SENYOR
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), inscrita al Registre
d’Associacions de Barcelona, amb domicili al carrer Sant Salvador núm. 97, baixos,
08024 de Barcelona i representada pel seu Vicepresident segon en Francesc Espinal
Trias, EXPOSA:
Davant el sotmetiment a consideració d’aquesta entitat del Document ambiental
Estratègic per a l’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada d’una modificació
d’usos en Sòl No Urbanitzable al municipi de Pontons, per a reestructurar els sistemes
d’equipaments existents al final del carrer de Puig Torrat i millorar la seva inserció
topogràfica al territori, elaborat per la tècnic Marta Ricart i Vilella, val a dir el que es
conté en les següents pàgines.
Atès que l'objectiu principal d'aquest entitat és l'estudi i la defensa del valuós patrimoni
natural de Catalunya i que l'expedient traslladat per la nostra consulta té a veure amb
una activitat que es realitzarà en sòls catalogats de “Sòl No Urbanitzable de Protecció
Especial” (PTP Metropolità i Pla Director Territorial de l’Alt Penedès) i de “Sòl No
Urbanitzable de Protecció Forestal” per les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi, a més de tractar-se d’un municipi on hi són presents els sòls de protecció
especial pel seu interès natural i agrari, i els sòls de protecció especial de la vinya i
espais amb protecció jurídica supramunicipal (PEIN i Xarxa Natura 2000), es té per
convenient presentar les següents
AL·LEGACIONS
1. L’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, recull que
el promotor presentarà juntament amb la documentació requerida per la legislació
sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació d’impacte ambiental estratègica
simplificada, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i del document ambiental
estratègic que haurà de contenir com a mínim els diferents aspectes que recull el propi
article 29.
Concretament, els apartats i) i j) d’aquest article estableixen que el document
ambiental haurà de contenir mesures previstes per a “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” així com “una
descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla”. Efectivament
en el document en qüestió es fa una enumeració de mesures possibles que es poden
aplicar per tal prevenir els possibles efectes negatius derivat de l’activitat que es vol
desenvolupar, així com possibles mesures per al seguiment del pla; però aquestes
mesures són molt genèriques i no es concreten en fets concrets. S’haurien de
determinar amb més precisió quines seran les actuacions i especificar els beneficis per
al medi que suposarien.
Aquest fet es concreta en diversos punts crítics de l’anàlisi dut a terme pel document.
És el cas, per exemple, de la contaminació lumínica: l’àmbit de la modificació es
localitza parcialment en zona E3 (àrees incloses en àmbits territorials que admeten
una brillantor mitjana) i zona E2 (àrees incloses en àmbits territorials que només

admeten una brillantor reduïda). Per tant, en una zona en la que s’han de prendre
mesures per tal d’evitar el possible impacte en les zones protegides i en la fauna. En
canvi, en comptes de determinar una mesura convincent per tal d’evitar o corregir
aquest possible perjudici, en la descripció de les mesures preventives, només es fa
esmena a un “ús dels mecanismes adequats per a minimitzar les emissions lumíniques
i acústiques”. Caldria, doncs, ser més precís i arbitrar mesures concretes que
mitiguessin l’efecte d’aquests elements.
El mateix passa amb el risc d’incendis. L’àmbit de la modificació es veu afectat pel risc
d’incendi degut a la seva contigüitat amb sòls forestals mediterranis d’elevada
combustibilitat, tal i com estableix el mapa de perill bàsic d’incendi forestal de la
Generalitat de Catalunya. A la major part del municipi, el risc d’incendi forestal és
important (amb un nivell de risc alt i molt alt). Només es preveu l’establiment d’una
franja de protecció contra incendis, sense que es prenguin més mesures per tal
d’evitar un accident que té elevades probabilitats de succeir atesa la naturalesa dels
voltants.
2. El municipi de Pontons, té 217, 43 Ha incloses dins de l’espai Xarxa Natura 2000
“Capçaleres del Foix” (codi ES510022) i 5Ha a l’anomenat “Sistema prelitoral”
(ES510015). Aquest municipi es perfila, tal i com es comenta a la pàgina 21 del
document en qüestió, com a “una zona de connectivitat territorial com a enllaç entre
tots els espais naturals que envolten el terme” amb el nucli urbà al bell mig dels espais
esmentats. A més a més, el municipi està identificat com un àrea prioritària de
reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d’espècies d’aus amenaçades
a Catalunya, entre les que destaca poderosament l’Àguila cuabarrada amb una àrea
de nidificació molt propera al nucli.
És per tot això que el municipi de Pontons, al trobar-se en una zona de rellevància per
a la protecció de les aus i donada la seva proximitat a espais naturals especialment
protegits per la legislació, hauria de prendre mesures especials per tal de garantir la
protecció del medi que l’envolta. En el document en qüestió no es fa referencia
especial a la protecció de les aus que es concentren per la zona ni es remarca la
importància que tenen, així com tampoc s’exposen mesures per tal de garantir la
conservació i respecte a aquests animals. Manca una absoluta conscienciació sobre la
magnitud dels beneficis que té per al medi ambient la cura de les espècies que el
conformen.
S’haurien d’incloure mesures que garanteixin la protecció especial de les aus de la
zona, deguda la seva rellevància, ja sigui pels impactes que pugui ocasionar el soroll
de l’activitat o el desenvolupament de les obres.
3. El nucli de Pontons es troba just al mig d’un territori connector entre tots els espais
naturals de la zona i, per tant, exerceix un paper connector. Per aquest motiu els
terrenys on es pretén dur a terme la modificació puntual es classifiquen com a Sòls de
Protecció especial de valor natural i connectors i Sòl No Urbanitzable de Protecció
Forestal.
És evident que en els terrenys de la modificació ja existeixen estructures gairebé
totalment edificades i que la diferència un cop realitzada la modificació no tindrà un

impacte major del que tenen actualment les construccions sobre el paisatge i el medi
que les envolta. Però això no vol dir que no s’hagi de valorar la importància dels
terrenys en qüestió, atès que són sòls classificats com a especials i, fins i tot, de
protecció forestal. En el sòl forestal no s’admet cap altre ús que no sigui forestal i es
prohibeixen de manera expressa una sèrie d’activitats que poden malmetre el medi i,
en general, tots els usos que no siguin directament lligats a l’explotació forestal o
d’espai lliure per a la conservació de la natura actualment existent.
En la modificació es reclassifiquen aquests sòls com a sòls urbans i, gràcies a aquesta
reclassificació, s’ocupa part d’aquesta zona abans protegida com a espai d’especial
protecció per a zona d’equipaments. S’ocupa així un camí de rellevància paisatgística i
un espai de bosquines i matollars. Per tant, considerem les mesures previstes com a
insuficients i que no garanteixen el caràcter marcadament connector de l’indret, de
forma que es contribueix precisament a l’efecte contrari: la fragmentació d’unitats
naturals.
4. Segons la Carta de Paisatge de l’Alt Penedès, el municipi de Pontons s’inclou en la
“Unitat del Paisatge 1: El paisatge forestal i agrari de les serres de Mediona i les
muntanyes de Pontons, i dins d’aquesta, en la Subunitat 1.2: el paisatge forestal de les
muntanyes de Pontons”. Aquesta subunitat està caracteritzada pel predomini de les
formacions arbòries, entre les que apareixen algunes urbanitzacions i petits sectors de
vinyes i cereals. A més, el nucli de Pontons i l’àmbit de la modificació puntual, es
localitzen a la banda occidental de la Unitat de les Serres d’Ancosa
Es localitza en una regió d’un elevat valor ecològic i estètic, on els paisatges naturals
estan ben conservats i tenen una qualitat important. A la pàgina 17 del document en
qüestió s’enumeren els objectius que s’han d’assolit respecte els paisatges integrats a
les Serres d’Ancosa, d’entre els quals destaca “uns creixements de l’assentament de
Pontons (entre d’altres) ordenats i que no comprometin els valors del paisatge de les
Serres d’Ancosa ni els valors dels espais circumdants, on es respectin els espais
agraris d’amortiment i transició i amb unes entrades al nucli urbà de qualitat”.
Així doncs, en el creixement dels municipis i el desenvolupament dels mateixos s’ha
de prioritzar la conservació dels valors paisatgístics de la zona i evitar els impactes
sobre aquests. A més, trobem itineraris paisatgístics que s’han de respectar i dels
quals s’ha de tenir cura.
A partir de la modificació puntual es produeixen alteracions sobre el paisatge de
Pontons, de la mateixa manera que s’altera la vegetació i algun camí. S’han de
prendre mesures més estrictes per tal de garantir la conservació d’aquest valor afegit
de Pontons.
5. No es tracta d’una modificació d’una gran envergadura, atès que els terrenys
reclassificats ja tenien, com s’ha dit, edificacions anteriorment construïdes i l’impacte
sobre el medi ja s’estaven produint. És possible, fins i tot, que en algun sentit aquestes
modificacions esmenin lleugerament els impactes. Però el municipi que ens ocupa es
troba en una zona d’importància natural per a la fauna i flora de Catalunya i els seus
paisatges, i les alteracions que es puguin produir sobre aquest patrimoni natural
haurien de ser les mínimes possibles i en condicions molt determinades.

S’hauria de valorar amb més profunditat si realment aquestes modificacions són
necessàries i beneficien l’interès general, ja no només dels habitants de les poblacions
properes, sinó de la població en la seva col·lectivitat.

Per tot el que s’ha exposat, es SOL·LICITA, que s'admeti aquest escrit, sigui unit a
l'expedient de referència i, en base al contingut d'aquest escrit i les seves al·legacions,
es dicti resolució per la qual es sotmeti a una avaluació acurada dels seus efectes
ambientals el projecte a dalt referit.
Barcelona, 15 d’abril de 2016

SENYOR CAP DE L’OFICINA TERRITORIAL D'ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE
BARCELONA
Departament de Territori i Sostenibilitat
Aragó, 244-248, 3a planta
08007 Barcelona

