DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
OFICINA TERRITORIAL ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL

Suggeriments sobre l’abast de l’EAE de la modificació núm.1 del POUM de
correcció dels límits de la zona de protecció agrícola de la parcel·la núm. 18 del
polígon 2 al terme municipal de Bàscara.

SUGGERIMENTS

PRIMER. ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
Cal que aquesta modificació inclogui els continguts habituals inclosos en la normativa
corresponent vigent, segons la Llei 6/2009.

SEGON. CONSIDERAR L’IMPACTE
REALITZADES EN LA PARCEL·LA

DE

LES

ACTIVITATS

NO

AGRÀRIES

El document de la modificació puntual del POUM per al canvi de límits de la protecció
agrícola de la parcel·la corresponent ignora una activitat que s’ha detectat mitjançant
la comparativa d’imatges d’ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de
seqüència temporal des del 2015 fins el 2019.
En base a les imatges, pressuposem que l’activitat que es realitza és d’extractives. Cal
tenir en compte que la part majoritària d’aquesta activitat es troba en la part
classificada com a protecció agrària (PA), però una altra petita part es localitza en la
zona afectada per aquesta modificació amb catalogació de PF (protecció forestal) La
zona afectada per PF es troba en el requadre taronja de la imatge de l’any 2018 de la
següent pàgina.
La seqüència d’imatges de l’Institut Cartogràfic de Catalunya és la següent:
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És evident que la memòria realitzada per justificar la modificació puntual de
planejament ha ignorat l’activitat no agrària que s’està realitzant. Per aquesta raó,
considerem imprescindible que l’EAE avaluï l’impacte de les activitats extractives (que
presumptament -i com a conclusió de les imatges- s’està efectuant) en aquesta àrea i
fins a quin punt és compatible amb una zona qualificada de protecció agrària, encara
que la normativa del POUM ho permeti.

Tot i que només hi ha afectació una petita part de la parcel·la que es vol modificar, sí
es considera oportú que l’administració pública corresponent verifiqui si aquesta
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activitat té tots els permisos adients. La part que es troba en la protecció forestal,
incompleix clarament la normativa del POUM. En l’article 116 de la normativa del
POUM de Bàscara declara les activitats extractives com a incompatibles amb la
protecció forestal.
Alhora es demana que l’administració que recepciona aquest document posi en
coneixement a l’administració competent aquest expedient per investigar si l’activitat
que es realitza es troba dins la normativa prevista i en cas negatiu efectuï les
actuacions pertinents per restablir la legalitat pertinent.
Per tot plegat,

SOL·LICITEM
-

Que es tinguin en consideració aquests suggeriments.

-

Que la IAEDEN sigui part interessada d’aquest expedient.

Figueres, 7 d’agost de 2019

IAEDEN-Salvem l’Empordà
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