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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2151/2015, de 28 de setembre, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la
Modificació número 1 del Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de
Peralada (exp. OTAAGI20150110).
Fets
En data 18 de juny de 2015 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada de la
Modificació número 1 del Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal, presentada per l’Ajuntament de
Peralada.
L’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona de 9 de setembre de 2015
proposa no sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la
documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l’annex 2 de la
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
La Modificació preveu el canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys de 1.300 m 2 de superfície de sòl no
urbanitzable, sistema d’equipaments esportius i recreatius (E5), a sistema d’equipaments de serveis tècnics i
de transport (E7).
L’objecte de la Modificació és permetre ubicar uns dipòsits aeris de gas liquat propà, de 16.050 litres cadascun,
en uns terrenys erms adjacents al camp municipal d’esports situat uns 400 m a l’est del nucli urbà de Vilanova
de la Muga. La nova instal·lació s’aixecarà 1,0 m sobre el terreny.
La ubicació seleccionada no afecta espais inclosos al PEIN ni a la xarxa Natura 2000. Tampoc s’afecten àmbits
d’interès especial per a la connectivitat, d’acord amb el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.
D’acord amb el planejament general vigent, que disposa d’avaluació ambiental, en aquests terrenys ja s’hi
admeten edificis i instal·lacions esportives, establiments d’interès públic i annexos de serveis, entre d’altres.
S’han consultat l’Agència Catalana de l’Aigua, la Subdirecció General de la Biodiversitat, la Secció de
Biodiversitat i Activitats Cinegètiques, el Departament de Cultura, Protecció Civil, l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Girona i la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura. S’han rebut les
següents respostes:
La Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques indica que les modificacions proposades no afecten, en cap
cas, espais naturals protegits ni tampoc valors naturals catalogats.
El Departament de Cultura indica que no cal sotmetre la Modificació a una avaluació ambiental estratègica
ordinària atès que no s’afecta al patrimoni conegut.
Protecció Civil esmenta el caràcter inundable de la ubicació i remet al criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’Agència Catalana de l’Aigua indica que els terrenys objecte de la Modificació són inundables per a les
crescudes de 50, 100 i 500 anys de recurrència de la Muga, amb calats d’aigua que poden arribar fins als 0,69
m, 0,91 m i 1,22 m respectivament. No obstant això, es pot considerar que els riscos hidrològics previsibles es
limiten a la possibilitat d’entollament o d’inundació per elevació de la làmina d’aigua i no cal esperar danys
associats directament a la velocitat de l’aigua. Conclou en la necessitat que la normativa incorpori mesures que
seran aplicables al Projecte i que es refereixen a l’elevació del conjunt de les instal·lacions, a la fonamentació
de les construccions i a evitar l’abocament al medi de les aigües pluvials contaminades.

Fonaments de dret
La disposició final vuitena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, relativa als títols
competencials, estableix com a legislació bàsica de protecció del medi ambient determinats articles d’aquesta
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Llei, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció.
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, determina que són aplicables els articles de
caràcter bàsic d’aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada
en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els
plans l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir de la seva entrada en vigor.
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc normatiu a
Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi
ambient i que aproven l’Administració de la Generalitat, l’Administració local o el Parlament, d’aplicació en tot
el que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.
L’article 6.2.a) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica simplificada les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat 1 del mateix
article 6, com són els plans urbanístics que estableixen el marc per a la futura autorització de projectes
legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, regulen el procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l’informe ambiental estratègic
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.
L’article 119 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i
programes.
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de
la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General
d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en
matèria d’avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que
l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en els
supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels
casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei territorial.
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació número 1 del Text refós del Pla
d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Peralada, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient amb les condicions següents:
La normativa de la Modificació ha d’incloure les condicions següents:
a) Totes les instal·lacions que configuren la planta d’emmagatzematge de gas s’elevaran uns 1,22 m per
sobre la cota actual dels terrenys de l’àmbit.
b) Per tal d’evitar possibles danys a les instal·lacions previstes, la solució estructural de la fonamentació de
les construccions es determinarà amb la hipòtesi d’inundació dels terrenys i la reducció de la seva capacitat
portant subsegüent.
c) Les aigües de pluja caigudes a l’interior de la cubeta no podran ser abocades a la xarxa de pluvials si no
es garanteix que estiguin lliures d’olis, combustibles o qualsevol altre contaminant.

—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Peralada i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l’acte d’aprovació de la Modificació, de conformitat amb l’article
31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
D’acord amb l’esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental estratègic perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es
publiqui.

Girona, 28 de setembre de 2015

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)
Josep Cortadellas i Gratacòs
Director dels Serveis Territorials a Girona

(15.272.080)
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