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1. Marc legal del document
1.1 Normativa autonòmica vigent
El Document Ambiental Estratègic (DIE) es redacta i tramita d’acord al marc legal vigent en matèria d’avaluació
ambiental estratègica, regulada per les següents disposicions de caràcter general.




En l’àmbit europeu, la Directiva 2001/42/CE, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.
En l’àmbit estatal, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
A Catalunya, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i la Disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
(Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21 al 24 de la Llei
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.)

D’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril,
a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, s’han d’aplicar les prescripcions
de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingues en la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015.
D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica s’integra en la tramitació de la modificació puntual seguint el
procediment establert en la següent legislació.




Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. DOGC núm. 4682,
de 24.07.2006.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. DOGC núm.
5686, de 5.08.2010.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. DOGC núm. 6077, de 29.02.2012.

1.2 Marc jurídic de l’Avaluació Ambiental Estratègica
La modificació puntual del POUM de Calaf no constitueix variacions fonamentals de les estratègies, les directrius
i les propostes del POUM, no obstant això, es considera que cal estudiar si pot produir diferències en els efectes
previstos o en la zona d’influència, podent ser una modificació menor o menys que menor. Atenent a això, es
redacta el present informe amb contingut de document ambiental estratègic per a analitzar els efectes
ambientals de la modificació puntual i establir mesures correctores per tal de donar compliment al procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada, en cas que es consideri que la modificació puntual sí que produeix
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència, d’acord al punt 6.b Quart de la Disposició addicional
vuitena de la Llei 16/2015.
D’altra banda, el procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada requereix la formulació d’un
Document Ambiental Estratègic, d’acord a la secció 2a del Capítol I de la Llei 21/2013 i al punt 2.c de la Disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, respecte el qual l’òrgan ambiental formularà l’Informe Ambiental
Estratègic.
Document Ambiental Estratègic
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1.3 Contingut del Document Ambiental Estratègic
D’acord a l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el document ambiental
estratègic ha de contenir com a mínim, la informació següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment
viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o programa en
l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol efecte
negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
Així mateix, atenent al fet que segons la Llei 6/2015, el procediment d’avaluació ambiental simplificada és el
denominat anteriorment per la Llei 6/2009 com a procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental, s’exposa
a continuació l’article 15 de la Llei 6/2009 que regula el contingut de la documentació per a l’esmentat
procediment.
Article 15. Inici del procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental
1. El promotor d’un pla o programa, o modificació, dels que estableix l’article 8 ha de trametre a l’òrgan
ambiental, en la fase preliminar d’elaboració, la documentació suficient amb relació al pla o programa, o
modificació, i a la seva potencial incidència ambiental a l’efecte de poder adoptar la decisió prèvia
d’avaluació ambiental.
2. La documentació ha de contenir, en tots els casos:
a) Una descripció general de l’àmbit territorial del futur pla o programa.
b) Els trets bàsics del pla o programa, o de la modificació, en l’estadi d’elaboració en què es troba, amb
una indicació dels objectius que es pretenen assolir. S’ha d’especificar si el pla o programa desenvolupa
altres plans o programes i, si s’escau, el contingut de les avaluacions ambientals dutes a terme. També
cal indicar els instruments que es preveuen per al seu desenvolupament posterior.
c) Una síntesi dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient.
d) Una estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que es poden derivar de l’execució
dels plans i programes, inclosos els relatius als riscos de protecció civil.
e) Les conclusions amb relació a la necessitat de dur a terme o no dur a terme l’avaluació ambiental del
pla o programa. En el supòsit que, atesa la manca justificada d’efectes ambientalment significatius, es
consideri innecessària l’avaluació ambiental, s’ha d’incloure una proposta de línies d’actuació que s’han
d’incorporar per tal de prevenir i de corregir les repercussions ambientals.
El contingut del present document compleix amb els requeriments dels articles citats anteriorment d’ambdues
lleis de referència.

Document Ambiental Estratègic

4

Modificació Puntual del POUM de Calaf
per a l’ampliació de l’equipament comunitari del cementiri en sòl no urbanitzable

2. Antecedents, objecte i àmbit de la modificació
En aquest apartat s’exposen els antecedents, l’objecte i l’àmbit de la modificació puntual (MP) en coherència
amb el document urbanístic d’avanç.

2.1. Antecedents
El cementiri municipal es troba a la part nord‐oest del nucli urbà connectat pel camí del cementiri que termeneja
amb el municipi de Calonge de Segarra.
El municipi de Calaf compta en l’actualitat amb una empresa que ofereix uns serveis funeraris reduïts. Tanmateix,
no compta amb unes instal∙lacions que ofereixen els serveis propis d’un tanatori i que esdevenen sovint
necessaris en els casos de defunció, com ho són els serveis de sala de vetlla o la sala per a cerimònies, entre
d’altres.
Per aquest motiu, els habitants de Calaf i dels municipis de la seva àrea d’influència es veuen en la necessitat de
desplaçar‐se cap a poblacions properes o no tan properes que disposin d’aquest equipament, amb les molèsties
i costos que el trasllat suposa per a les famílies en un moment tan dolorós com ho és la defunció d’una persona
del seu entorn.
En concret, els tanatoris més propers al municipi de Calaf són els ubicats a les poblacions d’Igualada i Manresa,
per bé que es disposa d’una sala de vetlla a Torà, Guissona i Sant Guim, la qual cosa obliga en tot cas a desplaçar‐
se com a mínim 30 Km.

2.2. Objecte de la modificació puntual
L’objecte d’aquesta modificació puntual és:


Ampliar la qualificació d'Equipament Comunitari que té el cementiri municipal, per a poder‐hi ubicar
edificis complementaris com és un tanatori i ampliar d'aquesta manera els serveis funeraris al municipi,
donant servei també a municipis de l’entorn. Es preveu que l’emplaçament del tanatori sigui a la cara
de ponent del cementiri on hi ha l’accés al cementiri.



Treure la franja de 25 metres de Protecció de Servituds (clau 17) i qualificar el sòl com a Protecció
agrícola (clau 14) i Protecció paisatgística (clau 15) en coherència amb el seu entorn. Es grafiarà en el
plànol d’ordenació la zona de protecció de 25 metres, on no s’admet cap edificació, i la zona de protecció
de 50 metres, on no s’admeten habitatges plurifamiliars.

2.3. Àmbit de la modificació puntual
L’àmbit de la modificació puntual inclou el sòl de l’equipament del cementiri i el sòl de protecció de servituds, i
te una superfície de 16.586,21 m2.
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Figura 1. Situació de l’àmbit sobre base topogràfica i sobre ortofotomapa en relació al terme municipal de Calaf.
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3. Relació amb altres plans i programes
En aquest apartat s’exposen les directrius del planejament urbanístic i territorial que inclouen l’àmbit de la MP.
En concret s’exposa l’ordenació contemplada al POUM de Calaf per a l’àmbit del cementiri, així com els aspectes
rellevants del Pla territorial parcial de les comarques centrals per a l’àmbit de Calaf.
S’ha considerat oportú exposar també la informació rellevant del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
en relació a la unitat del paisatge en la que s’inclou l’àmbit de la MP.

3.1. Planejament local
El planejament urbanístic vigent de Calaf és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’octubre de 2006 i publicat el gener de 2006.
El POUM de Calaf qualifica els terrenys de l’àmbit de la MP com a sòl no urbanitzable amb les qualificacions de
sòl d’equipaments comunitaris (clau 3), sòl de Protecció de Servituds (clau 17) i sòl de Protecció paisatgística
(clau 15).
Figura 2. Qualificacions urbanístiques del POUM de Calaf segons el Mapa Urbanístic de Catalunya.

Figura 3. Detall sobre ortofotomapa del límit
del sòl urbà de Calaf segons Mapa Urbanístic
de Catalunya.
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3.2. Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de
les Comarques Centrals (PTPCC, d’ara en endavant). L’acord de Govern i la normativa del Pla van ser aprovats en
el DOGC núm. 5241, de 22 d’octubre de 2008.
L’àmbit d’aquest pla correspon a les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
El PTPCC articula el territori en diferents sistemes de referència basant‐se en les interrelacions de l'estructura
socioeconòmica de les comarques que el conformen. El terme municipal de Calaf és el node d’un àmbit més gran
que engloba municipis veïns anomenat el sistema urbà de Calaf.
Les propostes del pla per aquest àmbit van encaminades a potenciar les possibilitats que ofereix l'àmbit, tant per
la bona accessibilitat ‐ a partir de les carreteres C 25 i C 1412 i el ferrocarril de RENFE Manresa/Lleida, que s’ha
de veure potenciat amb el projecte d’eix ferroviari transversal i l’existència de l’aeròdrom de Sant Pere
Sallavinera, del qual es planteja el seu condicionament, com per la disponibilitat de sòl planer, amb el potencial
de creació d’activitat econòmica que comporten aquests factors.
Figura 4. Plànol d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia. PTPCC.
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Segons a la zonificació pel sistema d’espais oberts establerta al PTPCC, l’àmbit de la MP s’ubica en sòl de protecció
preventiva.
Conceptualment, tal com es detalla a la normativa del PTPCCC, d’entre els tres tipus de sòl de protecció del SNU,
el que requereix un rang de major protecció dels valors naturals de l’espai és el sòl de protecció especial, seguit
del sòl de protecció territorial i, en darrer lloc, el sòl de protecció preventiva.
ARTICLE 2.10. Sòl de protecció preventiva: definició
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no
hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal,
i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a
ésser urbanitzades i edificades, si escau.
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal∙lacions de valor estratègic general i d’especial
interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una
avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.
ARTICLE 2.11. Sòl de protecció preventiva: regulació
1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al
règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(Decret legislatiu1/2005).
3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua subjecte a les
limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi en cada cas el Pla d’ordenació
urbanística municipal i altres instruments de planejament urbanístic, si escau. Sense perjudici de les
Document Ambiental Estratègic
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restriccions específiques per a determinades àrees establertes en el Pla d’ordenació urbanística municipal o
altres instruments urbanístics, cal considerar, en general, el sòl de protecció preventiva com una opció
preferent davant de la del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable.
Figura 5. Plànol del sistema d’espais oberts. Anoia. PTPCC.

3.3. Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals
El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals (CPCC) va ser elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al
Departament de Territori i Sostenibilitat el 31 d'agost de 2015 i aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016.
L’àmbit de la MP es troba a la unitat de paisatge 9. Costers de la Segarra. Segons el mapa de valors estètics
d’aquesta unitat, es troba en un entorn agroforestal, a la zona denominada Plans de Calaf, en la qual domina el
conreu herbaci com a principal element configurador del paisatge.
Alguns dels criteris i de les accions dirigits prioritàriament a la protecció, a la gestió i a l’ordenació detallats a la
fitxa de la unitat del paisatge 9. Costers de la Segarra que es poden relacionar amb les característiques
paisatgístiques de l’entorn de l’àmbit són els que es detallen a continuació.
9.3 Protegir els amplis horitzons visuals d’aquests paisatge agrari de secà de qualsevol element que els pugui
distorsionar.
9.7 Afavorir el manteniment i nova plantació d’arbres fruiters a les vores dels marges per mantenir
l’estructura del mosaic agrícola de secà que configura la unitat, de gran valor estètic.
9.10 Mantenir la configuració compacte dels assentaments urbans, tant dels petits nuclis com de la ciutat
de Calaf, per tal de no desdibuixar els límits entre els espais urbans i els rurals.
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9.11 Regular amb paràmetres la implantació de noves construccions aïllades, i també en la reconstrucció i
rehabilitació de les preexistents amb valor o en desús, amb la finalitat d’assegurar un nivell de coherència
adequat amb els elements estructuradors del lloc.
9.13 Procurar la integració al paisatge dels corredors d’infraestructures com l ‘A‐2, la C‐25, l’eix ferroviari i
línies elèctriques, de manera que noves construccions lligades a la seva existència no alterin la naturalesa
pròpiament rural de la unitat.
9.14 Ordenar els accessos a la ciutat de Calaf on s’acumulen les àrees industrials i comercials.
9.15. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu, amb bicicleta o amb
vehicle, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn
miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les actuacions
necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal de potenciar la funció de facilitar
la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Es tracta dels miradors de Sant Sebastià,
Santuari de la Mare de Déu de Puig del Ram, Còpia de Palomes, Torre de la Manresana i Castell de Boixadors;
dels itineraris motoritzats de la C‐25, A‐2, C‐1412a, BV‐1001, BV‐1031, B‐300 i BV‐3002 i dels itineraris no
motoritzats GR‐171 i GR‐7. Caldria tenir en compte la incorporació del conjunt d’itineraris al Pla territorial
parcial de les Comarques Centrals, en futures revisions.
Figura 6. Retall del Mapa 9.1. Valors estètics del CPCC.

En relació als miradors i itineraris destacats a la fitxa de la unitat de paisatge del catàleg i que poden tenir una
interacció visual amb l’àmbit de la MP, cal enumerar els següents:







La construcció defensiva del Castell de Calaf (716 m).
El mirador de l’ermita de Sant Sebastià (765 m), molt proper al nucli de Calaf.
El castell de Mirambell (708 m), de Calonge de Segarra.
L’església de Santa Maria de Dusfort (680 m), també de Calonge de Segarra.
C‐25 o Eix Transversal, ruta molt transitada que travessa la unitat d’est a oest des de Pujalt.
La carretera C‐1412a, que creua extensos camps de secà pujant des de Copons fins a Prats de Rei i Calaf i
ofereix vistes a un mosaic d’estrets boscos de pins i extenses terres conreades de cereals i alguns nuclis
agrupats.
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Figura 7. Retall del Mapa 9.2. Valors històrics, simbòlics i socials, i miradors i itineraris del CPCC.
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4. Requeriments ambientals de l’àmbit de la Modificació Puntual
4.1 Perfil ambiental

4.1.1. Descripció de les característiques ambientals rellevants
L’àmbit de la MP inclou el cementiri municipal, ubicat aproximadament a 600 metres al nord‐oest del nucli i s’hi
accedeix pel camí del Cementiri.
El cementiri municipal està reconegut com a patrimoni cultural, concretament com a BCIL (Bé cultural d’interès
local) inclòs al Catàleg de béns a protegir del POUM i a l’Inventari de la Diputació de Barcelona.
Taula 1. Dades de la fitxa del BCIL del cementiri del Catàleg de béns a protegir del POUM.
Núm. d’Inventari AII
15
Denominació
Cementiri de Calaf
Coordenades UTM
375.85/4621.50
Emplaçament
Afores
Titularitat
Propietat municipal
Època/Estil
Segle XIX/Neo‐Gòtic
Protecció/Classificació
BCIL
Grau d’intervenció
G‐II‐3
A finals del segle XIX (1986) el cementiri fou traslladat de la vessant del castell al lloc que
ocupa ara. És de planta rectangular amb un eix central que s’entrega amb unes petites
Descripció i breu apunt
capelles d’estil neogòtic de l’obra major, la capella i les tombes més antigues situades prop
històric
d’aquesta.
La porta d’accés té un arc ogival al costat lateral amb unes plaques de marbre blanc amb
inscripcions referents a la mort. És obra de l’arquitecte Sorarrain.

Taula 2. Dades de la fitxa de patrimoni del mapa de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona.
Número de l’element
08031/117
Any
1987
Àmbit
Patrimoni immoble
Estil
Contemporani
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Segle
XIX
Ús actual
Religiós
Estat conservació
Bo
Titularitat
Pública
Fitxes relacionades
Fossa comuna (08031/144)

A l’interior del cementiri municipal també hi ha inventariat un jaciment arqueològic, fossa comuna (08031/144)
en la que hi ha una quinzena de soldats enterrats, i un element ornamental, simfonia per a morts (08031/78).
El cementiri original compta amb una estructura d’ampliació construïda en posterioritat, annexada a la part sud‐
oest.
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Figura 8. Part antiga (esquerra) i annex d’ampliació (dreta) del cementiri.

Tot el conjunt es troba ubicat en un petit turó enmig del mosaic agroforestal característic dels entorns de Calaf.
Els hàbitats identificats a l’àmbit i als voltants segons la Cartografia d’hàbitats de Catalunya són dos, per una
banda el codi 82c Conreus herbacis de secà i per l’altra, el codi 86a àrees urbanes industrials, inclosa la vegetació
ruderal associada.
Figura 9. Cobertes del sòl segons els Hàbitats de Catalunya, Hipermapa.

82c

86a

Topogràficament, el cementiri es troba als voltants de la cota 710 msnm i lleugerament enlairat respecte la
matriu dels conreus dels voltant. A l’extrem sud‐est de l’àmbit s’identifica una zona amb pendent superior al 20%
(segons mapa de pendents de l’ICGC) corresponent al talús de la cara sud‐est del cementiri.
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Figura 10. Zones amb pendent superior al 20% sobre ortofotomapa, ICGC.

Figura 11. Vista de la cara sud‐est del cementiri.

La posició topogràficament enlairada del conjunt propicia que l’equipament tingui força protagonisme visual des
de l’entorn i que es pugui identificar amb facilitat des dels diferents indrets freqüentats de les proximitats tals
com és el mateix municipi de Calaf, les principals vies de comunicació i els indrets d’interès paisatgístic del
voltant, ja siguin miradors o construccions històriques.
L’equipament del cementiri pren protagonisme visual des de:


Les principals vies de comunicació pròximes.
Especialment des del camí del cementiri, però també des de la N‐141b i la C‐1412a.
El tram viari des d’on és especialment visible el respecte el futur emplaçament del tanatori és entorn
el punt quilomètric 37,5 de la carretera C‐1412a.
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Els indrets d’interès paisatgístic dels voltants.
La construcció defensiva del castell de Calaf (716 msnm), que es troba a poc més de 250 m cap a l’est
del cementiri en línia recta.
El mirador de l’ermita de Sant Sebastià (765 msnm), aproximadament 850 m en direcció sud, sud‐est.
El turó del Ballester (745 msnm), tan sols a 350 m en direcció oest.
El cementiri de l’església de de Santa Maria de Dusfort (680 msnm), a l’altra banda de la C‐25,
aproximadament a 1,35 km en direcció nord‐oest.

Per tal d’analitzar la vulnerabilitat visual de l’entorn respecte la nova construcció d’un tanatori, que es preveu a
l’entrada nord‐oest del conjunt del cementiri, s’ha efectuat un anàlisi mitjançant eines SIG.
MÈTODE D’ANÀLISI MITJANÇANT SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Model digital d’elevacions elaborat a partir de la base lidar de l’ICGC (densitat mínima 0,5 punts/m2). No
s’ha considerat l’existència de vegetació.
Delimitació de l’àrea d’influència visual per a l’anàlisi de la visibilitat a partir dels elements rellevants en
termes de visibilitat.
Radi màxim d’1,5 km al voltant de l’àmbit. Abast visual mitjà.
Anàlisi de visibilitat des dels nuclis de Calaf i des dels següents indrets singulars:

Santa Maria de Calonge de Segarra.

Turó del Ballester.

Mirador de l’ermita de Sant Sebastià.

Castell de Calaf.

Carretera C‐1412a.
Alçada de la construcció analitzada de 4 m.
Verificació dels resultats obtinguts mitjançant treball de camp.
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Figura 12. Anàlisi de visibilitat sobre ortofotomapa.
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Figura 13. Vista des de Santa Maria de Calonge de Segarra.

Figura 14. Vista des del turó del Ballester.
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Figura 15. Vista des de l’accés al mirador de l’ermita de Sant Sebastià.

Figura 16. Vista des del castell de Calaf.
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Figura 17. Vistes des de la carretera C‐1412a.
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4.1.2. Síntesi de les particularitats ambientals

ASPECTES AMBIENTALS ANALITZATS
GEOLOGIA I
GEOMORFOLOGIA

MEDI FÍSIC

HIDROLOGIA I
HIDROGEOLOGIA

MEDI
HUMÀ

No s’identifica cap curs d’aigua d’entitat dins l’àmbit.
Zones amb pendent superior al 20% a la franja sud‐est de l’àmbit.

AIFF

No s’identifiquen àrees d’interès faunístic i florístic a les proximitats de l’àmbit.

HIC

No s’identiiquen HIC en l’àmbit.

AVIFAUNA

L’àmbit no està inclòs dins Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i
concentració local de les espècies d’aus amenaçades.
L’àmbit no es troba en zona de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els
riscos d’electrocució.

FORESTS PÚBLIQUES

No hi ha forests de gestió pública en l’àmbit ni entorns propers.

PEIN /XARXA NATURA
2000

L’àmbit no està inclòs en cap espai PEIN ni Espai Natura 2000.

ENPE

No hi ha cap Espai Natural de Protecció Especial en l’àmbit o a les proximitats.

ZONES HUMIDES

No hi ha cap espai inclòs dins l’inventari de Zones Humides de Catalunya en l’àmbit

INFRAESTRUCTURES

Accés pel camí del cementiri.
Proximitat de la C‐25, N‐141b, C‐1412a entre d’altres.

ACTIVITATS
AGRÍCOLES

Majoritàriament terra arable segons usos SIGPAC. Cultiu d’ordi segons DUN 2017.

ACTIVITATS
EXTRACTIVES

ÀREES DE RISC

No s’identifiquen espais d’interès geològic reconeguts en l’àmbit.

PENDENTS

ENTORN
NATURAL

PARTICULARITATS DE L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

No hi ha activitats extractives en l’àmbit..

PAISATGE

Catàleg del Paisatge de les Comarques Centrals.
Unitats del paisatge 9. Costers de la Segarra

RISC D’INCENDI

L’àmbit no està inclòs dins cap perímetre de protecció prioritària per a la prevenció
d’incendis forestals, ni en cap zona afectada per incendis forestals declarades ZAU. No
s’hi detecten superfícies afectades per incendis forestals els darrers 20 anys.

CONTAMINACIÓ
LLUMÍNICA

L’àmbit està inclòs en zona E2, protecció alta.

CONTAMINACIÓ PER
NITRATS

Zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.

Document Ambiental Estratègic

21

Modificació Puntual del POUM de Calaf
per a l’ampliació de l’equipament comunitari del cementiri en sòl no urbanitzable

4.2 Objectius de protecció mediambiental predeterminats
En aquest apartat es recullen els objectius de protecció mediambientals fixats a l’àmbit internacional, comunitari
europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb la redacció de la Modificació Puntual. També
s’inclouen les directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes per plans de rang
superior.
4.2.1 Obligacions generals en medi ambient
A nivell comunitari, els objectius i els àmbits d’actuació prioritària són fixats pel VI Programa d’acció comunitari
en matèria de Medi Ambient (2002), l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2001),
l’Estratègia Territorial Europea (1999) i l’Estratègia per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat (1998).
El VI Programa d’acció comunitari en matèria de Medi Ambient planteja, entre les seves línies estratègiques, la
introducció de la dimensió ambiental en les decisions sobre planificació i ús del sòl, identifica quatre
problemàtiques bàsiques entorn les quals es desenvolupen les diverses estratègies i accions proposades:
1.
2.
3.
4.

el canvi climàtic;
la biodiversitat, el medi ambient i la salut;
i l’ús sostenible dels recursos naturals
i la gestió dels residus.

Anàlogament, l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible, desenvolupada
posteriorment per diverses estratègies temàtiques, adopta cinc objectius prioritaris a llarg termini, entre els
quals es troben:
1.
2.
3.
4.

limitar el canvi climàtic i incrementar l’ús d’energies netes,
una gestió més responsable dels recursos naturals (un dels objectius marcats és protegir i recuperar els
hàbitats i sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat abans del 2010)
i millorar el sistema de transports
i l’ordenació territorial

Aquests documents comunitaris fixen uns objectius i unes prioritats de caràcter general que han de ser
considerats preferentment pel planejament territorial i urbanístic, i en concret pels plans d’ordenació urbanística
municipal o per les seves modificacions.
4.2.2 Obligacions en matèria d’aigua
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per
la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, la que marca els objectius
ambientals on el planejament territorial i urbanístic té incidència i que són, especialment:







Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes
terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics.
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles.
Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes.
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves contaminacions.
Contribuir a pal∙liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
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Protegir les aigües territorials.

En el marc de l’aplicació d’aquesta Directiva cal, en concret, tenir present les disposicions del Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya (2016‐2021) i el seu Programa de mesures (pla pendent de tramitació amb
període d’informació pública finalitzat).
Cal garantir també el compliment del que determina el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, text refós de la legislació
en matèria d’aigües a Catalunya, i el Reial decret 849/1986, de 11 d’abril, Reglament de domini públic hidràulic.
4.2.3 Obligacions en matèria d’ambient atmosfèric
La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de
l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, que representa l’actualització de les Directives 96/62/CE,
1999/30/CE i 2002/69/CE, té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida
a:









Definir i establir objectius de qualitat de l’aire ambient per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a
la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt.
Avaluar, basant‐se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aigua ambient als estats membres.
Disposar d’informació sobre la qualitat de l’aire ambient amb l’objectiu d’ajudar a combatre la contaminació
atmosfèrica i altres perjudicis i controlar l’evolució a llarg termini i les millores resultants de les mesures
nacionals i comunitàries.
Assegurar que aquesta informació estigui a disposició dels ciutadans.
Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar‐la en els altres casos.
Finalment, fomentar l’increment de la cooperació entre els Estats membres per reduir la contaminació
atmosfèrica.

La Directiva 2008/50/CE es desenvolupa a l’àmbit estatal, per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de
l’aire i protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relativa a la millora de la qualitat de
l’aire.
A Catalunya destaca el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, que té per objectiu
assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de
nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea a les zones de protecció especial de l'ambient
atmosfèric.

4.2.4 Obligacions en matèria de canvi climàtic
Els acords i la normativa més destacats associats al canvi climàtic que cal tenir en compte són els següents:


Internacional
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Nova York, 9 de maig de 1992 ‐ Objectiu:
l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera que eviti interferències
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.
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Protocol de Kyoto, 11 de desembre de 1997, entrada en vigència el 16 de febrer de 2005 – Objectiu: 38
països industrialitzats es van comprometre a assolir una reducció de gasos amb efecte hivernacle d’un 5,2%
per al període 2008‐2012 respecte dels nivells de l’any 1990.
Acord de París sobre canvi climàtic, entrada en vigència el 4 de novembre de 2016 – Objectiu: mantenir
l'augment de la temperatura d'aquest segle molt per sota dels 2ºC i reforçar la capacitat per afrontar els
impactes del canvi climàtic.


Comunitari
29/04/1998 la Unió Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i posteriorment, el 31/05/2002, tots
els estats membres de la Unió Europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar
un 8% el nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, segons els gasos
emesos l’any base (1990).
Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle.
Marc legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies
renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre per reduir les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, l’agricultura o residus.
03/10/2010, Brusel∙les, Estratègia Europea 2020. Una gran estratègia per a un creixement intel∙ligent,
sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia.
COM 147/4 (2009) Llibre Blanc d’Adaptació al canvi climàtic.



Estatal
Instrucció de Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el
canvi climàtic, BOE núm. 33, de 9 de febrer de 2005. Objectiu: assumir el compromís de limitar les emissions
a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008‐2012.
Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007‐2012‐2020.
Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissio de gasos amb efecte
d’hivernacle.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).



Autonòmic
Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008‐2012.
Pla Energia i Canvi Climàtic 2012‐2020.
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013‐2020.
Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya (2026).
Tercer informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya.
Avantprojecte de Llei de canvi climàtic (aprovat el 26 de gener de 2016).
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4.2.5 Obligacions en matèria de biodiversitat
Diverses estratègies recullen els objectius per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a diferents escales, des de
l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992), el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica
(1992), l’Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995), l’Estratègia de la Unió Europea
per a la biodiversitat (1998), i l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat (1999).
Cal tenir en compte també, a l’àmbit internacional, el conveni de la Diversitat Biològica, Nagoya, Japó 29
d’octubre de 2010, vigència amb data de 12 d’octubre de 2014. Instrument de ratificació publicat al BOE núm.
202, de 20 d’agost de 2014, que modifica i actualitza l’establert al Conveni de Rio de Janeiro.
A Catalunya existeix l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica elaborat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col∙laboració de la Institució
Catalana d’Història Natural. L’estratègia catalana comparteix els grans objectius del corpus jurídic internacional
però els concreta i adequa a la matriu territorial i no solament als espais naturals protegits i pretén integrar les
consideracions en matèria de biodiversitat en el conjunt de les polítiques de desenvolupament territorial i
econòmic. En tot cas, el seu objectiu bàsic i central és 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.
L’Estratègia catalana s’estructura en 4 eixos d’actuació prioritaris: coneixements sobre la diversitat biològica;
conservació; ús sostenible; i marc legal, administratiu, econòmic i social amb incidència sobre la diversitat
biològica. D’aquests grans temes es desgranen 22 objectius estratègics, que a la seva vegada es concreten en 63
objectius operatius. En destaquem els objectius estratègics en els quals el planejament territorial i urbanístic
sembla tenir major capacitat d’incidència en positiu o en negatiu, així com els respectius objectius operatius més
rellevants:
04. Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya
Completar el sistema d’àrees protegides, consolidar el seu desenvolupament, i posar en funcionament
el seguiment de l’efectivitat del sistema d’àrees protegides.
Incrementar significativament les iniciatives locals de protecció i de gestió d’espais naturals
06. Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats
Conservar globalment, en el conjunt del territori, els tipus d’hàbitats presents a Catalunya
07. Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels paisatges propis de
Catalunya
Invertir la tendència de pèrdues de les connexions biològiques i de fragmentació dels hàbitats en el
conjunt del territori català.
Invertir la tendència de pèrdua de paisatges naturals, seminaturals i tradicionals.
Frenar la pèrdua de sòls i invertir la tendència a la seva degradació.
08. Assolir un model territorial sostenible, que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la
millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la conservació de la diversitat biològica en tots els
nivells del planejament i per a totes les zones del territori.
Incorporar en la planificació i ordenació del territori els objectius i normativa que garanteixin l’ús
sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.
Incorporar en el planejament i la gestió urbanística que es deriva de la legislació urbanística catalana,
els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la
conservació de la diversitat biològica.
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015. Assolir models de mobilitat sostenible que tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i el
paisatge, i la prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la redacció de projectes, la construcció,
el manteniment i el seguiment de les infraestructures.
Planificar les infraestructures del transport incorporant la conservació de la diversitat biològica i el
paisatge. Incrementar de forma significativa la longitud de carreteres amb mesures per reduir l’efecte
barrera i per permeabilitzar el traçat.
016. Assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques i els sistemes aquàtics, que
incorpori els aspectes de bon ús de l’aigua, la correcció d’impactes, la millora d’hàbitats i la conservació
de la diversitat biològica.
Elaborar els documents de planificació hidrològica i ordenació de les conques integrant els
condicionants de la conservació de la biodiversitat.
Reduir significativament els impactes generats per les infraestructures i els aprofitaments hidràulics
sobre els organismes i els sistemes aquàtics.
Incrementar significativament la qualitat de l’aigua superficial i dels abocaments procedents de
depuració.
Cal tenir en compte també la Llei 42/2007, 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat, i el Reial
decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat
2011‐2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
4.2.6 Obligacions en matèria de connectivitat ecològica
La connectivitat ecològica apareix com una de les diferents eines per afrontar la pèrdua de biodiversitat i per
superar les seves principals causes.
El document redactat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge “Bases per a les directrius de connectivitat
ecològica de Catalunya”, proposa 68 directrius elaborades seguint criteris de caire sectorial. Seguidament es
recullen les directrius que poden tenir una major capacitat d’incidència en el cas de la Modificació Puntual de les
NNSS dels Prats de Rei:














Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la comunitat ecològica i la
funcionalitat dels ecosistemes.
Delimitació dels punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de les mesures de
caire urbanístic que permetin revertir la situació.
Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb valor més connectiu per tal de que
no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva.
Tractament del límits urbans i integració dels principis de permeabilització i l’establiment d’itineraris
paisatgístics.
Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal d’incrementar el grau de
protecció activa preventiva dels sòls amb interès connector.
Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès connector i
adopció de mesures necessàries per la seva protecció.
Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
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4.2.7 Obligacions en matèria de paisatge
El Conveni europeu del paisatge, ratificat per l’Instrument publicat al BOE núm. 31 l’1 de març de 2008, té com
a objectius el foment de la protecció, la gestió i la planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en
qüestions paisatgístiques.
A Catalunya existeix la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge que constitueix el marc
normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la Generalitat de Catalunya.
Té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar la preservació
dels seus valors patrimonials, culturals, econòmics i socials, amb un mode de desenvolupament sostenible. Amb
aquesta finalitat, 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.
Segons s’estableix a l’article 2 de la llei catalana del paisatge, els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders
públics en matèria de paisatge són:
















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.
Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en un entorn
culturalment significatiu.
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, cultura, social, patrimonial i identitària.
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.
Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i l’execució del
planejament i de les polítiques de paisatge.
Promoure la col∙laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció d’instruments
i la presa de decisions sobre el paisatge.
Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i econòmics,
especialment dels col∙legis professionals, les universitat, les associacions de defensa de la natura i els
representants de les organitzacions empresarials i sindicals.
Fomentar la formació en matèria de paisatge.

Segons determina la llei del paisatge, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha d’incorporar als plans
territorials parcials i, si s’escau, als plans directors territorials, les directrius del paisatge derivades dels objectius
de qualitat paisatgística que contenen els catàlegs del paisatge.
Seran els plans territorials parcials, i si s’escau, també els plans directors territorials, els que determinaran en
quins supòsits les directrius del paisatge seran d’aplicació directa, d’incorporació obligatòria en la modificació i
revisió del planejament urbanístic, o bé quan constituiran únicament recomanacions per al planejament
urbanístic i per a altres plans o programes de naturalesa sectorial amb afecció en el paisatge.
El Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, elaborat per l'Observatori del Paisatge, va ser aprovat
definitivament el 27 de juliol de 2016.
En l’àmbit del paisatge també és d’aplicació la normativa de patrimoni històric, pel que hi ha les obligacions
determinades a l’àmbit europeu Conveni marc sobre el valor del patrimoni per a la societat, Consell d’Europa,
2005, a Catalunya amb la Llei de 9/1993, de 30 de setembre, que regula el patrimoni cultural, a l’àmbit estatal la
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Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, la Llei 42/2007, 13 de desembre, de patrimoni
natural i de la biodiversitat, i el Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic
del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011‐2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat.
4.2.8 Normativa ambiental general
A continuació s’exposa una relació de normes ambientals vigents per a diferents vectors ambientals no
relacionades en els apartats anteriors que, en qualsevol cas, el planejament ha de respectar, integrar i vetllar pel
seu compliment i que, per tant, també constitueixen obligacions ambientals predeterminades. Es detallen, entre
d’altres:


















Reglament de Domini Públic Hidràulic, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel qual es modifica
el RDPH, i el RD 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei d’Aigües.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts.
El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en
els edificis.
El Reial Decret 9/2005 de 14‐01‐2005 pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants
del terra i els criteris i estàndards per a la declaració de terres contaminats.
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el
Decret 190/2015, de 25 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
Els paràmetres del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència
energètica en instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA‐
01 a EA‐07 (en especial la IT‐EA‐03).
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus i
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament i se’n adapten els annexos de la Llei
16/2002.
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4.3. Objectius ambientals de la Modificació Puntual
Fruit del procés d’anàlisi de les línies estratègiques fixades en l’àmbit europeu, estatal i català, de la integració
dels objectius ambientals fixats en el planejament territorial i local i del reconeixement i protecció de les
vulnerabilitats ambientals específics de l’àmbit d’anàlisi, es defineixen els objectius ambientals que han de regir
el procés d’avaluació ambiental de la modificació puntual.
Els objectius es presenten, amb indicació del vector al qual fan referència, ordenats jeràrquicament. Així mateix,
per a cada objectiu ambiental s’estableixen un conjunt de criteris específics que també s’exposen amb indicació
de l’ordre jeràrquic segons importància relativa.

Taula 3. Objectius ambientals ordenats jeràrquicament.

ASPECTE AMBIENTAL

OBJECTIUS AMBIENTALS
Ordenar adequadament el sòl no urbanitzable i promoure la compleció
i contenció del nucli urbà.

MODEL TERRITORIAL
I OCUPACIÓ DEL SÒL

1.1

Preservar el patrimoni cultural del cementiri.

1.2

Garantir la connectivitat i funcionalitat de la xarxa de vies i camins rurals.

1.3

CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA

2

Preservar les visuals d’interès representatives del paisatge de Calaf en indrets
rellevants com miradors i vies de comunicació.

2.1

Integrar els elements externs i addicionals de l’equipament al cromatisme i als
volums del conjunt del cementiri i de l’entorn.

2.2

Conservar el mosaic dels camps de secà.

2.3

Preveure mesures per a minimitzar les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.
CANVI CLIMÀTIC I

1

Evitar l’ocupació de nou sòl no urbanitzable discontinu a l’actual equipament.

Gestionar el paisatge per dirigir i harmonitzar els canvis.

PAISATGE

ORDRE
JERÀRQUIC

3

Minimitzar els desplaçaments a llargues distàncies amb vehicles privats de
motor per a l’accés a un servei.

3.1

Minimitzar els impactes associats als materials utilitzats en l’activitat
constructiva, fomentar‐ne la durabilitat, la reutilització, el reciclatge i garantir
la correcta gestió dels residus en fase constructiva.

3.2

Millorar l’eficiència energètica d’elements tals com l’enllumenat.

3.3
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ASPECTE AMBIENTAL

RISCOS

OBJECTIUS AMBIENTALS

ORDRE
JERÀRQUIC

Garantir la compatibilitat de l’ordenació amb els riscos ambientals.

4

Promoure la màxima adaptació topogràfica dels elements i prevenir els
riscos associats a esllavissades o esfondraments.

4.1

Prevenir els riscos hidrològics associats a l’acumulació d’escorrentia d’aigua
en superfícies impermeables.

4.2

Prevenir la contaminació lumínica i acústica.

5

CONTAMINACIÓ
LUMÍNICA I
ACÚSTICA

Minimitzar les necessitats d’enllumenat exterior i evitar‐ne els fluxos a
l’hemisferi superior.

5.1

Garantir els nivells sonors permesos en la legislació vigent.

5.2

Introduir criteris de biodiversitat en el disseny de l’arbrat i en el
tractament de la vegetació.
BIODIVERSITAT

Concebre l’enjardinament de l’equipament com a element d’integració
paisatgística i per a la millora de la biodiversitat en la matriu de camps de secà
del sòl no urbanitzable.

6.1

Utilitzar espècies vegetals autòctones i de presència local en l’enjardinament.

6.2

Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua.
CICLE DE L’AIGUA

6

7

Introduir criteris normatius per al foment de l’estalvi i la reutilització de l’aigua
en les instal∙lacions de l’equipament.

7.1

Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja evitant les superfícies impermeables
en patis per a augmentar la capacitat d’infiltració del sòl.

7.2
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5. Descripció i avaluació alternatives d’ordenació

5.1. Alternatives considerades

5.1.1. Alternativa 0. Manteniment del planejament vigent, POUM 2006.
El municipi de Calaf té vigent el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el 25 de gener de
2006 i publicat el 16 de juny del 2006 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
El sòl subjecte a aquesta modificació està classificat pel POUM com a sòl no urbanitzable amb les següents
qualificacions:





Sòl d’equipaments comunitaris (clau 3), on s’hi ubica el cementiri del municipi. El sòl de clau 3 ve regulat
pels articles 87 a 92 de la normativa del POUM.
Sòl de Protecció de Servituds (clau 17). La voluntat d'aquesta clau es la de protegir els diferents sistemes
viaris, ferroviaris, xarxes elèctriques, cursos hídrics i xarxes d'hidrocarburs. A l'entorn del cementiri es
defineix un perímetre amb aquesta clau 17. El sòl de clau 17 ve regulat pels articles 234 a 241 de la
normativa del POUM.
Sòl de Protecció paisatgística (clau 15), que comprèn els sòls que pel seu interès paisatgístic precisen de
protecció especial per impedir actuacions que puguin degradar els seus valors i sòls pròxims al sòl urbà
que es preveu preservar com a zones de conreu. El sòl de clau 15 ve regulat pels articles 228 a 229 de la
normativa del POUM.

Les qualificacions urbanístiques i la normativa urbanística del POUM no permet la construcció d’un tanatori a les
proximitats del cementiri de Calaf.
Figura 18. Zonificació del POUM vigent, alternativa 0. Retall del plànol i.02, desembre 2017.
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5.1.2. Alternativa 1. Proposta de la modificació puntual, desembre 2017.
La modificació proposa ampliar el sòl d’equipaments del cementiri fins al límit amb el camí del cementiri per a
poder‐hi ubicar el tanatori.
Es modifica la qualificació del sòl de l’entorn del cementiri, passant de protecció de servituds a protecció
paisatgística (clau 15) i protecció agrícola (clau 14), d’acord amb la situació real del sòl i amb les qualificacions de
l’entorn.
Es modifica l’article 221 de la normativa del POUM per especificar que aquest article no afecta a les edificacions
en sòl d’equipaments comunitaris.
Per a regular les condicions d’edificació de l’equipament del cementiri es modifica l’article 88 de la normativa del
POUM.
Figura 19. Zonificació proposada, alternativa 1. Retall del plànol o.01, desembre 2017.

5.2. Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada
La manca d’un tanatori a Calaf és una dificultat compartida entre els habitants de l’alta Segarra, Calaf i municipis
veïns, ja que han de desplaçar‐se com a mínim 30 km per accedir a serveis com una sala de vetlla o una sala de
cerimònies, entre d’altres.
Aquest fet implica també uns efectes ambientals associats a la mobilitat, a l’emissió de gasos contaminants i de
gasos d’efecte hivernacle, ja que comporta una necessitats de desplaçaments en vehicles privats de motor. Es fa
palesa la necessitat d’un equipament comunitari que complementi el cementiri de Calaf i centralitzi la demanda
associada als serveis funeraris.
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El fet d’ubicar el tanatori en el conjunt edificatori del cementiri de Calaf minimitza els possibles impactes negatius
en la mobilitat interna de Calaf, així com els potencials efectes paisatgístics que comportaria un nou volum
discontinu en sòl no urbanitzable.
Aquesta modificació puntual és una oportunitat per a posar en valor el patrimoni històric del cementiri antic i, al
mateix temps, ordenar el nou element endreçant el conjunt de l’ampliació del cementiri annexa.
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6. Desenvolupament previsible de l’ordenació de la modificació puntual
6.1. Descripció esquemàtica del contingut de la modificació puntual
Atenent als objectius plantejats, la modificació puntual consisteix en:


Ampliar el sòl d’equipaments del cementiri fins al límit amb el camí del cementiri per a poder‐hi ubicar el
tanatori.
Per tal de conservar la imatge del cementiri vell, que es troba catalogat com a edifici d’interès històric‐
artístic pel POUM (fitxa 15), es grafia un àmbit dins del qual s’ha d’ubicar l’edificació, que evita edificar
davant de l’element protegit, i es regula l’alçada màxima a 4 metres, per tal d’evitar un alt impacte
paisatgístic. El terreny és propietat de l’Ajuntament.



Modificar la qualificació del sòl de l’entorn del cementiri, passant de protecció de servituds a protecció
paisatgística (clau 15) i protecció agrícola (clau 14), d’acord amb la situació real del sòl i amb les qualificacions
de l’entorn.



Modificar l’article 221 de la normativa del POUM, relatiu a les condicions de les tanques i edificacions, per
especificar que aquest article no afecta a les edificacions en sòl d’equipaments comunitaris.
La modificació consisteix en afegir un apartat 8 a l’article 221.
ARTICLE 221. Condicions de les tanques i de les edificacions
1. S'estableix per les edificacions amb caràcter general una distancia mínima de 15m. respecte les
partions i l'eix dels camins.
2. Només es podran construir tanques i murs de contenció per raons de seguretat al voltant amb
elements opacs d'una alçada de 0,5 amb pedra natural i fins a 1,8 amb elements translúcids utilitzant
malla verda o amb elements de fusta que s'integrin al paisatge. Les tanques es construiran a 5m de l'eix
dels camins veïnals.
3. Alçada màxima de les construccions.
En el cas d'habitatges l'alçada de l'edificació no serà superior a 7 m. mesurats des de la rasant natural
del terreny equivalents a un màxim de dues plantes.
En el cas de naus agrícoles o coberts l'alçada màxima serà de 8 m des del punt on arrenca la teulada.
4. Les construccions de nova planta pròpies d'una activitat agrícola i ramadera hauran de situar‐se en
una finca de superfície mínima de 4,5 ha.
5. Els coberts per activitats agrícoles, agropecuàries tindran una limitació de 800 m2 per porxos oberts i
de 300 m2 per construccions tancades.
6. En tot cas qualsevol construcció haurà de realitzar‐se amb acabats exteriors que harmonitzin amb el
paisatge, els materials de formigó o bloc de formigó s'hauran de pintar o estucar amb colors terrossos i
les teulades hauran de ser de color vermell o integrades als colors del paisatge.
7. La reconstrucció de les masies recollides dins de l’Annex V, catàleg específic de masies s'hauran
d'ajustar al que es determina per cada cas.
8. Les condicions d’edificació dels equipaments comunitaris en sòl no urbanitzable vindran regulat
d’acord amb el capítol cinquè del títol segon de les normes del POUM.
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Modificar l’article 88 de la normativa del POUM, relatiu a les condicions d’edificació, afegint les condicions
d’edificació de l’equipament comunitari del cementiri.
La modificació consisteix en afegir un apartat 4 a l’article 88.
ARTICLE 88. Condicions d’edificació
1. L'edificació de les àrees d'equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents
equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que caldrà respectar, i a la integració en el sector
on s'emplacin.
2. En el sòl urbà, regira el tipus d'ordenació de la zona on sigui emplaçat l'equipament i seran respectades
les condicions d'edificació vigents en aquesta zona.
3. Quan les circumstancies ho aconsellin podran concretar‐se les condicions mitjançant un Pla derivat
del POUM.
4. Per l’equipament comunitari del cementiri les condicions seran:
Les instal∙lacions bàsiques dels cementiris que dictamina el Decret 297/97, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament de policia sanitària mortuòria, en el seu article 46.1, es podran disposar a tot
l'àmbit de l'equipament del cementiri.
Les edificacions complementàries com són tanatoris, crematoris... s’hauran de col·locar dins el gàlib
indicat al plànol d’ordenació i s'hauran de regir pels següents estàndards edificatoris:
‐ Edificabilitat neta: 0.1 m² st/m² s.
‐ Ocupació màxima: 10 %
‐ Número de plantes màxim: planta baixa
‐ Alçada reguladora màxima: 4,00 m
‐ Separació mínima al camí: 8 m


També s'aprofita la modificació puntual per esmenar un error a nivell numèric. En el plànol del POUM diu
que la superfície de la clau 3 és de 7.274 m² quan en realitat fa 7.615 m².
Taula 4. Quadre comparatiu de superfícies (m2).
POUM
Modificació puntual
Clau
vigent
desembre 2017

Equipaments
Protecció per servituds
Protecció agrícola
Protecció paisatgística
Total

3
17
14
15

Diferencial

7.615,47
8.601,19
0,00
369,55

8.953,75
0,00
33,35
7.599,11

1.338,28
‐8.601,19
33,35
7.229,56

16.586,21

16.586,21

0,00

El sòl a qualificar d'equipament comunitari és el que es troba entre l'actual cementiri i el propi camí d'accés.
Aquest sòl te una superfície de 8.953,75 m² i ja és propietat municipal. L’increment de sòl d’equipaments és de
1.338,28 m².
El sòl de Protecció agrícola (clau 14) ve regulat pels articles 226 i 227 de la normativa del POUM, el sòl de
protecció paisatgística (clau 15) pels articles 228 i 229, el sòl de protecció per a servituds (clau 17) pels articles
234 a 240 i el sistema d’equipaments comunitaris (clau 3) pels articles 87 a 92.
La MP també efectua una proposta dimensional del tanatori, en la qual es detalla que cal que el tanatori disposi
d'unes instal·lacions que satisfacin la demanada dels diferents processos que conformen els serveis sanitaris
fúnebres, contenint les següents zones:
‐ Zona d'accés : Vestíbul i portes d’accés. Aparcament.
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‐ Zona de serveis: Lavabos, sala d’espera i oficines.
‐ Zona de vetlla: Dues sales amb accés a patis.
‐ Zona de treball: Una sala de preparació i dues sales mortuòries.
‐ Una sala d’exposició de caixes o làpides i un magatzem.
‐ Zona de cerimònies: Una sala de cerimònies.
Figura 20. Zonificació de la proposta de la MP. Retall del plànol o.01, desembre 2017.

6.2. Identificació i descripció dels efectes ambientals directes previsibles
A partir de l’anàlisi de les característiques de la modificació puntual i tenint en compte els requeriments
ambientals de l’àmbit, els principals efectes ambientals que s’estima que es poden derivar del desenvolupament
de la modificació de planejament estan relacionats essencialment amb el model d’ocupació del sòl, el paisatge i
el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica, vectors ambientals respecte els quals s’han fixats els objectius
ambientals amb major rang d’importància.
Risc d’ocupació de nou sòl no urbanitzable no associat a l’actual equipament funerari.
Risc d’afectació del patrimoni cultural del cementiri.
Risc d’alteració de l’estètica de les principals visuals representatives de Calaf en miradors i vies de
comunicació freqüentades.
Risc de creació de volums que contrastin formalment i cromàticament amb el conjunt actual del cementiri.
Risc d’afectació del mosaic agrícola de secà.
Manteniment o augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de gasos contaminants associats a la
mobilitat amb vehicle privat dels habitants de l’Alta Segarra per a accedir a serveis funeraris.
D’altra banda, també s’identifiquen efectes ambientals relacionats amb els riscos ambientals, la contaminació
lumínica i acústica, la biodiversitat i el cicle de l’aigua, vector ambientals de menys importància tenint en compte
les característiques de l’àmbit i de la proposta.
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Risc d’alteració topogràfica de la morfologia natural del terreny, d’esllavissades i d’esfondraments.
Risc hidrològic per l’acumulació d’aigua d’escorrentia.
Risc de contaminació i dispersió lumínica.
Risc d’introducció d’espècies exòtiques invasores.
Cal esmentar el fet que es tracta d’efectes potencials, és a dir, impactes que es poden arribar a desencadenar o
no, en funció de les pautes de desenvolupament que integri la modificació puntual i que es portin a terme de
manera eficaç.
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7. Mesures ambientals correctores

A continuació es relacionen les mesures ambientals estimades necessàries per tal de reduir els efectes
ambientals negatius i aconseguir els efectes directes identificats com a positius o favorables.
Les mesures ambientals plantejades i poden classificar‐se en:


Mesures protectores: eviten l’impacte modificant algun dels elements o processos de l’actuació. El més
interessant és evitar l’impacte abans que corregir‐lo, ja que deixar que l’efecte es desenvolupi i després
intentar arranjar‐lo, incrementa la complexitat del projecte i el seu cost econòmic.



Mesures correctores o curatives: s’orienten a l’eliminació, reducció o modificació de l’efecte.



Mesures compensatòries: es refereixen als impactes inevitables que no admeten una correcció, però sí
una compensació mitjançant altres efectes de signe positiu.

Dins el conjunt de mesures protectores, correctores o compensatòries relacionades es distingeixen:


Els criteris o mesures que ja han estat incorporats en la concepció de la modificació puntual des del seu
origen, previstos en el document urbanístic estudiat.



Les mesures ambientals addicionals, mesures concretes pensades per a introduir addicionalment al pla.

Les mesures s’han agrupat per vectors ambientals seguint l’ordre jeràrquic dels objectius ambientals de la
modificació puntual.
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Taula 5. Relació de criteris i mesures ambientals previstos.
CRITERIS I MESURES AMBIENTALS PREVISTOS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL (DESEMBRE 2017)

MODEL D’OCUPACIÓ
DEL SÒL

MESURES AMBIENTALS ADDICIONALS

La construcció del nou tanatori es planteja dins el recinte del conjunt del cementiri,
sense el nou consum de sòl.
Per tal de conservar la imatge del cementiri vell, que es troba catalogat com a
edifici d’interès històric‐artístic pel POUM (fitxa 15), es grafia un àmbit dins del qual
s’ha d’ubicar el tanatori que evita edificar davant de l’element protegit.
Es preveu una separació mínima del camí del cementiri de 8 metres.

PAISATGE

Es regula l’alçada màxima del tanatori a 4 metres.

Utilitzar un cromatisme de l’exterior de l’edifici integrat en les tonalitats de
l’entorn.

Es modifica la qualificació del sòl de l’entorn del cementiri, passant de protecció
de servituds a protecció paisatgística (clau 15) i protecció agrícola (clau 14),
d’acord amb la situació real del sòl i amb les qualificacions de l’entorn.

Evitar façanes i estructures reflectants.
Vincular a la construcció del tanatori una integració paisatgística dels murs del
conjunt de l’ampliació del cementiri mitjançant un tractament cromàtic amb les
tonalitats adients a l’entorn.
Preveure espais d’enjardinament amb arbrat puntual per a minimitzar l’impacte
del nou volum edificatori.
En el cas de necessitar l’adequació de subministraments amb estesa aèria
(electricitat, telefonia), realitzar‐ho seguint el traçat dels suports existents,
soterrades i racionalitzar, en la mesura del possible, cablejats i ubicació dels
suports.

CANVI CLIMÀTIC I
CONTAMINACIÓ

La proposta d’un nou tanatori a Calaf és una oportunitat per a reduir els
desplaçaments a llargues distàncies amb vehicles privats de motor.

Es prioritzarà emprar elements d’enllumenat públic de baix consum.
Es prioritzarà l’ús de tecnologies ecoeficients en el nou edifici.

ATMOSFÈRICA
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CRITERIS I MESURES AMBIENTALS PREVISTOS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL (DESEMBRE 2017)

RISCOS

MESURES AMBIENTALS ADDICIONALS

Minimitzar els canvis de la morfologia original del terreny i, en cas d’efectuar‐ne,
consolidar talussos i murs de contenció. En cas de generar nous talussos de terra,
estabilitzar mitjançant sembra d’herbàcies.
Preveure la recollida d’aigua d’escorrentia en superfície impermeables i gestionar
adientment facilitant la infiltració controlada al sòl.

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

En l’enllumenat exterior, utilitzar preferentment làmpades de vapor de sodi o tipus
LED ambre i, en cas que les exigències funcionals de les instal∙lacions recomanin
que s’utilitzin làmpades diferents de les anteriors, tenir en compte les millors
tecnologies disponibles en eficiència energètica. Les làmpades han d’emetre
preferentment radiació en el rang de l’espectre visible de la longitud d’ona llarga
(l’emissió de radiacions en longitud d’ona inferior a 440 nm ha de ser mínima).

I ACÚSTICA

En tancaments de vidre que puguin reflectir la imatge de l’espai obert, adoptar
mesures d’alerta per evitar el xoc d’aus.

BIODIVERSITAT

No es permetrà la plantació d’espècies exòtiques invasores en enjardinaments.

CICLE DE L’AIGUA

Preveure la correcta gestió de les aigües residuals generades pel nou equipament
i un sistema separatiu d’aigües pluvials i residuals.
Evitar la impermeabilització del sòl en espais exteriors.
S’adoptaran sistemes estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua
d’entrada, mecanismes de reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells
sanitaris i de rec).
En l’enjardinament s’utilitzaran espècies vegetals adaptades a les condicions
climàtiques de la zona (xerojardineria), s’aplicaran sistemes de microreg i
sistemes de reg automatitzat que optimitzin el consum d’aigua.
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8. Avaluació global de la modificació puntual respecte els objectius ambientals

A partir dels objectius i criteris ambientals definits per a l’avaluació de la modificació puntual, en aquest apartat
es valora el seu grau d’assoliment tenint en compte que s’adopten adientment les mesures ambientals
proposades.
El grau d’assoliment dels objectius i criteris ambientals s’atorga utilitzant la següent simbologia:
Compliment

Simbologia

Significació

INSATISFACTORI

‐

Els objectius i criteris no es compleixen amb un grau de satisfacció suficient

SUFICIENT

‐/+

Els objectius i criteris es compleixen amb un grau de satisfacció acceptable

SATISFACTORI

+

Els objectius i criteris es compleixen amb un grau de satisfacció alt

MOLT SATISFACTORI

++

Els objectius i criteris es compleixen amb un grau de satisfacció molt alt

Taula 6. Resultats de l’avaluació de la modificació puntual tenint en compte les mesures ambientals.

ASPECTE AMBIENTAL

MODEL TERRITORIAL
I OCUPACIÓ DEL SÒL

OBJECTIUS AMBIENTALS

D’ASSOLIMENT

Ordenar adequadament el sòl no urbanitzable i promoure la compleció
i contenció del nucli urbà.

++

Evitar l’ocupació de nou sòl no urbanitzable discontinu a l’actual equipament.

++

Preservar el patrimoni cultural del cementiri.

++

Garantir la connectivitat i funcionalitat de la xarxa de vies i camins rurals.

+

Gestionar el paisatge per dirigir i harmonitzar els canvis.

PAISATGE

GRAU

+

Preservar les visuals d’interès representatives del paisatge de Calaf en indrets
rellevants com miradors i vies de comunicació.

+

Integrar els elements externs i addicionals de l’equipament al cromatisme i als
volums del conjunt del cementiri i de l’entorn.

++

Conservar el mosaic dels camps de secà.

+
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ASPECTE AMBIENTAL

CANVI CLIMÀTIC I
CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA

RISCOS

OBJECTIUS AMBIENTALS

GRAU
D’ASSOLIMENT

Preveure mesures per a minimitzar les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.

++

Minimitzar els desplaçaments a llargues distàncies amb vehicles privats de
motor per a l’accés a un servei.

++

Minimitzar els impactes associats als materials utilitzats en l’activitat
constructiva, fomentar‐ne la durabilitat, la reutilització, el reciclatge i garantir
la correcta gestió dels residus en fase constructiva.

+

Millorar l’eficiència energètica d’elements tals com l’enllumenat.

++

Garantir la compatibilitat de l’ordenació amb els riscos ambientals.

+

Promoure la màxima adaptació topogràfica dels elements i prevenir els
riscos associats a esllavissades o esfondraments.

+

Prevenir els riscos hidrològics associats a l’acumulació d’escorrentia d’aigua
en superfícies impermeables.

+

Prevenir la contaminació lumínica i acústica.

+

CONTAMINACIÓ
LUMÍNICA I
ACÚSTICA

BIODIVERSITAT

Minimitzar les necessitats d’enllumenat exterior i evitar‐ne els fluxos a
l’hemisferi superior.

+

Garantir els nivells sonors permesos en la legislació vigent.

+

Introduir criteris de biodiversitat en el disseny de l’arbrat i en el
tractament de la vegetació.

+

Concebre l’enjardinament de l’equipament com a element d’integració
paisatgística i per a la millora de la biodiversitat en la matriu de camps de secà
del sòl no urbanitzable.

+

Utilitzar espècies vegetals autòctones i de presència local en l’enjardinament.

+

Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua.
CICLE DE L’AIGUA

+

Introduir criteris normatius per al foment de l’estalvi i la reutilització de l’aigua
en les instal∙lacions de l’equipament.

+

Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja evitant les superfícies impermeables
en patis per a augmentar la capacitat d’infiltració del sòl.

+

Document Ambiental Estratègic

42

Modificació Puntual del POUM de Calaf
per a l’ampliació de l’equipament comunitari del cementiri en sòl no urbanitzable

Aquesta modificació puntual és una oportunitat per a millorar la mobilitat generada associada a la demanda de
serveis funeraris a Calaf i als municipis veïns, que té un impacte ambiental favorable en termes de canvi climàtic
i contaminació atmosfèrica i, alhora, és una proposta que respon a criteris de compacitat i compactació del sòl
edificat.
Així mateix, és una oportunitat per a posar en valor el patrimoni històric del cementiri antic i, al mateix temps,
ordenar el nou element endreçant el conjunt de l’ampliació del cementiri annexa.

Amb la correcta adopció del conjunt de mesures ambientals indicades en relació als diferents vectors
ambientals, s’estima que es minimitzaran els efectes ambientals negatius i que els objectius i criteris
ambientals de la modificació puntual s’acompliran amb un grau d’assoliment adient. Per tant, el
desenvolupament de la proposta de planejament serà sostenible en termes ambientals amb la correcta
integració i desenvolupament de les mesures ambientals.
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9. Mesures previstes pel seguiment ambiental de la modificació puntual
Es proposa l’adopció d’un seguit de mesures de seguiment i supervisió en forma d’informes de seguiment
ambiental com a mecanismes que permetran verificar periòdicament l’eficàcia de l’avaluació ambiental duta a
terme.
El seguiment ambiental el durà a terme l’Ajuntament de Calaf, el qual serà l’encarregat d’emetre i lliurar informes
de seguiment a l’òrgan ambiental.
Es preveu redactar els informes de seguiment ambiental següents amb el contingut i periodicitat detallats a
continuació:


Informe sobre la correcta integració de mesures ambientals a la modificació de planejament.
Aquest informe es redactarà en aprovar definitivament la modificació puntual amb la finalitat de validar
la correcta integració de les mesures ambientals apuntades per a la prevenció, mitigació o correcció dels
efectes negatius i per a l’assoliment dels efectes ambientals positius o favorables.
S’avaluarà la correcta integració de les mesures ambientals proposades en el present DAE, així com
aquelles que l’òrgan ambiental estimi necessàries.



Informe sobre el projecte del tanatori.
Aquest informe es redactarà en aprovar el projecte constructiu de l’equipament del tanatori.
La finalitat d’aquest informe serà validar que el projecte inclou adientment les mesures ambientals
indicades per a la sostenibilitat global de la proposta.



Informe de seguiment sobre la correcta aplicació i eficàcia de les mesures ambientals.
En el període comprès entre un i dos anys després de la construcció del tanatori s’hauria de realitzar un
informe de seguiment on es reflecteixi la realitat de l’àmbit de la modificació puntual.
La finalitat d’aquest informe serà validar que les mesures ambientals indicades s’apliquen correctament
i que, per tant, s’eviten o es mitiguen els efectes ambientals negatius.

En cas que l’òrgan ambiental estableixi una periodicitat o contingut dels informes de seguiment concrets,
s’hauran d’efectuar tal com es detalli.
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