es
justificarà
l’ordenació del POUM en relació al D
82/2005, de protecció del medi
nocturn

Objectius
ambientals i
indicadors

proposen un cop entri en vigor el planejament.

S’han revisat els objectius i criteris ambientals proposats a l’IAP.

Es revisaran els objectius i criteris
El capítol 1.3 proposa per cada grup d’objectius indicadors
ambientals proposats a l’IAP i es
ambientals. S’han considerat dos tipus d’indicadors: els que
definiran
indicadors
sobre
el
defineixen el perfil urbanístic abans i després del pla. i els que es
compliment dels objectius assenyalats

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐

El POUM avalua la problemàtica de la gestió dels residus i posa sobre
la taula els dèficits previstos en l’horitzó del 2.015,i aporta un
certificat del consell comarcal conforme es presta el servei de
deixalleria per delegació dels ajuntaments (Molló te menys de 1000
habitants), a partir de la deixalleria de Camprodon, que dona servei a
la Vall de Camprodon, on es troba Molló.

sanejament i una estimació de les necessitats generades pel nou
creixement i suggereix mesures correctores per garantir el servei, com
l’ampliació de la depuradora projectada a la zona urbana del Riberal
D’altra banda, el PSARU, entre les actuacions previstes a l’escenari
2006 a 2008, te programades dues la EDAR i Col·lectors de Molló 1 i 2.
Tanmateix, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha concretat encara
l’emplaçament d’aquestes instal·lacions de serveis tècnics per tal de
fer la corresponent reserva de terrenys en el POUM.

Objectius,
protecció
ambiental

Residus: Previsions de prestació del
servei de deixalleria i reserva, si
s’escau, de terrenys per dur a terme
aquesta
gestió
dels
residus
municipals.

consums que presenta el municipi
actualment.
· Avaluació de la situació actual
del sistema de sanejament d’aigües
residuals, tot descrivint i justificant
les obres d’ampliació i millora del
sistema de sanejament que siguin
necessàries
per
a
admetre
l’increment de cabals d’aigües
residuals procedents dels nous
sectors i garantir la viabilitat del
sistema.

Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa

S’ha modificat l’alternativa escollida, l’alternativa 4, que és més
moderada amb el creixement proposat inicialment i redueix el
nombre d’habitatges en sòl urbanitzable, conservant la compacitat
S’ha ampliat l’anàlisi d’alternatives amb les determinacions del
document de referència:
‐ S’ha incorporat un plànol de pendents, i s’ha valorat aquest
factor en cada alternativa
‐ S’ha calculat per cada alternativa l’ICS abans i després de
l’aplicació del POUM
‐ L’alternativa 4 ja estava valorada per l’IAP (la còpia de què
disposava el DMAH era incompleta). No obstant, s’ha valorat
amb més profunditat aquesta alternativa i els seus efectes
sobre el medi ambient (en el capítol d’impactes)
‐ La justificació de l’elecció de l’alternativa escollida inclou una
valoració ambiental individualitzada per a cada nou sector
urbanitzable, establint les mesures o criteris que ha de tenir en
compte el planejament derivat.
L’IAP ja incloïa una valoració global de la proposta, que s’ha modificat
degut a la revisió de l’anàlisi d’alternatives que s’ha fet en compliment
de les determinacions establertes pel document de referència.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

Cal ampliar l’anàlisi d’alternatives fent
especial incís en els següents aspectes:
‐ Incorporació d’un plànol de pendents i
valoració d’aquest
‐ Calcular per cada alternativa l’ICS,
abans i després de l’aplicació del POUM
‐ Valorar alternativa 4 i revisar l’anàlisi
comparativa dels efectes sobre el medi
ambient de les diferents alternatives

‐ La Justificació de l’elecció de
l’alternativa escollida inclourà una
valoració ambiental individualitzada per
a cada nou sector, i mesures que ha de
tenir en compte el planejament derivat i
una valoració global de la proposta de
creixement del POUM adoptada a partir
de la revisió de l’anàlisi d’alternatives

Anàlisi de les
alternatives

Justificació
ambiental de
l’elecció de
l’alternativa
seleccionada

Descripció de
les
alternatives
considerades

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

avaluació dels
efectes
significatius

Avaluació global
del pla

Síntesi

Informe viabilitat
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
econòmica
Altres
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
consideracions

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Descripció
ambiental pla

Els desenvolupaments dels apartats c i d de l’article 70 del Decret
305/2006 inclou l’avaluació individualitzada dels sectors urbanitzables
de nova classificació per tal de determinar els possibles efectes sobre
el medi derivats de la seva delimitació, justificant la seva idoneïtat
ambiental i determinant els criteris i les possibles mesures
preventives, correctores i compensatòries que haurà de tenir en
compte el plantejament derivat que desenvolupi les propostes

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐

S’inclourà avaluació individualitzada
dels sectors urbans i urbanitzables de
nova classificació per tal de determinar
els possibles efectes sobre el medi
derivats de la seva delimitació,
justificant la seva idoneïtat ambiental i
determinant els criteris i mesures
preventives,
correctores
i
compensatòries que haurà de tenir en
compte el plantejament derivat

Anàlisi de les alternatives

Aspectes ambientalment
rellevants del territori
Objectius, criteris i
obligacions de protecció
ambiental preestablerts
Objectius ambientals i
indicadors
Descripció de les
alternatives considerades

L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA) i la MEMÒRIA S’ha ampliat l’anàlisi d’alternatives per
AMBIENTAL han de concloure en tot cas quina és, o són, les donar
compliment
a
aquesta
alternatives de menor impacte ambiental. En cas que el promotor del determinació
Pla seleccioni una altra alternativa, cal justificar aquesta decisió (amb
arguments no ambientals, evidentment,sinó econòmics i socials) i
analitzar si resulta compatible amb la conservació del medi i valorar la
seva possible viabilitat ambiental.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

S’ha incorporat a l’ISA la taula 4a i 4b
d’aquesta memòria, que reflecteixen la
incorporació de les consideracions del
document de referència

GRAU D’INCORPORACIÓ A L’ISA 6

Segona versió de la ISA, que justifica l’alternativa 4c, resultat d’incorporar les determinacions del document de referència a l’IAP i les notes redactades pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge a la primera versió de l’ISA

6

Justificació
ambiental de
l’elecció de
l’alternativa

Determinació
dels
requeriments
ambientals
significatius

Consideracions
prèvies

De manera prèvia cal indicar que en la resolució del DMAH sobre el
POUM de Molló es tindran en compte les consideracions del
document de referència (DR) emès pel DMAH el 5/2/2007.Sembla
lògic, per tant, que l’ISA, que té data posterior al DR, inclogui un
apartat específic on justifiqui la incorporació dels continguts
especificats.
_________________________________________________________

DETERMINACIONS DE L’INFORME EMÈS EN POSTERIORITAT AL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
(NOTES AL POUM DE MOLLÓ, JULIOL DE 2008)

Identificació i
avaluació dels
probables
efectes
significatius

Descripció
ambiental del
pla

Síntesi del pla
Identificació i quantificació
dels sòls objecte de
transformació.
Mesures previstes per a la
preservació i millora del
medi ambient
Efectes sobre els recursos
naturals
Efectes sobre els espais i
aspectes ambientals
rellevants

Justificació ambiental de
l’elecció de l’alternativa
seleccionada

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

L’alternativa 4 no sembla tenir garantida (ISA, 3.2.3 i 3.2.4) la
disponibilitat d’aigua ni el sanejament de les aigües residuals
generades en moments punta (estiu=segones residències). El projecte
d’EDAR i col·lectors que executa l’ACA (clau S‐AA‐01167‐P) està
dimensionat per 508 habitants equivalents (cabal mitjà de 101
m3/dia) i el POUM preveu 461 habitants habituals i 1.351 habitants
més estacionals (cabal de 236 m3/dia, más del doble del cabal de
disseny). La proposta del Pla és ampliar la capacitat a 300 m3/dia, el
que comportaria triplicar la capacitat de disseny de l’EDAR que
executa l’ACA peró res no s’explica sobre possibles acords amb l’ACA a
tal efecte sobre una nova infraestructura que s’està a punt de
construir. Per tant, la viabilitat del POUM respecte d’aquests
paràmetres resten condicionades a l’informe de l’ACA.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Cal ampliar la informació relativa a les superfícies objecte de
transformació i amb pendent >20% en tots els sectors objecte de
transformació i per a cada alternativa i revisar,amb aquesta nova
informació, les propostes d’ordenació atenent a l’objectiu ambiental
a3

S’han reelaborat els mapes de pendents
a partir de la cartografia 1:5000 de l’ICC
i s’ha quantificat per cada alternativa la
superfície afectada per pendents
superiors al 20%
Donat que l’alternativa s’ha modificat
per ajustar‐se en major mesura als
objectius
de
sostenibilitat,
el
dimensionat ha patit canvis en sentit
positiu.
El POUM adjunta també el pla director
del servei d’abastament del municipi de
Molló, que es va fer posteriorment a
l’aprovació inicial.
Pel que fa a l’ACA, encara no s’ha rebut
l’informe sol·licitat el 22 de febrer de
2007

Avaluació
global del pla

Congruència del pla amb els
requeriments ambientals
definits

Efectes ambientals derivats
de la mobilitat generada
D’acord amb l’apartat 5 de l’ISA, el POUM dona compliment a 45 dels
52 objectius ambientals establerts. En sis dels objectius el compliment
és parcial i no es dona compliment a la promoció de la mobilitat i la
disminució del trànsit.
Atenent únicament als objectius corresponents al model territorial,
l’’objectiu a2 “Minimitzar la creació d’oferta de segona residència
extensiva i de models turístics basats en el consum de sòl” forma part
de l’IAP i de l’ISA/febrer/2007 però s’ha omès a l’apartat corresponent
(1.3.A) de l’ISA/juliol/2008, on cal recuperar‐lo, tot i que s’esmenta a
l’apartat 5.a.
Caldria ampliar la valoració de l’ajust del Pla a aquest objectiu tenint
en compte:
La valoració que d’aquest objectiu se’n fa al DR
El fet que l’alternativa d’ordenació seleccionada (312 habitatges, i
tenint en compte els apartats 3.2.1 i 3.2.2 de l’ISA, suposa unes 160
noves segones residències, xifra que duplica les existents. Amb
aquestes dades no sembla que es doni compliment parcial a aquest
objectiu (apartat 5.a, ISA/juliol/2008).
També caldria ampliar la valoració del compliment de l’objectiu a1
doncs tampoc no sembla que la proposta d’ordenació seleccionada
doni compliment. De fet la valoració que efectua l’ISA de l’alternativa
1 (apartat 2.2) és la única concordant amb aquest objectiu.
La consolidació i ampliació de la zona industrial (PAU‐12) tampoc
sembla concordant amb aquest objectiu.

_________________________________________________________

L’ampliació del PAU 12 respon a una
demanda expressada per la població
durant el procés de participació
ciutadana. Si be afecta pendents
superiors al 20%, afecta una superfície

S’ha modificat l’alternativa 4 amb
l’objectiu que s’ajusti en la mesura del
possible als objectius de sostenibilitat

S’ha recuperat a l’apartat 1.3.a
l’objectiu a2, que havia sigut omès per
error en el capítol 1.3.a, si be es
valorava en el 5.a.
S’ha modificat l’alternativa 4 amb
l’objectiu que s’ajusti en la mesura del
possible als objectius aquí relacionats, i
especialment el a2.
Pel que fa a l’objectiu d2 (no es dona
compliment a la promoció de la
mobilitat i la disminució del trànsit),
s’ha retirat dels objectius proposats, ja
que per les reduïdes dimensions de
Molló no és assumible ni te sentit

Altres
consideracions

Síntesi
Informe sobre
la viabilitat
econòmica

A manca de poder revisar la normativa urbanística, cal avançar que la clau “SNU sense
protecció especial” han de tenir en compte la condició majoritària de terrenys forestals i que en
aquests hi és d’aplicació la normativa sectorial forestal amb independència de la seva qualificació
urbanística al POUM.
És recomanable una clau i una regulació coherent amb els usos del sòl actuals i la seva protecció
urbanística.

En relació amb l’objectiu a8, les dades de l’IDESCAT mostren que la
població de Molló els anys 1996 i 2001 era, respectivament, de 302 i
308 habitants i a l’any 2007, de 340 habitants.
Caldrà revisar la memòria social atenent a aquestes dades peró, en tot
cas, la creació d’HPO no hauria de servir per justificar creixements
desmesurats com s’indica per a l’alternativa 4.
Mesures de seguiment
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Les normes urbanístiques del POUM
(art. 57) estableixen una clau específica,
la zona de valor forestal, que regula les
condicions d’ús, d’edificació i de
segregació d’acord amb la legislació
forestal de Catalunya (Llei 6/1998).

molt petita a continuació del nucli
industrial existent (objectiu a1). Degut a
que el pendent és un factor limitant al
voltant de tots els nuclis existents a
Molló, aquesta és la ubicació escollida
per admetre l’ús industrial
S’ha modificat l’alternativa 4, en
concret s’ha reduït l’ICS i el nombre
d’habitatges, ajustant‐se en la mesura
del possible a aquest objectiu.
Paral·lelament, ha augmentat el
percentatge de HPO.

S’han esmenat els corresponents
plànols d’ordenació en el sentit
assenyalat, ajustant els límits del sector,
i qualificant els sòls afectats com a
sistema hidràulic i zona de ribera,
respectivament.

En qualsevol cas, la qualificació del sòl i
la reserva de zones verdes i espais
lliures
són
determinacions
que
corresponen al planejament derivat que
desenvolupi el POUM, no al mateix
planejament general (art. 65 TRLUC)..

Els documents de planejament derivat
justificaran l’adopció dels criteris
ambientals establerts a l’informe
ambiental, a la memòria ambiental i a la
normativa del POUM.

L’informe sectorial de la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge es
va sol·licitar, tal com s’acredita a
l’expedient administratiu, el 22.2.2007,
sense que a hores d’ara no s’hagi emès.
Tot i així, en disminuir‐se el sostre, els
habitatges
que resulten tenen una
Sense perjudici de l’anàlisi més precís que se’n faci dels terrenys objecte de transformació quant al
pendent, i els possibles ajustos que se’n puguin derivar, cal avançar la no viabilitat ambiental de mitjana de 120 m2 construïts, la qual
cosa permet compatibilitzar els de renta
l’ampliació del sòl industrial PAU‐12 on els pendents del terreny superen el 35% i arriben fins el 50%

L’informe preceptiu (disposició addicional sisena del Decret 305/2006) que pertoca a la DG de
Promoció de l’Habitatge (que no consta com a sol·licitat a la MA) haurà de valorar les previsions per a
HPO i habitatge concertat als sectors de Can Julià i Can Gassiot, on es preveuen habitatges en aquests
règims de superfícies de 175 i 155 m2, respectivament, superiors als estàndards en aquest tipus
d’habitatge.

Sense perjudici del criteri que estableixi l’ACA al seu informe preceptiu, el límit oest del sector PPU
“Can Julià” i del PAU‐1 no pot coincidir amb l’eix de la llera del torrent de la Font Vella. En aplicació de
l’article 6 del Decret 305/2006, aquesta llera i els seus marges (zona fluvial = Q10) s’han de qualificar
com a sistema hidràulic. La franja contigua, dins de SNU i com a mínim fins els 5 m de zona de
servitud, s’ha de qualificar com a “Zona de ribera”, qualificació ja prevista al POUM.

Les fitxes dels sectors de planejament urbanístic derivat (PMU i PPU) han d’incorporar les
condicions ambientals que se’n derivin de l’avaluació ambiental del POUM (ISA+MA+Resolució). En el
cas dels sectors de Mas Gassiot i de Can Julià hauran de definir amb precisió els espais que s’han de
qualificar com a sistema urbanístic d’espais lliures públics per raons de protecció del sòl amb pendent
>20%, tenint en compte els objectius ambientals (a3) (densitats urbanes adequades, sense
sobrepassar la capacitat d’acollida) i les consideracions d’aquest informe previ. No es considera
definitiva, als efectes d’avaluació ambiental, la proposta de delimitació dels espais lliures en aquests
dos sectors, que possiblement caldrà revisar en funció de l’anàlisi de més detall que s’ha demanat a
l’apartat anterior.

Fàtima Sarrà Moretó
Cap de l’Àrea de Medi Ambient
Biòloga col·legiada núm. 14755‐C

Cambrils, 11 desembre 2008

En relació al PAU 11, s’ha reduït
l’ocupació de sòl excloent els que tenien
un major pendent. L’actuació pretén
ampliar i concentrar en aquell indret el
sòl d’activitat econòmica del municipi,
aprofitant que ja hi ha un sòl urbà
consolidat amb un nucli incipient
d’activitats econòmiques, amb accés
directe a la C‐38 i que no origina
problemes de convivència amb altres
usos. S’opta per aquesta alternativa en
comptes d’ocupar nous terrenys aptes
per encabir aquelles activitats.

lliure i els de protecció pública d’acord
amb els estàndards habituals en el
mercat immobiliari per cada tipus
d’habitatge.

ANNEXOS
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ANNEX I. MAPA DE PENDENTS

Imatge 3: Vista de Molló. S’ha dibuixat en taronja la superfície dels dos sectors urbanitzables de creixement. Font: Adquisició pròpia

SIMULACIONS PAISATGÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA 4a

ANNEX II

Figura 12: Simulació de creixement de Mas Gassiot. Vista aèria.
Font:Elaboració pròpia a partir de dades del projecte de creixement a la
Memòria aprovació provisional POUM Molló i bases cartogràfiques de la
Generalitat.

MAS GASSIOT (alternativa 4a)

Les següents imatges són una simulació d’aquests dos sectors de
creixement (en ortofotomapa i en fotografia respectivament).

Imatge 4: Fotografia real (dalt) i simulació (baix). Font: Adquisició pròpia

Imatge 5: Fotografia real (dalt) i simulació (baix). Font: Adquisició pròpia

Figura 13: Simulació de creixement de Can Julià:Vista aèria.
Font:Elaboració pròpia a partir de dades del projecte de creixement a la
Memòria aprovació provisional POUM Molló i bases cartogràfiques de la
Generalitat

CAN JULIÀ (alternativa 4a)

Imatge 6: Fotografia real (dalt) i simulació (baix). Font: Adquisició pròpia

Figura 14: Simulació del creixement de Mas Gassiot. Vista aèria. Font:
Projecte de creixement de la Memòria aprovació inicial POUM Molló.

MAS GASSIOT

SIMULACIONS PAISATGÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA 4c

Imatge 7: Estat actual del municipi de Molló (dalt), simulació del nou
creixement proposat (baix).

Figura 15: Simulació del creixement de Can Julià. Vista aèria. Font:
Projecte de creixement de la Memòria aprovació inicial POUM Molló.

CAN JULIÀ (Alternativa 4c)

