AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES
NVL 21/093 (JRC/is)

El present informe es redacta per part del Servei de Planificació de la Subdirecció
General d’Emergències en resposta a l’escrit relatiu a la Modificació Puntual del Pla
General i

Ordenació Detallada del Sector Anibits-Margequivir (Expt. 355/2021),

remés per part de l’ajuntament de Callosa d’En Sarrià.
Una vegada consultades la documentació referent a la Modificació Puntual
esmentada i les normatives vigents aplicables a l’estudi dels diferents riscs a
considerar, cal assenyalar el següent respecte a:
-

Risc d’inundacions: a la documentació aportada s’analitza el risc i es fa
referència a l’informe emés en 2015 per la Subdirecció General d’Ordenació,
Planificació i Actuacions Estratègiques al respecte; considerant que l’àrea on es
planteja el sector no ha estat estudiat per la cartografia del Sistema Nacional
de Cartografia de Zones Inundables i que hi ha barrancs importants a la zona
(de Segarra i del Gat) que no han sigut inclosos a les zones afectades pel
PATRICOVA, degut a l’escala de treball d’aquest pla.
Segons el PATRICOVA, hi ha diverses zones en la part sud del sector que
estan afectades per la perillositat geomorfològica d’inundacions; que afecta
parcialment a les unitats d’execució TER-2 i TER-3b.
Per tant, a les zones afectades per aquest risc caldrà assumir els
condicionants i limitacions que estableixen a l’efecte el PATRICOVA i el R.D.
638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, el Reglament de Planificació Hidrològica i altres reglaments en
matèria de gestió de riscs d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i
vessament d’aigües residuals.

-

Risc d’esllavissaments: tal i com s’inclou a la documentació aportada, segons
la Cartografia Temàtica de la Comunitat Valenciana, l’àmbit del sector AnibitsMargequivir està afectat pel risc d’esllavissaments baix.
En concret, aquest risc afecta a la unitat d’execució residencial P11; per
tant, qualsevol actuació urbanística a l’àrea afectada precisaria de la realització
d’estudis geotècnics de detall per tal de concretar la gravetat del risc existent.

-

Risc ocasionat per accident en el transport de mercaderies perilloses:
segons el que estableix el Pla Especial de la Comunitat Valenciana davant del
risc d’accidents en el transport de mercaderies perilloses (Decret 49/2011, de 6
de maig, del Consell), el terme municipal de Callosa d’En Sarrià es troba afectat
pel nivell mitjà d’aquest risc al haver-hi ubicada una gasolinera en el mateix.
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-

Risc d’accidents greus en els que intervinguen substàncies perilloses:
actualment, no es té coneixement de l’existència de cap empresa afectada pel
R.D. 840/2015 localitzada al municipi de Callosa d’En Sarrià.

-

Risc sísmic: a la documentació aportada es considera aquest risc; no obstant,
caldrà incloure que, segons la Norma de Construcció Sismorresistent del 2002
(NCSR-02), el terme municipal de Callosa d’En Sarrià té una acceleració sísmica
de 0,08 g. Per tant, caldrà incloure-ho a la documentació i en el possible
desenvolupament del sector Anibits-Margequivir es deuran assumir totes les
mesures establertes a l’efecte en la NCSR-02.
Així mateix, tal i com s’inclou a la documentació aportada, segons el que
estableix el Pla Especial davant del Risc Sísmic a la Comunitat Valenciana
(Decret 44/2011, de 29 d’abril, del Consell) el municipi de Callosa d’En Sarrià té
una intensitat sísmica de 7.5 (EMS), per a un període de retorn de 500 anys; i
per tant, cal que l’ajuntament elabore el seu Pla d’Actuació Municipal davant
d’aquest risc.
A la documentació s’inclou en un annex un Pla d’Actuació Municipal davant
del risc sísmic de Callosa d’En Sarrià; no obstant, aquest pla no acompleix amb
el contingut mínim exigit a la legislació actual, ni ha sigut homologat per la
Comissió de Protecció Civil de la C. Valenciana, ni ens consta que haja estat
aprovat per part de l’ajuntament. Per tant, els recordem que l’ajuntament té a
la seua disposició de l’assessorament tècnic del Servei de Planificació de
l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en el procés
d’elaboració i, posterior, aprovació i homologació del citat PAM, i que el mateix
no ha de formar part de la documentació del la Modificació Puntual del Pla
General.

-

Risc d’incendis forestals: en la documentació es considera aquest risc; no
obstant, caldrà incorporar el següent, respecte a:
o

Execució d’obres i treball en zones forestals o immediacions
Totes les actuacions que es realitzen en les zones forestals, així com en

els seus voltants, hauran d’acomplir el que indica Decret 7/2004, de 23 de
gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de
normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals que s’han d’observar
en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els
seus voltants.
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o

Ordenació del territori i gestió urbanística
Donat que els sector limita

i inclou sòl forestal, en el seu possible

desenvolupament caldrà aplicar totes les mesures establertes a:


El Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi, secció SI 5, del
Codi Tècnic d’Edificació (suplement del BOE nº74 del 28 de març
de 2006) o



L’Annex II “Especificacions relatives als plans d’autoprotecció per
risc d’incendi forestal de las noves edificacions o instal·lacions
ubicades en àrees de interfície urbanoforestal” del R.D. 893/2013,
de 15 de novembre, pel qual s’aprova la Directriu bàsica de
planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals.



L’article 32 del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual
s’aprova el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana.

o

Planificació
Segons el que estableix el Pla Especial davant del risc d’Incendis

Forestals de la Comunitat Valenciana, l’ajuntament de Callosa d’En Sarrià té
l’obligació d’elaborar el seu Pla d’Actuació Municipal davant del risc
d’incendis forestals
A més, respecte a la prevenció d’incendis forestals, caldrà seguir el que
indique l’informe del departament competent en prevenció d’incendis forestals
de la Generalitat Valenciana.
LA CAP DE SECCIÓ DE RISCS NATURALS,
VOLUNTARIAT I PLANIFICACIÓ LOCAL
Firmado por Mª Jose Crespo Irago el
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