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I. Memòria Ambiental 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte, necessitat i context del DIE 

El present document constitueix el Document Inicial Estratègic (DIE) del Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies Verdes de 
Girona (PEUAVVGi), que acompanyarà els documents que integren l’avanç del PEUAIVVGi i que es completarà a partir dels processos legals 
previstos. 

L’objecte del DIE és avaluar ambientalment les actuacions que el PEUAIVVGi proposa sobre l’àmbit territorial on es desenvolupa amb l’objectiu 
d’incorporar criteris i objectius ambientals que garanteixin una adequada prevenció, correcció i compensació dels impactes que es puguin generar. 

El Document inicial estratègic es redacta i conté els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del RLU, a l’article 17.1 de la Llei 6/2009 
i 18.1 de la Llei 21/2013, amb l’objectiu final que l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de detall i grau d'especificació de l'Estudi 
ambiental estratègic. 

1.2. Abast, contingut i finalitat del DIE 

Es redacta el DIE per tal d’avaluar en fase d’avanç les possibles repercussions ambientals que es podrien derivar de l’aprovació i desplegament 
del PEUAIVVGi. 

El contingut del DIE restarà integrat pels següents capítols: 

o Presentació del PEUAIVVGi. 

o Caracterització ambiental. 

o Descripció de la proposta d’ordenació del PEUAIVVGi. 

o Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental d’acord amb la normativa urbanística i sectorial vigents. 

o Estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que poden derivar del PEUAIVVGi 

o Anàlisi preliminar d’alternatives i la justificació ambiental de l’alternativa escollida. 

o Mesures preventives i recomanacions ambientals en el desenvolupament del PEUAIVVGi. 

o Conclusions. 

o Fitxes ambientals. 

El present document es redacta per determinar si el nivell d'integració i d'adequació que proposa el PEUAVVGi són coherents amb els objectius 
ambientals de protecció de l'entorn establerts i per justificar la conveniència i compatibilitat ambiental del desenvolupament i aplicació del 
PEUAVVGi. 

Tota la documentació aportada en el DIE té com a finalitat permetre a l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental redactar el document d’abast previ 
a la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), ja en el marc de redacció de la documentació del PEUAIVVGi per a l’aprovació inicial. 

 

1.3. Marc normatiu de l’avaluació ambiental estratègica 

El marc legal de referència és el de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes sobre el medi ambient, que determina que cal que la planificació territorial i urbanística realitzi un procés d’avaluació ambiental 
estratègica (AAE) i que el resultat d’aquesta quedi reflectida en un estudi ambiental estratègic. 

La Directiva 2001/42/CE, conjuntament amb la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre del 2011, relativa a 
l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, queden transposades a la legislació espanyola 
en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, obtenint una norma indispensable per a la protecció del medi. 

Aquesta Llei 21/2013 unifica i deroga dues lleis de l’estat (Llei 9/2006, del 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes 
en el medi ambient (AAE), i el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació de l’impacte 
ambiental de projectes). La llei estableix un esquema similar per als dos procediments “avaluació ambiental estratègica i avaluació de l’impacte 
ambiental” i unifica la terminologia. 

Aquests referents legals tenen traducció directa en les determinacions que en matèria ambiental fa el govern de Catalunya en el Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme i la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

Responent a les actualitzacions de la Llei 21/2013, el Departament de la Presidència fa algunes modificacions de les anteriors normes en la Llei 
16/2015, del 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, establint que mentre no es dugui a terme l’adaptació completa de la normativa catalana a la llei bàsica estatal d’avaluació 
ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre 
i quan no es contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal. 

1.4. Marc normatiu de l’avaluació ambiental estratègica ordinària 

És a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006) quan pren rellevància i es concreta 
la incorporació dels criteris de sostenibilitat ambiental en el planejament urbanístic. 

El primer objectiu de la Llei és conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible, sobre la base de l’ús 
racional del territori, per tal de compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, la preservació del medi 
ambient i la qualitat de vida de les persones. 

L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, disposa que l’avaluació ambiental del planejament urbanístic que estigui sotmès s’integra en el procediment d’elaboració dels plans 
urbanístics. 

Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal en matèria 
d’avaluació ambiental. 

La Llei 6/2009, de 28 d’abril sobre l’avaluació ambiental de plans i programes, que transposava a la legislació catalana la Directiva 2001/42/CE, de 
27 de juny relativa l’Avaluació Ambiental Estratègica de plans i programes i desenvolupava la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, establia 
l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació territorial i del planejament urbanístic. 

Aquesta Llei autonòmica ha estat substituïda per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, fins a l’adaptació a nivell autonòmic 
d’aquesta Llei. Aquesta llei estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes 
significatius sobre el medi ambient, i implica afectacions sobre els documents ambientals dels plans i projectes, i en concret pel que fa referència 
a aquesta fase d’avanç, el Document inicial estratègic substitueix a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar. 

No obstant això, cal tenir en compte que en tot allò que no s’oposi a aquesta legislació estatal bàsica, segueix sent d’aplicació la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Amb tot, els continguts d’aquest DIE seran els que estableix el Reglament de la Llei d’urbanisme 
complementats amb els nous aspectes que es deriven de la Llei 21/2013 (article 18) que fan referència al “Desenvolupament previsible del pla i els 
potencials impactes ambientals prenent en consideració el canvi climàtic”. 

Atenent al marc normatiu anteriorment detallat, el primer tràmit del procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària és la sol·licitud d’inici 
en la que el promotor presenta davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, un esborrany del pla i 
un Document Inicial Estratègic. 

El present document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic, i es presenta com a inici del procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental, respon al contingut d’un DIE i se sotmet 
a consulta de l’Òrgan Ambiental per tal que emeti el document d’abast corresponent. 
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1.5. Marc normatiu i contingut del document inicial estratègic 

El present Document inicial estratègic es redacta com a document complementari per acompanyar el Pla Especial Urbanístic Autònom 
d’Infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAVVGi). 

L’obligatorietat en la redacció d’aquest document inicial estratègic queda establerta en compliment de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, en el supòsit fixat a l’apartat 6.a Tercer que es transcriu a continuació: 

“Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte 
ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de 
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.” 

El supòsit anterior resulta d’aplicació perquè algunes de les determinacions del PEUAVVGi s’hauran de desenvolupar mitjançant projectes que 
requeriran d’una avaluació d’impacte ambiental. 

Per tant, la normativa vigent d’aplicació d’acord amb la qual es redacta el present document correspon a l’article 18.1 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental i a l’article 17.1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Per donar resposta a la legislació esmentada, s’inicia el primer tràmit del procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària consistent en la 
sol·licitud d’inici, tal com queda recollit en l'article 17.1 de la Llei 21/2013 de Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària que es 
transcriu a continuació: 

TÍTOL II 

Avaluació ambiental 

CAPÍTOL I 

Avaluació ambiental estratègica 

Secció 1.ª Procediment de l’avaluació ambiental estratègica ordinària per a la formulació de la declaració ambiental estratègica. 

Article 17. Tràmits i plaços de l’avaluació ambiental estratègica ordinària.  

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici. 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

 

Per la seva part, l'article 18.1 de la Llei 21/2013 fa referència al contingut del document inicial estratègic tal com es transcriu a continuació: 

Article 18. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1 Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu, 
juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, 
acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document inicial estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i el contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents 

Per tant, el present document inicial estratègic dóna inici a l’esmentat procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària i es redacta d’acord 
amb el contingut que queda regulat en l’article 18 de la Llei 21/2013. 

Una vegada presentat el document inicial estratègic, després de fer les corresponents consultes, l’òrgan ambiental ha d’elaborar i remetre al 
promotor i a l’òrgan substantiu, el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, juntament amb les contestacions rebudes a les consultes 
efectuades. 

Aquest document d'abast especificarà el contingut mínim que haurà de tenir el corresponent estudi ambiental estratègic i que caldrà presentar 
seguint les directrius recollides en l'article 20 i l'annex IV de la Llei 21/2013. 

Per tot això, s’ha preparat el present document inicial estratègic que acompanyarà la proposta del PEUAVVGi amb la finalitat de facilitar la informació 
necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que en el termini establert, pugui redactar el 
corresponen document d'abast per continuar amb el tràmit d'avaluació ambiental ordinària. 
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2. PRESENTACIÓ DEL PEUAIVVGi 

2.1. Antecedents 

Els antecedents històrics de les vies verdes objecte d’estudi s’han d’anar a cercar a la xarxa de carrilets que configurava la comunicació entre els 
pobles de les comarques gironines. A finals del segle XIX, es van anar implantant els anomenats trens econòmics amb l’objectiu final d’incrementar 
la circulació de mercaderies i l’accés a les zones portuàries, sense oblidar la comunicació entre pobles. 

La recuperació d’aquestes vies de tren, que han exercit en el passat d’eixos connectors entre les poblacions, representa una bona oportunitat per 
descobrir la riquesa cultural, històrica i paisatgística d’aquest territori. La seva geografia juntament amb la seva gran varietat de paisatges 
converteixen aquest àmbit en un espai idoni per practicar activitats com el cicloturisme i el senderisme. 

El projecte Enllaç: Xarxa transfronterera de vies verdes a Catalunya va ser programat dins el POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra), que dóna suport financer comunitari orientat a reforçar la integració econòmica i social de la zona 
transfronterera, i desenvolupa una xarxa cicloturista contínua entre ambdós costats de la frontera, la ruta anomenada Pirinexus d'uns 350 km de 
recorregut, que a la part més oriental s'inclou en la xarxa europea EuroVelo 8 Mediterranean Route. 

La ruta Pirinexus passa per un total de 53 poblacions i 8 comarques diferents, i combina traçats de vies verdes amb altres rutes ciclables com 
camins rurals o carreteres amb baixa densitat de trànsit. 

L’anella cicloturística és un camí que permet circular sense discontinuïtat entre les seves vies, connecta dos territoris amb infraestructures de 
mobilitat sostenible, fomenta el respecte pel medi ambient i promou l’activitat turística. 

Els objectius principals de la ruta Pirinexus són: establir un producte cicloturístic transfronterer i comú que permeti circular sense discontinuïtat de 
vies i connectar els dos territoris amb infraestructures de mobilitat sostenible, fomentant el respecte pel medi ambient, i promoure l’activitat turística; 
així com seguir esborrant l’efecte ‘frontera’ (límit físic i mental). 

2.2. Les Vies Verdes de Girona 

Les Vies Verdes estan gestionades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona que té la consideració d’ens local adscrit a la Diputació de Girona i 
està integrat per la mateixa Diputació, els 7 consells comarcals de la província de Girona i els 63 ajuntaments següents, que figuren en l’article 1 
dels seus estatuts: Agullana, Aiguaviva, Amer, Anglès, Armentera, Banyoles, Bellcaire d’Empordà, Bescanó, Caldes de Malavella, Calonge, 
Campdevànol, Campllong, Camprodon, Capmany, Cassà de la Selva, Castell - Platja d’Aro, Castelló d’Empúries, Cellera de Ter la, Celrà, Cornellà 
de Terri, Escala l’, Esponellà, Fornells de la Selva, Fontcoberta, Girona, Gualta, Jonquera la, Llagostera, Llambilles, Llanars, Lloret de Mar, Masarac, 
Molló, Mont-ras, Ogassa, Olot, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Palol de Revardit, Peralada, Planes d’Hostoles, Porqueres, Preses les, Quart, 
Ripoll, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadesses, Sant Julià de Ramis, 
Sant Pere Pescador, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter, Serinyà, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, Vall de Bianya la, Vall d’en Bas la i Vilablareix. 

Les seves tasques principals són realitzar el manteniment i millora de la infraestructura, promocionar el seu ús i ampliar la xarxa. Des de 2013, 
gestiona també la xarxa Pirinexus, ruta pedalable que uneix les comarques gironines amb la Catalunya francesa. 

S’entén per “vies verdes” aquelles infraestructures de comunicació desenvolupades sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i, sobre camins 
de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, que es poden utilitzar per a fins recreatius i 
per a desplaçaments entre centres d’activitat. En general, són corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i segurs. El 
traçat és accessible i integrat en el medi natural. (Declaració de Lille – 12 de setembre del 2000). 

Actualment les vies verdes de Girona són: la ruta del Ferro i del Carbó (Ripoll – Sant Joan de les Abadesses – Ogassa), el camí ral de Campdevànol, 
la ruta Sant Joan de les Abadesses – Llanars (que recorre un tram de Pirinexus), les rutes del Carrilet Olot – Girona i Girona – Sant Feliu de 
Guíxols, la ruta Girona – Sarrià de Ter (que recupera la ruta del Tren Pinxo cap a Banyoles), la ruta Termal (Cassà de la Selva – Caldes de 
Malavella), la ruta Fornells – Campllong i la ruta del Tren Petit (Palamós – Palafrugell). A més, s’està treballant per connectar totes aquestes rutes 
entre sí amb trams de via verda. 

2.3. Iniciativa, oportunitat i conveniència del PEUAIVVGi 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona promou la redacció del PEUAIVVGi amb la finalitat de poder garantir el desenvolupament de les vies 
verdes de Girona mitjançant un instrument urbanístic unitari, ja que constitueixen un recurs turístic d’abast territorial i d’interès supramunicipal. 

La necessitat de la formulació del PEUA de les Vies Verdes de Girona rau en l’obligació que els sistemes urbanístics generals estiguin previstos 
en el planejament urbanístic i, així, regularitzar urbanísticament la xarxa existent i ordenar tant l’existent com la que es pretén executar de manera 
immediata, qualificant-la com a sistema urbanístic general de comunicacions i definint el sistema urbanístic de protecció i integració paisatgística, 
regulant els usos permesos i les construccions necessàries, si s’escau, d’ambdós sistemes i legitimant les expropiacions urbanístiques per a la 
seva execució, i l’accés de les noves finques al Registre de la Propietat. 

L'art. 4 dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona estableix que l'àmbit d'actuació del Consorci abraça en principi l’àrea definida dels 
termes municipals on discorren els traçats actuals de: 

- La ruta del carrilet Olot-Girona. 

- La via del tren de Sant Feliu de Guíxols. 

- La ruta del ferro Ripoll-Sant Joan de les Abadesses. 

- i els enllaços corresponents fins assolir una anella continua. 

Els projectes i les obres d'execució de les vies verdes s’han d’ajustar a les determinacions del planejament urbanístic vigent de manera que el 
traçat de les vies verdes s’ha de situar en terrenys qualificats pel planejament urbanístic general de cadascun dels municipis consorciats pels quals 
discorren com a sistemes urbanístics de mobilitat, vials urbans o camins rurals. 

La necessitat que les Vies Verdes estiguin previstes en el planejament urbanístic rau, en primer terme, en l’oportunitat que el seu traçat respongui 
a una planificació prèvia i, en segon terme, que els projectes d’obres locals ordinàries que es tramitin s’ajustin a les seves determinacions, sense 
necessitat de supeditar la seva aprovació a constants modificacions de planejament general. 

La legislació urbanística preveu la possibilitat d’implantar sistemes urbanístics de comunicacions, locals o generals, no previstos en el planejament 
urbanístic general, especialment en SNU, mitjançant plans especials urbanístics a l’abast d’alguns dels ens implicats. D’acord amb això, esdevé 
convenient que les Vies Verdes estiguin previstes en un pla especial urbanístic autònom pels motius següents: 

- Tractant-se d'un sistema urbanístic general de comunicacions d'abast supramunicipal, és necessari que la seva execució estigui prevista 
en un planejament supramunicipal, bé en un Pla director urbanístic, bé en un Pla especial urbanístic autònom. 

- Garantir l'adaptació dels projectes al planejament urbanístic, evitant la formulació de múltiples modificacions puntuals dels POUM de 
cada municipi, amb els conseqüents endarreriments en l’execució dels projectes. 

- Fonamentar la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins d'expropiació 
o d'imposició de servituds, o bé d'ocupació temporal dels terrenys, per raons urbanístiques en el marc de l'art. 109.1 del TRLUC, en el 
cas que l’ens expropiant ostenti competències urbanístiques. 

- Per seguretat jurídica. 

2.4. Objecte del PEUAIVVGi 

Durant la redacció de l’avanç del PEUAIVVGi s’ha analitzat i identificat el recorregut de les vies verdes en tot l’àmbit territorial de la província de 
Girona, tant si discorre per sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable. No obstant, el pla especial autònom només té efectes normatius sobre 
el sòl no urbanitzable i urbanitzable en aquells trams on cal adequar el planejament urbanístic. 

La determinació bàsica del PEU autònom d'infraestructures de les Vies Verdes de Girona és la següent: 

- Identificar la totalitat del traçat del conjunt de les vies verdes gestionades pel Consorci de Vies Verdes de Girona, 

- i qualificar com a sistema urbanístic general de comunicacions tots els terrenys necessaris per a gestionar i, en el seu cas, executar el 
traçat de les Vies Verdes, tot establint l’ordenació i les condicions d’implantació del sistema d'acord amb el que estableix l'art. 93.4 del 
RLUC. 

El pla especial urbanístic autònom de infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAIVVGi) té com a objectius principals: 

- Garantir que el traçat de totes les rutes de les Vies Verdes i la xarxa Pirinexus, existents, les que s'estan projectant o executant actualment 
i les que han sol·licitat darrerament els municipis consorciats, estigui previst en un planejament supramunicipal reconeixent-lo com a 
sistema urbanístic general de comunicacions, 

- i fixar les zones necessàries de protecció de la via verda i del seu entorn proper, i, en el seu cas, qualificar els terrenys necessaris com 
a sistema de protecció i d’integració paisatgística. 
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2.5. Marc territorial i àmbits dels trams del PEUAIVVGi 

A la taula següent s’identifiquen els diferents trams de les Vies Verdes que han estat objecte de delimitació dins el PEUAIVVGi, i es fa una relació 
dels ajuntaments i consells comarcals implicats. 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Via Verda en la que se situa Municipi Comarca Longitud (m)     

1 Camí Ral de Gombrèn a Campdevànol Campdevànol Ripollès 453,88     

2 Camí Ramader de Campdevànol Campdevànol Ripollès 749,77     

3 Ruta del Ferro i del Carbó Sant Joan de les Abadesses Ripollès 1.466,36     

4 
Tram de Sant Joan de les Abadesses a la Colònia 
Llaudet 

Sant Joan de les Abadesses Ripollès 245,11     

5 
Tram de Sant Joan de les Abadesses a la Colònia 
Llaudet 

Sant Joan de les Abadesses Ripollès 470,24     

6 Pirinexus Ripollès Sant Joan de les Abadesses Ripollès 916,66     

7 Pirinexus Ripollès Camprodon Ripollès 655,00     

8 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya Sant Joan de les Abadesses Ripollès 1.842,60     

9 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya Sant Joan de les Abadesses Ripollès 846,62   7.646,24 

10 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 1.689,71     

11 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 872,94     

12 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 1.954,20     

13 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 268,16     

14 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 3.035,17     

15 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya La Vall de Bianya Garrotxa 602,99   8.423,17 

16 Tram de la Vall del Ter a la Vall del Llémena Sant Gregori Gironès 843,85     

17 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera Fornells de la Selva Gironès 1.109,79     

18 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera Llambilles Gironès 382,11     

19 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera Llambilles Gironès 72,70     

20 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera Llambilles Gironès 402,69     

21 Via Verda Verneda Campllong Gironès 1.522,22     

22 Via Verda Verneda Sant Andreu Salou Gironès 1.096,15   5.429,51 

23 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Cornellà del Terri Pla de l'Estany 765,85     

24 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Cornellà del Terri Pla de l'Estany 145,76     

25 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Cornellà del Terri Pla de l'Estany 920,40     

26 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Porqueres Pla de l'Estany 248,91     

27 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Porqueres Pla de l'Estany 81,95     

28 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Banyoles Pla de l'Estany 253,94     

29 Tren Pinxo. Tram Sant Julià de Ramis a Serinyà Esponellà Pla de l'Estany 197,06   2.613,87 

30 Ruta del Carrilet I (Olot-Girona) Amer Selva 1.885,12     

31 Ruta Termal Caldes de Malavella Selva 1.099,34     

32 Ruta Termal Caldes de Malavella Selva 630,09     

33 Ruta Termal Caldes de Malavella Selva 140,06     

34 Ruta Termal Caldes de Malavella Selva 667,57   4.422,18 

35 Pirinexus Empordà Torrent Baix Empordà 188,79     

36 Pirinexus Empordà Torrent Baix Empordà 534,09     

37 Pirinexus Empordà Gualta Baix Empordà 91,24   814,12 

38 Pirinexus Empordà L'Escala Alt Empordà 898,40     

39 Pirinexus Empordà L'Escala Alt Empordà 814,65     

40 Pirinexus Empordà Sant Pere Pescador Alt Empordà 229,10     

41 Pirinexus Empordà Sant Pere Pescador Alt Empordà 169,54     

42 Camí Natural de la Muga Cabanes Alt Empordà 1.652,49     

43 Camí Natural de la Muga Cabanes Alt Empordà 160,58     

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Via Verda en la que se situa Municipi Comarca Longitud (m)     

44 Camí Natural de la Muga Cabanes Alt Empordà 855,66     

45 Camí Natural de la Muga Pont de Molins Alt Empordà 2.310,96     

46 Camí Natural de la Muga Boadella i les Escaules Alt Empordà 695,06     

47 Camí Natural de la Muga Boadella i les Escaules Alt Empordà 751,44     

48 Camí Natural de la Muga Boadella i les Escaules Alt Empordà 1.197,12     

49 Camí Natural de la Muga Darnius Alt Empordà 478,82     

50 Pirinexus Empordà La Jonquera Alt Empordà 2.497,12   12.710,94 

            42.060,03 

 

Com és desprèn de la taula anterior, l’àmbit global del PEUAIVVGi està format per 50 àmbits, dels quals només en 9 àmbits s’inclouen trams de 
vies verdes de nova planificació i sense cap tipus de tramitació ambiental que són objecte d'avaluació ambiental en el present DIE. 

A la taula següent s’identifiquen aquests 9 àmbits, i es fa una relació del seu codi, dels noms dels trams de via verda, de la seva longitud de 
recorregut en metres lineals, i dels municipis i comarques als quals pertanyen: 

Àmbit de PEUAIVVGi Nom tram Via Verda Longitud (ml) Municipi Comarca 

1 Camí Ral de Gombrèn a Campdevànol 453,88 Campdevànol (3.225 habitants) Ripollès 

9 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya 846,62 Sant Joan de les Abadesses (3.250 habitants) Ripollès 

10 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya 1521,41 la Vall de Bianya (1.315 habitants) Garrotxa 

17 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 1109,79 Fornells de la Selva (2.700 habitants) Gironès 

18 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 382,11 Llambilles (730 habitants) Gironès 

19 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 72,70 Llambilles (730 habitants) Gironès 

20 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 402,69 Llambilles (730 habitants) Gironès 

21 Via verda Verneda 1522,22 Campllong (533 habitants) Gironès 

22 Via verda Verneda 1096,15 Sant Andreu Salou (156 habitants) Gironès 

 

En aquest sentit, cal remarcar que dins els 50 Àmbits del PEUAIVVGi s’han inventariat trams de vies verdes ja sotmesos a planificació urbanística 
i que ja han passat un tràmit d’avaluació ambiental, de manera que tots aquests trams s’han exclòs en un primer cribatge, ja que no requereixen 
d’una nova tramitació ambiental, i no seran objecte d’estudi en el present DIE. 

Per tant, els àmbits del PEUAIVVGi recollits a la taula anterior són els trams de nova creació, proposats per a garantir la continuïtat de la xarxa, 
sotmesos a planificació urbanística i que no han passat cap tipus de tràmit ambiental, i per aquest motiu, seran objecte d’avaluació ambiental en el 
present DIE. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica d’aquestes àmbits, i la seva descripció tècnica per cada 
àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3. CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL 

3.1. Geologia 

Les comarques gironines presenten una gran diversitat geològica que es diferencia entre les zones de relleu més accidentat, on predominen els 
afloraments i materials del terciari, les àrees baixes i més planeres amb presència de materials del terciari aportats sobre els anteriors en les 
depressions, i l'entorn dels principals cursos fluvials on afloren els dipòsits al·luvials. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen les següents unitats geològiques i la seva classificació litològica: 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Unitats geològiques Classificació litològica Longitud tram (ml) 

1 P5A Turbidites (Campdevànol), guixos a sostre Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 453,88 

9 P6F Conglomerats i gresos (Campauné,Serra de Bellmunt) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 846,62 

10 P6F Conglomerats i gresos (Campauné,Serra de Bellmunt) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 1521,41 

17 Q2D Graves (terrasses i glacis) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 1109,79 

18 COC Materials volcànics Roques volcàniques del Paleozoic 139,70 

18 N23B Arcoses, lutites i conglomerats (Selva) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 242,41 

19 Q2D Graves (terrasses i glacis) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 72,70 

20 Q2D Graves (terrasses i glacis) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 307,88 

20 N23B Arcoses, lutites i conglomerats (Selva) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 94,81 

21 Q2D Graves (terrasses i glacis) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 1522,22 

22 Q2D Graves (terrasses i glacis) Dipòsits sedimentaris del Cenozoic 1096,15 

 

De la taula anterior es desprèn que tots els àmbits discorren sobre sòls formats per dipòsits sedimentaris del Cenozoic, excepte l’àmbit 18 que una 
part també es troba sobre materials litològics constituïts per roques volcàniques del Paleozoic. 

Pel que fa a les unitats geològiques, predominen les graves (terrasses i glacis) als àmbits 17, 19, 20, 21 i 22, en segon lloc, les arcoses, lutites i 
conglomerats als àmbits 18 i 20 i els conglomerats i gresos als àmbits 9 i10. I en darrer lloc, les turbidites i guixos a sostre a l’àmbit 1 i els materials 
volcànics a l’àmbit 18. 

En aquest sentit, tot i que es produirà una modificació estructural del sòl per adequar les vies verdes dels trams nous, els impactes produïts sobre 
la geologia per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi s’avaluen com a compatibles, tal com queda recollit al capítol 6 on s’avaluen els 
efectes ambientals. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica d’aquestes unitats geològiques, i el seu anàlisi detallat 
per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

3.2. Hidrologia superficial 

La xarxa hidrogràfica de les Comarques Gironines està formada pels rius que s’originen als Pirineus, com el Ter i la Muga, els que neixen al peu 
de la Serralada Transversal, com és el cas del Fluvià, i els cursos fluvials que s’inicien als relleus de la serralada Prelitoral, com la Tordera i els 
seus afluents, i els que neixen a les serres Litorals, com el Daró i el Ridaura, entre d’altres. 

El règim hídric dels cursos fluvials que travessen el territori gironí depèn principalment de les característiques de la precipitació en forma de pluja, 
que acusa els mínims estivals i hivernals propis del clima mediterrani, així com períodes de crescudes relacionats amb els màxims de la precipitació 
caiguda a la tardor i la primavera. Aquest fet es fa palès en el cas dels rius i rieres de conca reduïda de l’àrea litoral que presenten el seu llit sec la 
major part de mesos de l’any, amb una circulació d’aigua esporàdica i lligada als episodis de precipitacions més intenses. Només el cabal del riu 
Ter manifesta una influència de les precipitacions en forma de neu digna de ser considerada. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i 
secundària: 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Nom Distància més propera 

Xarxa hidrogràfica 
principal 

Xarxa hidrogràfica 
secundària 

Nom Zona Humida 
Xarxa 

hidrogràfica 
principal 

Xarxa 
hidrogràfica 
secundària 

Nom Zona 
Humida 

1 el Merdàs Torrent de Grats Estanys i basses de la Serra Cavallera ≈ 70 m Creua ≈ 11,5 km 

9 Riera de Bianya Torrent del Vedellar Estanys i basses de la Serra Cavallera ≈ 780 m ≈ 50 m ≈ 6 km 

10 Riera de Bianya Sense Nom Estanys i basses de la Serra Cavallera Voreja Creua ≈ 5,7 km 

17 l'Onyar Riera de Bugantó Prats de Sant Sebastià ≈ 1,3 km Voreja ≈ 9,3 km 

18 l'Onyar Sense Nom Prats de Sant Sebastià ≈ 3 km Creua ≈ 11 km 

19 Riera de Gotarra Riera de Bugantó Prats de Sant Sebastià ≈ 2,5 km Creua ≈ 9,8 km 

20 Riera de Gotarra Riera de Bugantó Prats de Sant Sebastià ≈ 2 km ≈ 170 m ≈ 9,3 km 

21 Riera de Gotarra Riera de Verneda Prats de Sant Sebastià Voreja ≈ 10 m ≈ 5,8 km 

22 Riera de Gotarra Riera de Verneda Prats de Sant Sebastià Voreja Creua ≈ 5,4 km 

 

De la taula anterior es desprèn que de la xarxa hidrogràfica principal cap riu ni riera serà creuat per trams nous de vies verdes, de manera que no 
es veurà afectada de manera directa per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

No obstant, l’àmbit 10 voreja la Riera de Bianya i discorre a uns pocs metres de distància, igual que els àmbits 21 i 22 que voregen la Riera de 
Gotarra. Ambdues rieres es poden veure afectades de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

Per altra banda, l’àmbit 1 discorre a 70 m de distància del riu Merdàs, que també es pot veure afectat de manera indirecta per les actuacions 
proposades dins el PEUAIVVGi. 

En tots tres casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests cursos fluvials i la necessitat d’adoptar mesures preventives i 
correctores per assegurar la seva protecció. 

Pel que fa al riu Onyar, s’observa com es troba a una distància superior a 1 km dels àmbits 17 i 18, i en cap cas es veurà afectat per les actuacions 
proposades dins el PEUAIVVGi. 

De la xarxa hidrogràfica secundària s’observa com l’àmbit 1 creua el Torrent de Grats, els àmbits 10 i 18 creuen una riera sense nom, l’àmbit 19 
creua la Riera de Bugantó i l’àmbit 22 creua la Riera de Verneda, de manera que tots ells es poden veure afectats de manera directa per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

Per altra banda, l’àmbit 17 voreja la Riera de Bugantó i discorre a uns pocs metres de distància, l’àmbit 21 discorre a només 10 m de distància de 
la Riera de Verneda, l’àmbit 9 discorre a 50 m de distància del Torrent del Vedellar i l’àmbit 20 discorre a 170 m de distància de la Riera de Bugantó. 
Tots tres cursos secundaris es poden veure afectats de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En tots els casos afectats de la xarxa secundària, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests cursos fluvials i la necessitat 
d’adoptar mesures preventives i correctores per assegurar la seva protecció. 

Pel que fa a les Zones Humides de l’àmbit d’estudi, totes elles es troben a distàncies superiors als 5 km i en cap cas es veuran afectades per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests cursos fluvials de la xarxa 
hidrogràfica principal i secundària, i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.3. Espais de la Xarxa Natura 2000 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat diverses llistes d’espais a incorporar a la xarxa Natura 2000. La primera d’elles, aprovada l’any 1997, incloïa 
exclusivament els espais del PEIN que complien amb els criteris de la normativa europea per ser declarats com a Llocs d’Importància Comunitària 
(LIC) o com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquestes llistes van ser modificades diverses vegades fins que el 5 de setembre 
de 2006, el Govern de Catalunya, amb l’Acord de Govern 112/2006, aprova la llista definitiva de LIC i de ZEPA que configura la xarxa Natura 2000. 

El desembre de 2013 es va fer la declaració de 29 LIC com a Zones d’especial conservació (ZEC); culminava així el procés de desplegament de 
la xarxa Natura 2000 a l’àmbit del Pirineu i Prepirineu. Es tracta dels 22 espais situats al Pirineu i Prepirineu corresponents a la regió biogeogràfica 
alpina. Finalment, el mes de novembre de 2014 es va fer la declaració de la resta dels 86 LIC com a ZEC situades a la regió biogeogràfica 
mediterrània; culminava així, definitivament, el desplegament de la xarxa Natura 2000 a Catalunya. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents espais de la Xarxa Natura 2000: 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom ZEC ZEPA Longitud tram (ml) Distància XN més propera 

1 ES5120024 Montgrony Sí Sí - ≈ 2,1 km 

1 ES5120027 Rasos de Tubau Sí Sí - ≈ 4,2 km 

1 ES5120003 Serra Cavallera Sí No - ≈ 3,7 km 

9 ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines Sí Sí - ≈ 4,1 km 

9 ES5120019 Riberes de l'Alt Ter Sí No 77,17 Creua 

10 ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines Sí Sí - ≈ 3,6 km 

10 ES5120019 Riberes de l'Alt Ter Sí No - ≈ 420 m 

17 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 2,3 km 

18 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 160 m 

19 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 1,1 km 

20 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 1,3 km 

21 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 4,6 km 

22 ES5120010 Les Gavarres Sí No - ≈ 4,6 km 

 

De la taula anterior es desprèn que dels 6 espais de la Xarxa Natura 2000 només un d’ells es pot veure afectat de manera directa per les actuacions 
proposades dins el PEUAIVVGi. Es tracta de l’espai Riberes de l’Alt Ter que serà creuat per l’àmbit 9 en uns 77 m lineals i també es troba a 420 m 
de l’àmbit 10, tot i que en aquest darrer cas no es preveu cap tipus d’afectació. 

Per altra banda, l’àmbit 18 discorre a 160 m de distància de l’espai Les Gavarres, que també es pot veure afectat de manera indirecta per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En ambdós casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i correctores 
per assegurar la seva protecció. 

La resta d’espais de la Xarxa Natura 2000 de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 2 km i en cap cas es veuran afectats per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

L’únic espai de la Xarxa Natura 2000 susceptible de veure’s afectat és l’espai Riberes de l’Alt Ter. Es tracta d'un espai de relleu fortament accidentat 
situat al Prepirineu oriental septentrional català. Comprèn àmbits fluvials i inclou la Vall de Camprodon. Cal destacar que, el riu Ter és el més gran 
i significatiu de la part oriental de la regió alpina espanyola. Aquest espai suposa l'única representació de Barbus meriodionalis a la xarxa Natura 
2000 de la regió alpina espanyola. No obstant, s’han de remarcar dos aspectes clau que minimitzen el seu potencial impacte: 

- Aquest espai es veurà creuat en una longitud molt curta de només 77 m de longitud, essent la magnitud molt baixa. 

- El creuament es produeix en la seva zona limítrof i en un àmbit molt allunyat del riu Ter que discorre a 2 km de distància. 

Per tot això, es considera que els valors naturals i singulars que conformen aquest espai de la Xarxa Natura 2000 i que han motivat la seva protecció 
no es veuran afectats ni alterats en cap dels casos per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. Això es fa extensiu per la resta d’espais que 
s’han estudiat i que tampoc es veuran afectats per trobar-se fora del àmbits d’actuació. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests espais de la Xarxa Natura 2000 
i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

 

3.4. Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat l’any 1992, és l’instrument de planificació de nivell superior que estructura el sistema d’espais 
protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla 
territorial de Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 

- Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya. 

- Donar una protecció bàsica a aquests espais. 

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN): 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom Longitud tram (ml) Distància PEIN més proper 

1 MOG Serra de Montgrony - ≈ 2,1 km 

1 RAT Rasos de Tubau - ≈ 4,2 km 

1 CVS Serra Cavallera - ≈ 3,7 km 

9 RIT Riberes de l'Alt Ter 77,17 Creua 

9 ALG l'Alta Garrotxa - ≈ 4,1 km 

10 RIT Riberes de l'Alt Ter - ≈ 420 m 

10 ALG l'Alta Garrotxa - ≈ 3,6 km 

17 GAV Les Gavarres - ≈ 2,3 km 

18 GAV Les Gavarres - ≈ 160 m 

19 GAV Les Gavarres - ≈ 1,1 km 

20 GAV Les Gavarres - ≈ 1,3 km 

21 GAV Les Gavarres - ≈ 4,6 km 

22 GAV Les Gavarres - ≈ 4,6 km 

 

De la taula anterior es desprèn que dels 6 espais del Pla d’Espais d’Interès Natural només un d’ells es pot veure afectat de manera directa per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. Es tracta del PEIN Riberes de l’Alt Ter que serà creuat per l’àmbit 9 en uns 77 m lineals i també es 
troba a 420 m de l’àmbit 10, tot i que en aquest darrer cas no es preveu cap tipus d’afectació. 

Per altra banda, l’àmbit 18 discorre a 160 m de distància de l’espai PEIN Les Gavarres, que també es pot veure afectat de manera indirecta per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En ambdós casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i correctores 
per assegurar la seva protecció. 

La resta d’espais del Pla d’Espais d’Interès Natural de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 2 km i en cap cas es veuran afectats per 
les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests espais del Pla d’Espais d’Interès 
Natural i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.5. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) 

Els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) són un tipus "especial" d’espais naturals protegits, designats específicament pel seu interès 
científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, amb l'objectiu de dotar-los d'uns règims de protecció i de gestió adequats a aquestes 
característiques. Formen part del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya i, juntament amb la resta dels ENP i el territori de Natura 2000, 
configuren tot el Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. 

Els ENPE tenen una de protecció superior que la resta dels espais naturals protegits i compten amb una regulació jurídica pròpia i una gestió 
individualitzada i especialment acurada. La norma que els designa i n'estableix les categories és la Llei 12/1985, d'espais naturals, que determina 
les figures de parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. 

La Llei 12/1985, d’espais naturals, estableix 4 categories d’Espais naturals de protecció especial (ENPE) i, actualment, al territori català hi ha un 
total de 73 ENPES distribuïts en Parc nacional (1), Parcs naturals (14), Reserves naturals (64) i Paratges naturals d’interès nacional (7). 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE): 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom  Distància ENPE més proper 

1 pnat Parc Natural del Cadí-Moixeró ≈ 8,5 km 

9 pnat Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ≈ 9,5 km 

10 pnat Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ≈ 9 km 

17 pnat Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ≈ 25,5 km 

18 pnat Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ≈ 23,5 km 

19 pnat Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ≈ 24,5 km 

20 pnat Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ≈ 24,5 km 

21 pnin Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa ≈ 21 km 

22 pnin Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa ≈ 20 km 

 

De la taula anterior es desprèn que tots els Espais Naturals de Protecció Especial inventariats en l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors 
als 8 km, de manera que cap d’ells es veurà afectat per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests Espais Naturals de Protecció 
Especial i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

 

 

 

 

 

3.6. Espais d'interès geològic (EIG) 

L'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d'afloraments i llocs d'interès geològic que en conjunt testimonien 
l'evolució geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic. Especialistes de tot Catalunya han aportat els seus 
coneixements i han col·laborat en la recopilació i la síntesi d'informació dels afloraments especialment rellevants de Catalunya. Aquest document 
serveix de marc de referència en la presa de decisions en la planificació i la gestió del territori. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents Espais d’Interès Geològic (EIG): 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom Tipus Distància EIG més proper 

1 142 Pont de les Coves (Vall del Freser) Geòtop ≈ 4,6 km 

1 141 Roques volcanoclàstiques de Castellar de N'Hug Geozona ≈ 7,3 km 

9 143 Mines de Surroca i Ogassa Geòtop ≈ 7 km 

10 143 Mines de Surroca i Ogassa Geòtop ≈ 7,5 km 

17 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 6,5 km 

18 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 9 km 

19 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 8,7 km 

20 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 8,4 km 

21 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 7,3 km 

22 356 Crosa de Sant Dalmai Geòtop ≈ 8,6 km 

 

De la taula anterior es desprèn que tots els Espais d’Interès Geològic inventariats en l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 4 km, de 
manera que cap d’ells es veurà afectat per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests Espais d’Interès Geològic i el 
seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.7. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) 

En el present capítol s’estudien els hàbitats d’interès comunitari (HIC), llistats a l’annex I de la Directiva 97/62/CEE. Els hàbitats han estat 
inventariats seguint el Manual de Biòtops CORINE, però els codis usats segueixen el Centre Temàtic Europeu per a la Conservació de la Natura 
(ETC/NC), i que ha estat transposat a Catalunya pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Els HIC són una selecció dels hàbitats naturals presents a la UE dels quals cal conservar mostres representatives que en garanteixin la conservació 
dins el territori de la UE. En principi la inclusió d’aquests hàbitats no impliquen cap categoria de protecció legal, sinó la recomanació de preservar 
una mostra prou gran per garantir la seva conservació. 

La Directiva Hàbitats de la Unió Europea defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari (HIC) aquells, d'entre tots els hàbitats naturals 
presents en el territori de la UE, que compleixin alguna de les següents característiques: 

- Es trobin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural. 

- Tinguin una àrea de distribució reduïda per naturalesa a causa de la regressió de les poblacions. 

- Siguin exemples representatius d'una o diverses de les set regions biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la 
continental, la macaronèsica, la mediterrània, la boreal i la panònica. 

La Directiva defineix també els HIC prioritaris, que són aquells que estan amenaçats de desaparició en el territori de la UE. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC): 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom Longitud tram (ml) Distància HIC més proper 

1 32 Aigües corrents (rius i torrents) 96,17 - 

1 62 Pastures seminaturals   ≈ 30 m 

9 91 Boscos caducifolis de l'Europa temperada 846,62 - 

10 93 Boscos esclerofil·les mediterranis   ≈ 230 m 

10 91 Boscos caducifolis de l'Europa temperada 479,28 - 

17 92 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis 293,18 - 

17 93 Boscos esclerofil·les mediterranis   ≈ 25 m 

18 95 Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies   ≈ 120 m 

19 92 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis 72,70 - 

20 93 Boscos esclerofil·les mediterranis   ≈ 40 m 

20 92 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis   ≈ 95 m 

21 92 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis 1522,22 - 

21 65 Prats mesòfils   ≈ 660 m 

21 93 Boscos esclerofil·les mediterranis   ≈ 1,1 km 

22 92 Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis 1023,86 - 

22 93 Boscos esclerofil·les mediterranis   ≈ 620 m 

22 65 Prats mesòfils   ≈ 800 m 

22 95 Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies   ≈ 1,2 km 

De la taula anterior es desprèn com l’Àmbit 1 travessa 96 m de l’hàbitat Aigües corrents, els Àmbits 9 i 10 afecten 846 i 479 m respectivament de 
l’hàbitat Boscos caducifolis de l’Europa temperada, i els Àmbits 17, 19, 21 i 22 travessen 293, 73, 1.522 i 1.024 m respectivament de l’hàbitat 
Boscos caducifolis mediterranis. Tots ells es poden veure afectats de manera directa per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

Per altra banda, l’Àmbit 1 discorre a 30 m de l’hàbitat Prats seminaturals, i els Àmbits 17 i 20 discorren a 25 i 40 m de l’hàbitat Boscos esclerofil·les 
mediterranis. Tots ells es poden veure afectats de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En tots els casos anteriors, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i 
correctores per assegurar la seva protecció. 

La resta d’Hàbitats d’Interès Comunitari de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 100 m i en cap cas es veuran afectats per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests Hàbitats d’Interès Comunitari i 
el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents HIC diferenciant si són Prioritaris o no: 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Prioritari Codi Nom 
Longitud 
tram (ml) 

Distància 
HIC més 
proper 

1 NO 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 96,17 - 

1 NO 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) 96,17 - 

1 NO 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)   ≈ 30 m 

1 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 96,17 - 

1 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 96,17 - 

9 NO 9130 Fagedes neutròfiles 846,62 - 

9 NO 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 846,62 - 

9 NO 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli   ≈ 55 m 

9 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)   ≈ 300 m 

10 NO 9130 Fagedes neutròfiles 479,28 - 

10 NO 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 479,28 - 

10 NO 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli   ≈ 530 m 

10 NO 9340 Alzinars i carrascars   ≈ 230 m 

10 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)   ≈ 620 m 

10 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)   ≈ 545 m 

17 NO 9340 Alzinars i carrascars   ≈ 25 m 

17 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 293,18 - 

18 NO 9330 Suredes   ≈ 120 m 

18 NO 9540 Pinedes mediterrànies   ≈ 120 m 

19 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 72,70 - 

20 NO 9340 Alzinars i carrascars   ≈ 40 m 

20 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera   ≈ 95 m 

21 NO 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)   ≈ 660 m 

21 NO 9340 Alzinars i carrascars   ≈ 1,1 km 

21 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 1522,22 - 

21 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)   ≈ 1,3 km 

21 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 1522,22 - 

22 NO 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)   ≈ 800 m 

22 NO 9340 Alzinars i carrascars   ≈ 620 m 

22 NO 9540 Pinedes mediterrànies   ≈ 1,2 km 

22 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 1023,86 - 

22 SI 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)   ≈ 1,8 km 

22 NO 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 1023,86 - 

De la taula anterior es desprèn com l’Àmbit 1 travessa 96 m de 3 HIC No Prioritaris (Rius i Alberedes) i 1 HIC Prioritari (Vernedes), els Àmbits 9 i 
10 afecten 846 i 479 m respectivament de 2 HIC No Prioritaris (Fagedes neutròfiles i calcícoles), els Àmbits 17 i 19 travessen 293 i 73 m 
respectivament d’HIC No Prioritari (Alberedes i salzedes), i els Àmbits 21 i 22 afecten 1.522 i 1.024 m respectivament d’HIC Prioritari (Vernedes) i 
d’HIC No Prioritari (Alberedes i salzedes). Tots ells es poden veure afectats de manera directa per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

Per altra banda, l’Àmbit 1 discorre a 30 m d’un HIC No Prioritari (Prats seminaturals), l’Àmbit 9 discorre a 55 m d’un HIC No Prioritari (Rouredes de 
roure pènol) i els Àmbits 17 i 20 discorren a 25 i 40 m d’un HIC No Prioritari (Alzinars i carrascars). Tots ells es poden veure afectats de manera 
indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En tots els casos anteriors, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i 
correctores per assegurar la seva protecció. 

Els HIC restants es troben a distàncies superiors als 100 m i en cap cas es veuran afectats per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritaris i No Prioritaris i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.8. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) 

El Departament d’Agricultura defineix un seguit d’Àrees d’interès faunístic i florístic (AIFF) a partir de la suma de les àrees més crítiques de totes 
les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es té una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents 
llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. 

Les àrees d’interès faunístic i florístic mostren les zones més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es disposa 
d’informació bastant detallada.  

L’objectiu és conèixer totes aquelles zones crítiques, amb ric o interès per la fauna i flora amenaçada a Catalunya, i així tenir-les en compte per 
qualsevol actuació o gestió que s’hagi de fer al territori. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen les següents Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF): 

Àmbit de 
PEUAIVVGi Nom Espècies 

Longitud tram 
(ml) 

Distància AIFF 
més propera 

1 Riera "Sense identificar' Austropotamobius pallipes - ≈ 2,3 km 

9 Riberes de l'Alt Ter Lutra lutra, Barbus meridionalis, Austropotamobius pallipes 134,35 - 

9 Riera de Bianya Lutra lutra, Barbus meridionalis - ≈ 770 m 

9 Riera d'Arçamala i Torrent de Fontfreda Austropotamobius pallipes - ≈ 1,1 km 

10 Riberes de l'Alt Ter Lutra lutra, Barbus meridionalis, Austropotamobius pallipes - ≈ 140 m 

10 Riera de Bianya Lutra lutra, Barbus meridionalis - Voreja 

10 Riera d'Arçamala i Torrent de Fontfreda Austropotamobius pallipes - ≈ 1,8 km 

17 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis - ≈ 1,1 km 

17 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus - ≈ 1,1 km 

18 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis - ≈ 3 km 

18 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus - ≈ 3 km 

19 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis - ≈ 2,5 km 

19 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus - ≈ 2,5 km 

20 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis - ≈ 2 km 

20 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus - ≈ 2 km 

21 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis 154,38 Voreja 

21 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus 154,38 Voreja 

22 Riera de Gotarra i Riera de Verneda Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus, Barbus meridionalis 10,21 Voreja 

22 Riu Onyar Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus 10,21 Voreja 

 

De la taula anterior es desprèn que de les 5 Àrees d’Interès Faunístic i Florístic només 2 es poden veure afectades de manera directa per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. Es tracta de l’AIFF Riberes de l’Alt Ter que es veu creuada per l’àmbit 9 en uns 134 m lineals i també 
es troba a 140 m de l’àmbit 10, i l’AIFF Riera de Gotarra i Riera de Verneda que serà travessada pels àmbits 21 i 22 en uns 154 m i 10 m 
respectivament, a part que es troba vorejada pels nous trams de via verda d’aquests dos àmbits. 

Per altra banda, l’àmbit 10 voreja l’AIFF Riera de Bianya i discorre a uns pocs metres de distància, i també es pot veure afectada de manera 
indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En tots tres casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i correctores 
per assegurar la seva protecció. 

La resta d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors a 1 km i en cap cas es veuran afectades per les 
actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquestes Àrees d’Interès Faunístic i 
Florístic i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

 

 

 

3.9. Forests Públiques 

Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades, diputacions, Estat, etc. Els terrenys forestals comunals, l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns d’una població, 
també es consideren forests públiques. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen les següents forests públiques: 

Àmbit de PEUAIVVGi Nom Propietat Longitud tram (ml) Distància Forests més propers 

1 Baga de Grats i altres Ajuntament de Campdevànol - ≈ 10 m 

1 Massaneres Ajuntament de Campdevànol - ≈ 810 m 

1 Forcat Ajuntament de Campdevànol - ≈ 1,4 km 

1 Comuns de Gombrén Ajuntament de Gombrèn - ≈ 1,4 km 

1 Saragot, Bagallisa i Llitges Ajuntament de Gombrèn - ≈ 2,2 km 

1 Emprius de Santa Maria Ajuntament de Campdevànol - ≈ 2,6 km 

9 Callabós Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 846,62   

9 Els Plans Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 770 m 

9 Bac de les Tres Fonts Ajuntament de Sant Pau de Segúries - ≈ 1,3 km 

9 Castell Tallat Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 1 km 

9 Muntanya de Sant Antoni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 3,2 km 

9 El Bac i Solei Ajuntament de Vallfogona de Ripollès - ≈ 2,2 km 

9 Avetar i Puig Rust Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 3,3 km 

9 Comuns de Surroca Ajuntament d'Ogassa - ≈ 4,3 km 

9 Comuns d'Ogassa Ajuntament d'Ogassa - ≈ 5,5 km 

10 Callabós Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 1,23   

10 Els Plans Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 440 m 

10 Bac de les Tres Fonts Ajuntament de Sant Pau de Segúries - ≈ 800 m 

10 Castell Tallat Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 1,7 km 

10 Muntanya de Sant Antoni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 3,9 km 

10 El Bac i Solei Ajuntament de Vallfogona de Ripollès - ≈ 2,7 km 

10 Avetar i Puig Rust Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses - ≈ 3,2 km 

10 Comuns de Surroca Ajuntament d'Ogassa - ≈ 4,2 km 

17 Can Vinyoles INCASOL - ≈ 3 km 

17 Les Tines i altres Ajuntament de Quart - ≈ 2 km 

18 Can Vinyoles INCASOL - ≈ 5,8 km 

18 Can Vilallonga INCASOL - ≈ 4,6 km 

18 Les Tines i altres Ajuntament de Quart - ≈ 1,5 km 

19 Can Vinyoles INCASOL - ≈ 5,2 km 

19 Can Vilallonga INCASOL - ≈ 4,9 km 

19 Les Tines i altres Ajuntament de Quart - ≈ 2,6 km 

20 Can Vinyoles INCASOL - ≈ 4,9 km 

20 Can Vilallonga INCASOL - ≈ 5 km 

20 Les Tines i altres Ajuntament de Quart - ≈ 2,8 km 

21 Can Vinyoles INCASOL - ≈ 3,7 km 

21 Can Vilallonga INCASOL - ≈ 5,3 km 

22 Can Vilallonga INCASOL - ≈ 4,9 km 
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De la taula anterior es desprèn que de les 18 forests públiques només una es pot veure afectada de manera directa per les actuacions proposades 
dins el PEUAIVVGi. Es tracta del bosc públic anomenat Callabós, propietat de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que serà creuat en 
els àmbits 9 i 10 en uns 847 m i 1 m respectivament. 

Per altra banda, l’àmbit 1 discorre molt a prop del forest Baga de Grats i altres, propietat de l’Ajuntament de Campdevànol, concretament a uns 10 
m de distància, i també es pot veure afectat de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En ambdós casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests espais i la necessitat d’adoptar mesures preventives i correctores 
per assegurar la seva protecció. 

La resta de forests públiques de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 400 m i en cap cas es veuran afectades per les actuacions 
proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquestes Forests públiques i el seu 
anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

 

 

3.10. Espècies de Flora Amenaçada 

El Servei de Flora i Fauna ha elaborat la cartografia que recull la localització de les espècies amenaçades a partir de dades bibliogràfiques i de 
dades recollides al camp. Aquesta cartografia es va actualitzant a mesura que es va adquirint nou coneixement sobre les espècies i les localitats. 
La localització de les espècies és una informació bàsica pel que fa al seguiment que cal fer de cada espècie, així com per a la seva gestió. 

L’any 2008 es va aprovar a Catalunya el Catàleg de flora amenaçada, que prohibeix qualsevol actuació que pugui afectar, directament o 
indirectament, les espècies que inclou. Tampoc es pot alterar l’hàbitat d’aquestes espècies de forma que afecti negativament les seves poblacions. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen les següents Espècies de Flora Amenaçada: 

Àmbit de PEUAIVVGi Espècie amenaçada Distància espècies amenaçades més properes 

1 Cypripedium calceolus ≈ 4,3 km 

1 Cypripedium calceolus ≈ 5,8 km 

1 Allium pyrenaicum ≈ 4,6 km 

9 Lobaria pulmonaria ≈ 3,5 km 

10 Lobaria pulmonaria ≈ 3 km 

17 Galium scabrum ≈ 6,1 km 

18 Galium scabrum ≈ 4,1 km 

19 Galium scabrum ≈ 4,7 km 

20 Galium scabrum ≈ 5 km 

20 Isoetes durieui ≈ 5 km 

21 Isoetes durieui ≈ 5,1 km 

22 Isoetes durieui ≈ 4,5 km 

 

De la taula anterior es desprèn que totes les espècies de flora amenaçada cartografiades en l’àmbit d’estudi es troben a distàncies iguals o superiors 
als 3 km, de manera que cap d’elles es veurà afectada per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquestes espècies de flora amenaçada 
i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.11. Àrees de connectivitat ecològica 

La connectivitat ecològica és el grau de connexió física entre els paisatges identitaris naturals o antropogènics d’un indret. Per garantir la 
conservació de la biodiversitat és prioritari preservar, tant els espais més valuosos des del punt de vista natural, com garantir els principals fluxos 
ecològics entre aquests. 

Dins de l’àmbit de les Comarques Gironines s’han de diferenciar dos grans espais amb característiques i dinàmiques diferenciades, les quals tenen 
una incidència directa en les condicions de connectivitat entre els espais d’interès natural, com són: 

- un primer gran espai correspondria amb la zona interior i la pirinenca, integrada bàsicament per la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, 
part del Pla de l’Estany i les zones interiors de les comarques de la Selva i l’Alt Empordà on la matriu territorial existent permet la definició 
d’eixos continus entre els diferents espais de valor natural. 

- el segon espai seria la zona litoral i pre-litoral (litoral de la Selva, Gironès, part del Pla de l’Estany, Baix Empordà i litoral de l’Alt Empordà), 
que presenta una dinàmica d’antropització i d’ocupació important del sòl per usos urbans i infraestructures que dificulten el manteniment 
d’eixos de connectivitat, essent especialment remarcable l’aïllament dels espais naturals situats al litoral. 

La presència d’importants eixos de comunicació, especialment en el corredor mediterrani, esdevé una de les principals barreres a la connectivitat 
entre els dos grans sectors per connectar, especialment en els eixos que connecten la zona interior amb els espais del litoral. 

Segons la vertebració i articulació que fan sobre el territori, s’ha de diferenciar entre dos tipus de connectors: 

- els eixos principals territorials de connexió. 

- els eixos territorials secundaris o complementaris. 

Els eixos principals són aquells d’escala territorial vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit de les Comarques Gironines, mentre que 
els secundaris actuen com a elements articuladors de tota la xarxa, complementant o interconnectant els grans eixos definits anteriorment. 

Segons el tipus d’hàbitat que conforma el corredor biològic, s’ha de distingir entre dos tipus de connectors: 

- els connectors terrestres. 

- els connectors fluvials. 

Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió 
territorial. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents connectors terrestres i fluvials: 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Tipus connector Nom 
Longitud tram 

(ml) 

Distància 
connectors 

més 
propers 

1 
Connectors terrestres 
principals 

Serra de Montgrony / Serra Cavallera - ≈ 2 km 

1 
Connectors terrestres 
principals 

Serres del Cadí - el Moixeró / Serra de Montgrony - ≈ 6,5 km 

1 
Connectors terrestres 
complementaris 

Serra de Montgrony / Rasos de Tubau - ≈ 3,3 km 

1 
Connectors terrestres 
complementaris 

Serra de Montgrony / Serra Cavallera - ≈ 3,2 km 

1 
Connectors terrestres 
complementaris 

Serra Cavallera (diferents polígons) - ≈ 5 km 

1 
Connectors terrestres 
complementaris 

Obagues de la Vall del Rigard / Serra Cavallera - ≈ 7,1 km 

1 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 5,1 km 

1 
Connectors fluvials 
principals 

El Llobregat - ≈ 7,5 km 

1 
Connectors fluvials 
complementaris 

Capçaleres del Ter i del Freser - CFP003 - ≈ 3,6 km 

9 
Connectors terrestres 
principals 

L'Alta Garrotxa / Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt - ≈ 2,6 km 

9 
Connectors terrestres 
principals 

Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt / Zona Volcànica de la Garrotxa - ≈ 4 km 

9 
Connectors terrestres 
principals 

Serra Cavallera / Riberes de l'Alt Ter / L'Alta Garrotxa / Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt - ≈ 4,5 km 

9 
Connectors terrestres 
principals 

Serra Cavallera / Riberes de l'Alt Ter / L'Alta Garrotxa - ≈ 4,2 km 

9 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 60 m 

9 
Connectors fluvials 
principals 

Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt - CFP002 - ≈ 7 km 

10 
Connectors terrestres 
principals 

L'Alta Garrotxa / Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt - ≈ 2,3 km 

10 
Connectors terrestres 
principals 

Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt / Zona Volcànica de la Garrotxa - ≈ 4 km 

10 
Connectors terrestres 
principals 

Serra Cavallera / Riberes de l'Alt Ter / L'Alta Garrotxa / Serres de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm - Bellmunt - ≈ 5,2 km 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Tipus connector Nom 
Longitud tram 

(ml) 

Distància 
connectors 

més 
propers 

10 
Connectors terrestres 
principals 

Serra Cavallera / Riberes de l'Alt Ter / L'Alta Garrotxa - ≈ 3,7 km 

10 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter 565,34 ≈ 7 km 

10 
Connectors fluvials 
complementaris 

Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt - CFP002 - ≈ 6,5 km 

17 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 5,9 km 

18 
Connectors terrestres 
principals 

Zona Volcànica de la Garrotxa / Riu Fluvià / Muntanyes de Rocacorba / Rieres de Xuclà i Riudelleques / Riberes del Baix 
Ter / Les Gavarres 

- ≈ 6,7 km 

18 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 6,3 km 

19 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 7,1 km 

20 
Connectors fluvials 
principals 

El Ter - ≈ 7,2 km 

21 
Connectors terrestres 
principals 

Serres de Montnegre - el Corredor / Riera d'Arbúcies / Riu i Estanys de Tordera / Turons de Maçanet / Riera de Santa 
Coloma / Estany de Sils / Massís de les Cadiretes 

- ≈ 6,3 km 

22 
Connectors terrestres 
principals 

Serres de Montnegre - el Corredor / Riera d'Arbúcies / Riu i Estanys de Tordera / Turons de Maçanet / Riera de Santa 
Coloma / Estany de Sils / Massís de les Cadiretes 

- ≈ 5,4 km 

 

De la taula anterior es desprèn que només un connector ecològic es pot veure afectat pel PEUAIVVGi. Es tracta del connector fluvial principal 
anomenat El Ter que es veu interceptat per l’àmbit 10 en uns 565 m lineals i es troba a 60 m de l’àmbit 9. No obstant això, cal matissar que la 
intercepció es produeix en la seva zona limítrof, tenint en compte que l’amplada de l’espai connector és de 4km, de manera que no es preveu que 
les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi puguin tenir repercussions ambientals sobre la connectivitat ecològica del riu Ter. 

La resta de connectors terrestres i fluvials de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies iguals o superiors als 2 km i en cap cas es veuran afectats per 
les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests connectors terrestres i fluvials 
i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.12. Àrees de Risc d’inundabilitat 

El risc d’inundació queda regulat per la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l’avaluació i 
la gestió dels riscos d'inundació que està transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i 
gestió del risc d'inundació. La normativa considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc, centrats en la prevenció, la protecció i la 
preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran de realitzar tenint en consideració les característiques de cada zona. 

L’ACA es troba en procés de delimitació de zones inundables de les avingudes associades a diferents períodes de retorn de les principals lleres 
de la xarxa hidrogràfica del districte de conca fluvial de Catalunya, a fi de disposar d’informació integrada del perill d’inundació existent i d’una 
zonificació de l’espai fluvial que permeti regular els usos i activitats admissibles en consonància amb l’establert a la legislació sectorial en matèria 
d’aigües. 

En el marc dels treballs anteriors, l’ACA també està elaborant la zonificació de l’espai fluvial en coherència amb l’establert pel Reglament del Domini 
Públic Hidràulic (RDPH) i, per tant, inclou la delimitació del domini públic hidràulic i de les seves servituds associades (això és, zona de servitud i 
zona de policia), així com una proposta de la zona de flux preferent i de zona inundable. 

Els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental presenten les següents zones inundables i de flux preferent al llarg del seu 
recorregut: 

Àmbit de PEUAIVVGi Zones Longitud tram (ml) Distància zones més properes 

1 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics 47,02 - 

1 Zones de flux preferent - ≈ 2,8 km 

9 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics - ≈ 30 m 

9 Zones de flux preferent - ≈ 1,9 km 

10 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics - ≈ 10 m 

10 Zones de flux preferent - ≈ 1,9 km 

17 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics 1109,79 - 

17 Zones de flux preferent - ≈ 520 m 

18 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics 10,28 - 

18 Zones de flux preferent - ≈ 2,9 km 

19 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics 29,88 - 

19 Zones de flux preferent - ≈ 2,1 km 

20 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics - ≈ 135 m 

20 Zones de flux preferent - ≈ 1,6 km 

21 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics - ≈ 140 m 

21 Zones de flux preferent 236,53 - 

22 Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics - ≈ 275 m 

22 Zones de flux preferent 45,30 - 

 

De la taula anterior es desprèn que els àmbits 21 i 22 creuen zones de flux preferent en uns 237 i 45 m lineals respectivament, mentre que els 
àmbits 1, 17, 18 i 19 creuen zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics en uns 47, 1.110, 10 i 30 m lineals respectivament. De 
manera que totes aquestes zones inundables i de flux preferent es poden veure afectades de manera directa per les actuacions proposades dins 
el PEUAIVVGi. 

Per altra banda, els àmbits 9 i 10 discorren a només 30 i 10 m de distància de zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics, i els 
àmbits 20 i 21 discorren a 135 i 140 m de distància de zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics. Totes aquestes zones 
inundables es poden veure afectades de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica d’aquestes zones inundables i de flux preferent i el seu 
anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

3.13. Àrees de Risc d’incendi forestal 

El fenomen dels focs és un element molt freqüent a la regió mediterrània i actualment està molt influït per l’activitat humana. Els incendis s’han anat 
repetint a les nostres contrades des d’antic i s’han vist incrementats a mesura que s’ha anat abandonant el camp i les pràctiques agrícoles. 

Els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental presenten el següent risc d’incendi forestal al llarg del seu recorregut: 

Àmbit de PEUAIVVGi Risc bàsic d'incendi forestal Longitud tram (ml) 

1 Risc baix 453,88 

9 Risc baix 846,62 

10 Risc baix 1521,41 

17 Risc baix 757,31 

17 Risc moderat 352,48 

18 Risc baix 382,11 

19 Risc moderat 72,70 

20 Risc baix 402,69 

21 Risc baix 1417,75 

21 Risc moderat 104,48 

22 Risc baix 331,22 

22 Risc moderat 350,17 

22 Risc alt 414,75 

 

De la taula anterior es desprèn que dels 9 àmbits del PEUAIVVGi objecte d’avaluació 6 presenten risc baix i 2 presenten risc moderat, mentre que 
l’àmbit 21 presenta risc baix i moderat, i l’àmbit 22 presenta risc baix, moderat i alt en la longitud total dels trams de vies verdes. 

El mapa bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat ens indica que els àmbits del PEUAIVVGi objecte d’avaluació 
presenten un risc d’incendi entre baix i moderat, amb l’excepció de l’àmbit 22 que també presenta un risc alt. En cap cas no hi ha cap tram de via 
verda que discorri per terrenys amb risc d’incendi molt alt. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica del risc d’incendi forestal i el seu anàlisi detallat per cada 
àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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3.14. Paisatge: Catàleg i Unitats de Paisatge 

El paisatge de les Comarques Gironines és molt divers gràcies a la gran varietat de climes i unitats de relleu que mostra la seva geografia i a 
l’ocupació humana que ha sofert el territori i que ha alterat, explotat i modelat el paisatge del nostre entorn. 

La normativa que regula el paisatge és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Aquesta llei té per objecte el 
reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, de manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les polítiques d’ordenació 
territorial i urbanístiques. Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a 
Catalunya, així com en les polítiques sectorials. 

El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines ha estat elaborat per l'Observatori del Paisatge i fou aprovat definitivament el dia 23 de 
novembre de 2010 (EDICTE de 30 de novembre de 2010, sobre la Resolució d’aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines, a l’efecte de la seva executivitat immediata, que fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5776, de 16 de desembre 
de 2010). Aquest catàleg divideix el territori en diferents unitats de paisatge. 

Els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental discorren per les següents Unitats de Paisatge: 

Àmbit de PEUAIVVGi Codi Nom Longitud tram (ml) 

1 4 Alt Ter 453,88 

9 4 Alt Ter 846,62 

10 4 Alt Ter 24,09 

10 129 Valls d'Olot 1497,32 

17 77 Pla de Girona 1109,79 

18 77 Pla de Girona 382,11 

19 86 Plana de la Selva 72,70 

20 86 Plana de la Selva 402,69 

21 86 Plana de la Selva 1522,22 

22 86 Plana de la Selva 1096,15 

 

De la taula anterior es desprèn que els 9 àmbits del PEUAIVVGi objecte d’avaluació discorren per 4 unitats de paisatge amb els seus trets distintius, 
els seus valors singulars i els seus objectius de qualitat paisatgística. 

En aquest sentit, el PEUAIVVGi s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures 
d’integració paisatgística més adients en cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació dels nous 
trams de via verda en el medi que s’integren. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica d’aquestes unitats de paisatge i el seu anàlisi detallat per 
cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 

 

3.15. Patrimoni Cultural: arquitectònic i arqueològic 

Les Comarques Gironines són les que posseeixen més riquesa patrimonial a tot Catalunya. El seu patrimoni històric és molt important, divers i molt 
ben conservat. La riquesa patrimonial inclou tant jaciments arqueològics distribuïts per tot el territori, com elements del patrimoni arquitectònic d'un 
alt valor històric que es troben, tant a l'interior dels nuclis urbans, com també disseminats pel territori com són les nombroses esglésies romàniques. 

Les competències exclusives en matèria de protecció del patrimoni recauen en la Generalitat de Catalunya, tant el Departament de Cultura, com 
els ajuntaments i consells comarcals comparteixen responsabilitats d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Català. A tots els efectes, el marc 
legal està integrat per: 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (LPCC) (DOGC de 11.10.1993). 

- Decret 120/2015, de 23 de juny, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC de 26.6.2015). 

- Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni 
cultural i de creació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona. 

En els 9 àmbits del PEUAIVVGi que són objecte d’avaluació ambiental destaquen els següents béns arquitectònics i jaciments arqueològics: 

Àmbit de PEUAIVVGi Nom Tipologia Distància patrimoni més proper 

1 Església de Sant Llorenç de Campdevànol Béns Arquitectònics ≈ 770 m 

1 Ermita de Sant Pere d'Aüira Béns Arquitectònics ≈ 2,4 km 

1 Portal de Gombrèn Béns Arquitectònics ≈ 2,4 km 

1 Església de Sant Pere Béns Arquitectònics ≈ 2,5 km 

9 Masia de Guillamet Béns Arquitectònics ≈ 1,7 km 

9 Mas el Serrat Béns Arquitectònics ≈ 1,1 km 

9 Església de Sant Ponç d'Aulina Béns Arquitectònics ≈ 1,2 km 

9 Casa de les Planes Béns Arquitectònics ≈ 1,7 km 

10 Masia de Guillamet Béns Arquitectònics ≈ 2,4 km 

10 Mas el Serrat Béns Arquitectònics ≈ 530 m 

10 Església de Sant Ponç d'Aulina Béns Arquitectònics ≈ 640 m 

10 Casa de les Planes Béns Arquitectònics ≈ 1,2 km 

10 Masia de la Pinosa Béns Arquitectònics ≈ 2 km 

17 Can Raset Béns Arquitectònics ≈ 220 m 

17 Can Sibilis Béns Arquitectònics ≈ 590 m 

17 Can Mai Béns Arquitectònics ≈ 880 m 

17 Mas Pou Béns Arquitectònics ≈ 1 km 

17 Mas Mallorquinet Béns Arquitectònics ≈ 850 m 

17 Mas Tomas Béns Arquitectònics ≈ 520 m 

17 La Torre Béns Arquitectònics ≈ 2,1 km 

17 Mas Agnès Béns Arquitectònics ≈ 1,6 km 

17 Mas Vilar Béns Arquitectònics ≈ 1,5 km 

17 Llambilles Jaciment Arqueològic ≈ 1,4 km 

18 Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gil Béns Arquitectònics Voreja 

18 Església Parroquial de Sant Cristòfol Béns Arquitectònics ≈ 5 m 

18 La Torre Béns Arquitectònics ≈ 230 m 

18 Església i Santuari de la Mare de Déu de la Pietat Béns Arquitectònics ≈ 900 m 

18 La Casa Nova Béns Arquitectònics ≈ 1,1 km 

18 Mas Morell Béns Arquitectònics ≈ 1,9 km 

18 Can Ninu Béns Arquitectònics ≈ 2,2 km 

18 Mas Tomas Béns Arquitectònics ≈ 1,8 km 

18 Mas Mallorquinet Béns Arquitectònics ≈ 2,3 km 

18 Can Ferrandis Béns Arquitectònics ≈ 2,2 km 

18 Can Pla Béns Arquitectònics ≈ 2,2 km 
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Àmbit de PEUAIVVGi Nom Tipologia Distància patrimoni més proper 

18 Caselles Jaciment Arqueològic ≈ 750 m 

18 Serra d'Aulet Jaciment Arqueològic ≈ 1,8 km 

18 Llambilles Jaciment Arqueològic ≈ 600 m 

19 Can Raset Béns Arquitectònics ≈ 2,4 km 

19 Mas Mallorquinet Béns Arquitectònics ≈ 1,7 km 

19 Mas Tomas Béns Arquitectònics ≈ 2,2 km 

19 Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gil Béns Arquitectònics ≈ 1,2 km 

19 Església Parroquial de Sant Cristòfol Béns Arquitectònics ≈ 1,3 km 

19 La Casa Nova Béns Arquitectònics ≈ 2,2 km 

19 Llambilles Jaciment Arqueològic ≈ 660 m 

19 Caselles Jaciment Arqueològic ≈ 1,8 km 

19 Roca de les 30 Creus Jaciment Arqueològic ≈ 1,3 km 

19 Can Perot de Llebrers Jaciment Arqueològic ≈ 1,3 km 

20 Can Raset Béns Arquitectònics ≈ 2,1 km 

20 Can Sibilis Béns Arquitectònics ≈ 2,5 km 

20 Llambilles Jaciment Arqueològic ≈ 900 m 

20 Roca de les 30 Creus Jaciment Arqueològic ≈ 1,4 km 

20 Can Perot de Llebrers Jaciment Arqueològic ≈ 1,3 km 

21 Torre Llupiana Béns Arquitectònics ≈ 800 m 

21 Mas Rovirola i Capella del Remei Béns Arquitectònics ≈ 1,3 km 

21 Masia de Can Dalmau Béns Arquitectònics ≈ 770 m 

21 Can Piferrer Béns Arquitectònics ≈ 950 m 

21 Església Parroquial de Sant Andreu Béns Arquitectònics ≈ 640 m 

21 Torre Ponça Béns Arquitectònics ≈ 2 km 

21 Mas Ciurana Béns Arquitectònics ≈ 880 m 

21 Can Morat Béns Arquitectònics ≈ 1,1 km 

21 Can Bellaguarda Béns Arquitectònics ≈ 1,9 km 

21 Can Mai Béns Arquitectònics ≈ 1,5 km 

21 Església de Sant Esteve de Riudellots Béns Arquitectònics ≈ 1,5 km 

21 Casa del carrer Petit 3 Béns Arquitectònics ≈ 1,6 km 

21 Rectoria de Riudellots Béns Arquitectònics ≈ 1,6 km 

21 Can Fàbregas Béns Arquitectònics ≈ 1,7 km 

21 Antiga casa Consistorial de Riudellots de la Selva Béns Arquitectònics ≈ 1,6 km 

21 Mas Serra Béns Arquitectònics ≈ 1,4 km 

21 Estació de Riudellots Béns Arquitectònics ≈ 1,1 km 

22 Església Parroquial de Sant Andreu Béns Arquitectònics ≈ 680 m 

22 Masia de Can Dalmau Béns Arquitectònics ≈ 570 m 

22 Can Piferrer Béns Arquitectònics ≈ 640 m 

22 Torre Verdaleta Béns Arquitectònics ≈ 1,6 km 

 

De la taula anterior es desprèn que, l’àmbit 18 voreja el bé arquitectònic Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gil i discorre a uns pocs metres 
de distància, i també discorre a 5 m de distància del bé arquitectònic Església Parroquial de Sant Cristòfol. Ambdós béns es poden veure afectats 
de manera indirecta per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

En ambdós casos, als capítols 6 i 8 s’avaluen els efectes ambientals sobre aquests béns arquitectònics i la necessitat d’adoptar mesures preventives 
i correctores per assegurar la seva protecció. 

La resta dels 43 béns arquitectònics de l’àmbit d’estudi es troben a distàncies superiors als 200 m i en cap cas es veuran afectats per les actuacions 

proposades dins el PEUAIVVGi. 

Pel que fa als 5 jaciments arqueològics inventariats a l’àmbit d’estudi, tots ells es troben a distàncies iguals o superiors als 600 m i en cap cas es 
veuran afectats per les actuacions proposades dins el PEUAIVVGi. 

A les fitxes ambientals incloses al bloc II del present DIE es troba la representació gràfica i la localització d’aquests béns arquitectònics i jaciments 
arqueològics i el seu anàlisi detallat per cada àmbit del PEUAIVVGi objecte d’avaluació ambiental. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL PEUAIVVGi 

4.1. Els objectius del PEUAIVVGi 

Els PEU són plans de caràcter sectorial que intervenen sobre un determinat àmbit territorial no concret (municipal o supramunicipal) i poden actuar 
en qualsevol classe i categoria de sòl amb l'objectiu de regular de manera detallada aspectes específics i concrets de l'ordenació territorial i 
urbanística, no per establir-ne una ordenació integral. 

L’objectiu principal del PEUAIVVGi és crear el marc urbanístic adequat del traçat de la via verda, de manera que habiliti a les administracions 
competents per a gestionar i executar les obres previstes que cal desenvolupar mitjançant els corresponents projectes d’obres, i, poder obtenir-ne 
la titularitat. 

El PEUAIVVGi persegueix els següents dos objectius: 

- Qualificar com a sistema viari el traçat de la via verda que transcorre per terrenys privats qualificats com a sòl urbanitzable i sòl no 
urbanitzable que no està reconegut com a sistema viari en el planejament vigent de cada municipi. 

- Establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i 
paisatgístics del territori. 

Per aconseguir el propòsit anterior, el PEUAIVVGi detallarà d’acord amb el resultat del present document ambiental, els àmbits en l’entorn de la 
via verda que cal qualificar com a zona de protecció del paisatge, per poder garantir l’adequada protecció de la via i millorar, si s’escau, 
ambientalment els espais degradats per on passa retornar-los com a espai natural, configurant en tot el recorregut una infraestructura de lleure. 

4.2. Els criteris generals del PEUAIVVGi 

Per poder assolir els objectius fixats i d’acord amb la legislació urbanística vigent, el PEUAIVVGi estableix la qualificació urbanística de sistema 
viari de via verda en tot el seu àmbit d’aplicació d’abast supramunicipal, mitjançant criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i de protecció 
del sòl no urbanitzable. 

Els criteris generals plantejats pel PEUAIVVGi són els següents: 

- Criteris de traçat. 

- Criteris d’accessibilitat. 

- Criteris urbanístics. 

- Criteris ambientals. 

- Criteris patrimonials. 

- Criteris paisatgístics. 

- Criteris de construcció. 

Tots aquests criteris es troben descrits i detallats en la Memòria d’Ordenació del PEUAIVVGi. 

 

4.3. Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació 

El conjunt del traçat de la xarxa de vies verdes de Girona –de 492,90 quilòmetres– discorre per sòls classificats per planejament urbanístic vigent 
de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, i alguns dels trams han estat inclosos en àmbits del pla especial autònom d’infraestructures aprovats 
definitivament o actualment en tràmit. 

Per tal de definir l’àmbit d’aplicació del PEUAIVVGi atenent a la classificació urbanística vigent s’han concretat les casuístiques següents: 

1. Trams en sòl urbà. En aquests trams la traça de la via verda discorre per sòls que estan qualificats com a sistema viari o sistema 
d’espais lliures i s’han exclòs del PEUAIVVGi. 

2. Trams en què el traçat de la Via Verda discorre per sòls qualificats com a sistema d’espais lliures, codi SV. Aquests trams també 
s’han exclòs del PEUAIVVGi en tant que es dona la compatibilitat de funcions considerant-se prevalent el sistema vigent i en cap cas el 
traçat de la via verda suposa pèrdua de zones verdes. 

3. Trams en que el traçat de la Via Verda creua per damunt o per dessota o discorre paral·lelament a infraestructures viàries o 
ferroviàries. Tenint en compte que aquests sòls estan qualificats de sistema viari, codi SX, o sistema ferroviari, codi SF, pel planejament 
vigent i en què prevalen aquestes qualificacions així com el domini públic i les servituds, s’han exclòs del PEUAIVVGi. 

4. Trams en què el traçat de la Via Verda creua el domini públic hidràulic o les seves servituds. Igualment que els trams anteriors, 
s’han exclòs del PEUAIVVGi. 

5. Trams que travessen zones de sòl no urbanitzable i trams per sòl urbanitzable. Aquests trams de Via verda que discorren per sòls 
que no estan qualificats pel planejament general o derivat com a sistema viari s’han inclòs en el PEUAIVVGi. 

A partir de les consideracions anteriors es defineix l’àmbit del PEUAIVVGi en un total de 42 quilòmetres en el qual s’estableix la qualificació de 
sistema viari. 

Per tal de donar un tractament unitari al traçat de les vies verdes de Girona, la normativa del PEUAIVVGi serà aplicable en tot el traçat de les «Vies 
Verdes de Girona», amb la categorització següent: 

a. Trams que quedaran qualificats com a sistema viari de vies verdes (clau SXvv). Corresponen a trams que travessen àmbits que el 
planejament urbanístic qualifica en sòl no urbanitzable amb les claus N2 i N3 (MUC). El pla especial en aquests casos estableix les 
condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament, tenint en compte que la pròpia protecció urbanística vigent de l’entorn que 
travessa garanteix la màxima integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, culturals, i paisatgístics del territori. 

b. Trams que el PEUAIVVGi qualifica com a sistema viari de vies verdes i el seu entorn immediat amb una zona de protecció 
paisatgística (clau SX+zPP). En aquest cas, corresponen a trams que transcorren per entorns què el planejament urbanístic qualifica 
principalment en sòl no urbanitzable amb la clau N1 (MUC) i en els quals cal garantir la protecció i integració paisatgística de la via per 
raons tècniques (drenatge, topografia, desmunt, terraplè o altres); per concretar els elements constructius de les noves estructures en 
indrets singulars (passeres, ponts, rampes, etc.) o per raons ambientals. 

En aquesta mateixa categoria, s’inclouen aquells trams que transcorren per sòls inclosos dins d’un sector de planejament derivat. 

D’acord amb les categories anteriors, l’avanç del Pla especial proposa una primera identificació de les franges de sòl a qualificar en relació als 
components descrits anteriorment: 

- Pels sòls qualificats com a sistema viari de vies verdes (SXvv), es proposa definir una franja de sòl d’execució de la via verda amb 
una amplada de 3 m, tenint en compte que en trams que passen per espais de sensibilitat ambiental alta o molt alta i per espais amb 
alguna figura de protecció (PEIN, XN2000, etc.) es valorarà la reducció a una franja de sòl d’execució limitada a una amplada màxima 
de 2 m, a fi i efecte de minimitzar l’impacte de la via verda sobre aquest tipus de sòl. En tot cas, l’avaluació d’impacte ambiental 
determinarà l’amplada adequada. 

- Pels sòls qualificats com a zona de protecció del paisatge (zPP), el Pla especial estableix una amplada mínima de 3,50 m a ambdós 
costats del sòl d’execució de la via verda. L’establiment d’aquest àmbit de protecció és necessari per assegurar la continuïtat territorial, 
biològica i paisatgística entre el sistema viari i l’entorn natural. Aquest sòl es proposa que quedi sotmès a un règim especial de protecció 
i que en aquests sòls siguin incompatibles les actuacions de transformació que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la 
protecció. L’objectiu és assegurar que a l’entorn de la via verda no es produeixin processos d’aïllament i fragmentació derivats del 
desenvolupament d’activitats que comportin l’amenaça per al paisatge com ara la implantació de determinades infraestructures o 
instal·lacions. 

En definitiva, el PEUAIVVGi ha de permetre el desenvolupament urbanístic de les vies verdes de Girona, en coherència amb la premissa de posar 
en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer accessibles espais naturals, tots ells components substantius dels paisatges de 
les comarques gironines, exemplificadors de la geografia del país, i preservant els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant. 
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5. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

Un cop definits els aspectes ambientals i territorials més rellevants de l’àmbit objecte d’estudi, estem en disposició de definir els objectius de 
protecció mediambiental que caldrà tenir en compte a l'hora de determinar les característiques del present PEUAIVVGi. 

D’acord amb la diagnosi ambiental duta a terme en el capítol 4 i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, en el present capítol 
es defineixen els objectius i criteris ambientals a considerar en el Pla especial. 

5.1. Instruments directors de l’àmbit internacional, comunitari, estatal i autonòmic 

En el present subcapítol se sintetitzen tot un seguit de figures normatives, acords, convenis, plans, estratègies, etc., fixats a l'àmbit internacional, 
comunitari europeu, estatal i autonòmic, que d’una manera o altra estableixen obligacions o criteris que s’haurien de tenir en compte a nivell general 
pel planejament urbanístic. La taula següent fa un recull no exhaustiu d’aquests instruments directors: 

 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Internacional Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament (1992) 

Comunitari 
VII Programa de medi ambient de la Unió Europea. 

Estratègia europea de desenvolupament sostenible. 

Estatal Estratègia  espanyola de desenvolupament sostenible 

Autonòmic Estratègia per al desenvolupament sostenible a Catalunya. 

BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA 

Internacional 

Estratègia global per a la conservació o la biodiversitat (1992) 

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i Declaració sobre els boscos i masses forestals. 

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995) 

Conveni RAMSAR 

Comunitari Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998) 

Estatal 

Estratègia espanyola per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat biològica. 

Pla Estratègic espanyol per a la Conservació i l’ús racional dels aiguamolls. 

Estratègia forestal espanyola. 

Autonòmic 

Estratègia espanyola per a la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat biològica. 

Bases per a els directrius de connectivitat ecològica de Catalunya. 

Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat Ecològica de Catalunya. 

AIGUA I COSTES 

Internacional Conveni RAMSAR de zones humides. 

Comunitari Directiva marc de l’Aigua. 

Estatal Estratègia comuna d’implantació de la DMA. 

Autonòmic 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Pla de gestió de l’aigua de Catalunya. 

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya. 

MEDI ATMOSFÈRIC 

Internacional   

Comunitari 
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. 

Estatal Estratègia espanyola de qualitat de l’aire. 

Autonòmic   

SÒL 

Internacional Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertització. 

Comunitari Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM (2006) 

Estatal Programa d’acció nacional contra la desertització (PAND) 

Autonòmic   

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

CANVI CLIMÀTIC 

Internacional 

Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. 

Protocol de Kyoto (1998) 

Acord de París (2015) 

Comunitari 

Estratègia europea sobre el canvi climàtic. 

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I-II. 

Llibre verd i llibre blanc sobre el canvi climàtic. 

Estatal 
Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic. 

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta. 

Autonòmic 

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic. 

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020. 

Llei 16/2017 de l’1 d’agost, de canvi climàtic. 

PAISATGE 

Internacional   

Comunitari Conveni europeu del paisatge. 

Estatal   

Autonòmic 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge. 

Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. 

MOBILITAT 

Internacional   

Comunitari Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió Europea. 

Estatal Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 

Autonòmic 

Pla estratègic d’infraestructures de transport. 

Llei 9/2003 de la mobilitat. 

Directrius nacionals de mobilitat. 

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya. 

RISCOS 

Internacional   

Comunitari 
Directives SEVESO I-II. 

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. 

Estatal   

Autonòmic 

Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROICAT). 

Pla de Protecció Civil d’Emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

Pla de Protecció Civil per al risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT). 

Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 

En resum, els objectius ambientals amb els quals haurà de ser coherent el PEUAIVVGi, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, 
estatal i autonòmic, són els següents: 

- Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte mitjançant estratègies d’adaptació. 

- Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a l’aigua i l’energia. 

- Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera. 

- Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies. 

- Protegir i gestionar adequadament el paisatge. 

- Avançar cap a un model de mobilitat sostenible. 
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5.2. Obligacions ambientals de normes ambientals vigents 

A continuació s’exposa una relació de normes ambientals vigents per a diferents vectors ambientals no citades 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 de la Llei d’Aigües. 

- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre). 

- Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

- La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

- Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (Decret 191/2015, de 25 d'agost i Decret 328/1992, de 14 de desembre). 

- Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020 (Acord GOV/21/2015, de 17 de febrer). 

- La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Ley de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre) 

- Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (Ley 33/2015, de 21 de septiembre que modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre). 

- Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020 (Acord GOV/21/2015, de 17 de febrer). 

- Llei de Parcs Nacionals (Ley 30/2014, de 3 de diciembre). 

- El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 

- El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el qual se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
crietrios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 
promoció de l’activitat econòmica i per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i allò establert a la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica. 

- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

- Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la 
seva modificació per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

- 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. 

- Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de 
la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. 

 

 

5.3. Objectius ambientals derivats dels instruments de planejament superior 

Les figures d’ordenació i planejament territorial superior que afecten el PEUAIVVGi són les següents: 

- Pla territorial General de Catalunya (aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març). 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (aprovació definitiva 14 de setembre de 2010). 

Algunes de les consideracions establertes en aquestes figures provenen d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen 
objectius i criteris de protecció ambiental en el marc de redacció del Pla especial. 

5.3.1. Objectius del Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a la planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial 
i el desenvolupament econòmic i social. Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, els Plans Sectorials i els 
Plans Directors. 

El Pla Territorial General de Catalunya defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial, i estableix 
els següents objectius: 

- Definir l'equilibri territorial d'interès general per a Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear les condicions adequades que 
atreguin l'activitat econòmica als espais idonis 

- Presenta la imatge-objectiu de la població al 2.026 i els sistemes de proposta com a eines per assolir objectius d’impuls, reequilibri o 
desenvolupament 

- Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d'assolir nivells de renda adequats a tot el territori. 

- Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal d'afavorir una eficàcia més gran de les activitats 
econòmiques i una millor qualitat de vida. 

- Afavorir el creixement econòmic de Catalunya i lluitar contra l'atur. 

- Delimita el sòl útil per urbanitzar a aquell que té una pendent inferior al 20%. 

- Millora l'equilibri territorial global de Catalunya i per això proposa potenciar la capitalitat i centralitat de Girona com a alternativa de 
descentralització davant l'àmbit metropolità de Barcelona. 

La Generalitat va aprovar els Criteris per al planejament territorial a Catalunya. Aquest document presenta 15 criteris per al planejament territorial 
que són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva implicació ambiental directa se’n destaquen els següents: 

- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori. 

- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

- Moderar el consum de sòl. 

- Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

- Propiciar la convivència d’activitats i habitatges a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris. 

- Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

- Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

- Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

- Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

- Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments. 

 

El PTGC estableix entre els seus objectius clau “preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori”. Determina que els plans 
que el desenvolupin “han d’identificar les unitats de paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i 
econòmiques que els fonamenten” i “establir condicions directes i indirectes per a l’evolució dels paisatges i assenyalar estratègies per al 
manteniment o restauració d’aquells d’especial interès”. 
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5.3.2. Objectius ambientals que proposa el Pla Territorial de les Comarques Gironines 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). 
Els objectius del Pla que cal que el planejament derivat hi doni compliment són els següents: 

1. Reforçament de la vertebració urbana del territori. Aquest objectiu s’estableix amb les següents finalitats: 

o Evitar que el creixement desproporcionat d’alguns assentaments provoqui fenòmens de desestructuració urbana o de 
segregació social. 

o Impedir el malbaratament de sòl induït per l’aplicació d’unes densitats inadequadament baixes o de models de ciutat difusa. 

o Racionalitzar la implantació de noves àrees residencials potencialment destinades a habitatge secundari. 

o Regular les actuacions sobre certes estructures urbanes fràgils com els són barris o nuclis antics amb perill de degradació del 
patrimoni arquitectònic o històric, però també certes urbanitzacions, concebudes inicialment per a segona residència i que estan 
immerses ja un procés de canvi cap a la residència principal. 

o Promoure l’obtenció de les majors reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 

o Facilitar criteris d’estructuració territorial que han d’orientar les polítiques sectorials dels diferents Departaments de la 
Generalitat en la programació de les seves inversions. 

o Potenciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes en tant que factor que ha d’ajudar a reduir la mobilitat 
obligada i a donar vida als nous desenvolupaments urbans. 

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat econòmica. 

3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal. 

4. Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic. 

5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o relacionades amb el turisme que no se centrin en la producció immobiliària. 
Aquest és un objectiu que adquireix un major protagonisme a les comarques de l’Empordà. 

6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària enfront dels processos que els poguessin afectar de 
forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la 
diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen. 

7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. 

8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns naturals. 

9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans. 

10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general. 

11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions 
que estructurin territorialment els desenvolupaments urbans. 

12. Millorar la xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori. 

 

El Pla Territorial de les Comarques Gironines estableix els objectius anteriors amb la finalitat de conduir els processos de transformació territorial 
de manera adequada i alineada amb els criteris mediambientals i de sostenibilitat. Alguns d’ells participen dels objectius generals per a tot 
Catalunya, sintetitzats en els Criteris del Programa de Planejament Territorial, mentre que d’altres apunten a la gestió d’aspectes específics de 
l’àmbit d’estudi. 

Aquest Pla considera com a factors favorables, en els espais oberts, l’autorització d’infraestructures lineals (C1) que siguin d’interès públic (article 
2.5). Per altra banda, l’article 2.12 regula els sòls subjecte a risc o afectació, com pot ser el risc d’inundació en l’actuació que es planteja, l’article 
2.13 regula l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i l’article 2.22 regula els àmbits d’interès especial per a la connectivitat. 

Si es fa referència als espais oberts, els objectius més significatius que figuren a l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Territorial de les 
Comarques Gironines que es tindran en compte alhora de fixar els objectius ambientals del PEUAIVVGi, i que posteriorment se’n valorarà el seu 
compliment, són els següents: 

Objectius ambientals prioritaris 

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, 
tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies. 

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i funcional d’espais oberts i protegint els cursos 
fluvials pel seu paper de connectors ecològics. 

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport públic i dels modes de transport més eficients energèticament 
i per un canvi modal que disminueixi el pes del vehicle privat en favor de modes més eficients i socialment equitatius. 

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la millora o renovació i optimització del traçat i l’encaix 
territorial de les noves infraestructures. 

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de creixement, minimitzant la dispersió i la 
fragmentació territorial. 

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls ambientalment inadequats per a la seva consolidació, mitjançant la 
seva desclassificació o reubicació, o bé la formulació de directrius específiques per al planejament urbanístic que garanteixin llur adequació 
als objectius del Pla, amb especial atenció als referents a la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la cobertura de serveis. 

Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la producció alimentària. 

Objectius ambientals rellevants 

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se al canvi climàtic i minimitzar-ne els efectes. 

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial atenció a les àrees de recàrrega dels aqüífers i 
a les zones afectades per la contaminació per nitrats. 

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera. 

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció als paisatges rurals i als de valor identitari. 

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc d’incendi i al risc d’inundació, i les zones 
subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu 
en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses. 

Objectius ambientals secundaris 

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys consumidores de recursos, especialment d’aigua 
i energia. 

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic municipal. 

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada. 

 

EL PTPCG incorpora en la seva normativa unes Directrius de Paisatge, que són les determinacions que, basant-se en els catàlegs del paisatge, 
precisen i incorporen normativament les propostes d’objectius de qualitat paisatgística en el pla territorial parcial. Una primera conseqüència 
d’aquestes consideracions és que cal entendre els catàlegs del paisatge com uns documents vàlids per si mateixos com a conjunt de coneixements 
i de propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació del paisatge d’un territori, la valoració del qual ha estat abordada des d’una visió polièdrica 
de la seva realitat que incorpora aspectes patrimonials, ambientals, socials i altres elements significatius. El Catàleg defineix un marc de 
coneixements i orientacions útils per a una correcta integració paisatgística de qualsevol actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. Com 
indica l’article 15 de les Directrius del Paisatge, aquestes Directrius del paisatge del PTPCG són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i 
projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de percepció. 

Les Directrius del Paisatge defineixen unes directrius generals (capítol 2) que estan basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació 
per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix unes directrius específiques (capítol 3) que es basen en els objectius de qualitat paisatgística 
adoptats en el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines. Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) són els objectius que defineix el 
Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, posteriorment es defineixen directrius concretes de cada objectiu. 
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5.4. Objectius i criteris ambientals fixats pel PEUAIVVGi 

Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit, i els objectius i obligacions fixats des de la normativa territorial superior i la legislació 
sectorial aplicable, i a partir dels principis de sostenibilitat establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a fixar els 
objectius i criteris ambientals pel desenvolupament del PEUAIVVGi. 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot incidir relacionats amb e l medi ambient i els 
recursos naturals. Així mateix, s’han considerat els objectius estrictament necessaris per centrar el procés d’avaluació ambiental de forma 
proporcionada a la naturalesa de la proposta urbanística. 

a) Model territorial i ocupació del sòl. 

b) Cicle de l’aigua. 

c) Ambient atmosfèric. 

d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació. 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació. 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural. 

g) Qualitat del paisatge. 

 

Aspectes a considerar 

segons la legislació Objectius i criteris ambientals 

Jerarquització 

P(Prioritari), 

S(Secundari) 

a) Model territorial i ocupació 

del sòl 

Ocupar el sòl de manera eficient, amb el mínim impacte ambiental i paisatgístic 

possible sobre el territori i coherent amb l’entorn. 
P 

Contribuir a la mobilitat sostenible, mitjançant una bona connectivitat amb les 

vies de l’entorn. 
P 

b) Cicle de l’aigua 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües subterrànies i dels cursos fluvials, 

fomentant la permeabilitat del sòl en l’àmbit. 
S 

Preservar les infraestructures hidràuliques existents. S 

Compatibilitzar l’actuació amb el risc d’inundabilitat. P 

c) Ambient atmosfèric 

Afavorir les bones pràctiques ambientals, i preveure qualsevol impacte al medi 

derivat de l’activitat que es desenvolupa en l’àmbit. S 

Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre dels 

llindars acústics establerts per la normativa aplicable. S 

Aspectes a considerar 

segons la legislació Objectius i criteris ambientals 

Jerarquització 

P(Prioritari), 

S(Secundari) 

Protegir el medi natural de la dispersió lumínica, donant compliment a la 

normativa vigent. S 

d) Gestió dels materials i els residus 
en la urbanització 

Realitzar una bona gestió dels residus que es puguin generar durant les obres 
i  actuacions a l’àmbit. S 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en 

la urbanització 

Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i eficiència energètica, i si 

s’escau establir mesures d’ecoeficiència en la construcció, per contribuir en la 

reducció del canvi climàtic. 

P 

f) Biodiversitat territorial, 

permeabilitat ecològica i patrimoni 

natural 

Dissenyar el traçat de manera que s’asseguri una continuació coherent amb la 

vegetació i espais naturals de l’entorn, no incidint negativament sobre la 

connectivitat ecològica de la zona. 
P 

No alterar la vegetació natural existent en l’àmbit, sobretot dels espais 

catalogats d’HIC de caràcter prioritari i no prioritari. P 

Minimitzar la incidència sobre els espais agraris, preveient la conservació de la 

zona de conreus. 
S 

g) Qualitat del paisatge 
Establir criteris ambientals i d’integració paisatgística en la construcció de les 

vies verdes, minimitzant-ne l’impacte paisatgístic i visual. 
P 

Aquests objectius s’han tingut en compte en la definició del Pla especial i s’hauran de tenir en compte en la futura construcció de les vies verdes. 
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6. ESTIMACIÓ PRELIMINAR DELS EFECTES AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS 

QUE PODEN DERIVAR DEL PEUAIVVGi 

Un cop analitzats els aspectes i elements ambientals més rellevants de l'àmbit d’estudi i els objectius ambientals plantejats, es fa una estimació 
dels impactes més significatius que es preveu pugui comportar sobre el medi ambient el desenvolupament del futur PEUAIVVGi. 

En el present capítol es fa un resum global de la valoració ambiental realitzada per cada tram de via verda objecte d’avaluació ambiental que es 
troba recollida a la fitxa ambiental corresponent inclosa al bloc II del present document. 

6.1. Medi físic 

En termes generals, els efectes ambientals produïts sobre el medi físic es resumeixen en: 

1/ No es preveu cap tipus d’afectació sobre elements geològicament destacables. 

2/ La modificació del relleu i els moviments de terres associats a les obres de les vies verdes seran de baixa magnitud i amb repercussions poc 
significatives pels terrenys que es veuran afectats. 

3/ La pèrdua de superfície de sòl no transformat lligada a la implantació de les vies verdes serà de dimensions reduïdes en la majoria d’àmbits. 

4/ Afectació mínima sobre la hidrogeologia atès que no es preveuen excavacions importants. 

5/ Risc d'afectació de diversos cursos fluvials pel creuament de les vies verdes de la xarxa principal o secundària. En cap cas es preveuen grans 
estructures que puguin afectar les lleres. En qualsevol cas es prendran les mesures preventives i correctores necessàries sempre complint amb 
les directrius fixades per l’ACA. 

6/ Per la tipologia de les vies verdes no es preveu un canvi significatiu sobre la qualitat de l'aire i encara menys l'empitjorament de la mateixa. 

7/ Impacte poc significatiu sobre l'increment de la pressió acústica a l'entorn de les vies verdes. 

8/ Impacte poc significatiu sobre la contaminació lluminosa atès que no es preveu la il·luminació de les vies verdes. 

6.2. Medi natural 

En termes generals, els efectes ambientals produïts sobre el medi natural es resumeixen en: 

1/ Hi haurà una certa ocupació sobre la Xarxa Natura 2.000 i espais PEIN només en un dels àmbits, però serà puntual, molt acotada i localitzada 
en la seva zona limítrof de contacte, sense valors botànics i faunístics singulars. 

2/ No es preveu cap tipus d’afectació sobre Espais Naturals de Protecció Especial, ni sobre Espais d’Interès Geològic. 

3/ Possibles afectacions sobre la vegetació d’hàbitats d'interès comunitari que seran creuats per les vies verdes. Caldrà determinar si poden ser 
impactes significatius segons el grau d’afecció i l’estat actual de conservació dels hàbitats en l’àmbit concret d’actuació. 

4/ Possible impacte sobre la vegetació de ribera que es limitarà als punts de creuament de la xarxa secundària i als punts propers a la xarxa 
principal. Caldrà determinar si poden ser impactes significatius segons el grau d’afecció, la seva presència real i l’estat actual de conservació de la 
vegetació de ribera en l’àmbit concret d’actuació. 

5/ Possibles afectacions sobre Àrees d’Interès Faunístic i Florístic que seran creuades o vorejades per les vies verdes. Caldrà determinar si poden 
ser impactes significatius segons el grau d’afecció i l’estat actual de conservació de les AIFF en l’àmbit concret d’actuació. 

6/ Possible afectació puntual de masses forestals degut al creuament de boscos públics en dos àmbits. Caldrà determinar si poden ser impactes 
significatius segons el grau d’afecció i l’estat actual de conservació de les forests públiques en l’àmbit concret d’actuació. 

7/ No es preveu cap tipus d’afectació sobre Espècies de Flora Amenaçada. 

8/ No es crearan noves barreres que puguin dificultar el desplaçament o mobilitat de la fauna, ni es produirà una afectació significativa de zones 
d'interès connector. No s'altera la connectivitat ecològica. 

6.3. Àrees de risc 

En termes generals, els efectes ambientals produïts sobre les àrees de risc es resumeixen en: 

1/ Creuament de zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics i de zones de flux preferent. Caldrà compatibilitzar la futura via verda 
amb el risc d'inundabilitat. 

2/ Creuament de zones amb risc baix d’incendi forestal en la majoria d’àmbits. Caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 

6.4. Medi humà 

En termes generals, els efectes ambientals produïts sobre el medi humà es resumeixen en: 

1/ En cap cas es preveu que l'impacte paisatgístic pugui ser especialment significatiu. No obstant, davant de qualsevol actuació significativa que 
pugui afectar el paisatge caldrà plantejar actuacions per minimitzar l'impacte visual generat. 

2/ No es preveu cap tipus d’afectació sobre béns arquitectònics ni jaciments arqueològics. No es preveuen impactes sobre elements patrimonials 
protegits. Si alguna actuació concreta pogués afectar jaciments arqueològics desconeguts o zones d'expectatives arqueològiques, caldrà portar a 
terme estudis previs de reconeixement del terreny i valorar si l'impacte pot arribar a ser especialment significatiu i com minimitzar o eliminar el 
possible impacte. 

6.5. Identificació i valoració dels principals impactes del PEUAIVVGi 

En l’anàlisi d’identificació dels previsibles efectes ambientals derivats del PEUAIVVGi, es determinen els principals vectors ambientals que poden 
resultar afectats i els possibles impactes ambientals derivats del desenvolupament del Pla especial. Es realitza una valoració quantitativa i 
qualitativament dels possibles impactes identificats, d’acord amb la caracterització de l’estat actual del medi ambient (realitzada a l’apartat 3 del 
present document) i el seu grau de rellevància en la present avaluació ambiental. La terminologia utilitzada serà la següent: 

- COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata un cop finalitzades les activitats. Per tant, 
no caldrà adoptar mesures correctores. En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament del 
pla no suposa una alteració significativa del medi, no cal adoptar mesures correctores, ja que es considera que el medi pot acollir l’actuació 
prevista. 

- MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix mesures preventives o correctores intensives, i 
en el qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix d’un cert temps. 

En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del medi, i cal definir mesures preventives o 
correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals per tal que el pla es pugui desenvolupar. 

- SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar mesures preventives o correctores, amb 
tot, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix d’un període de temps dilatat. 

L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, malgrat l’adopció de mesures preventives o 
correctores. Aquests impactes són aquells que poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament del pla si no es poden 
minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en el pla. 

- CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la 
qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 

Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no poden ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, 
ni adoptant mesures ambientals per minimitzar- ne els efectes. 

6.6. Taula resum de la identificació i valoració dels potencials impactes ambientals 

La taula adjunta en el següent full recull l’anàlisi resultant de la identificació i valoració dels potencials impactes ambientals derivats del PEUAIVVGi 
per cadascun dels àmbits objecte d’avaluació ambiental. En la taula es determinen els principals vectors ambientals que poden resultar afectats i 
es descriuen els possibles impactes ambientals derivats del desenvolupament del Pla especial. En darrer lloc es mostra la categoria d’impacte per 
cada tipus d’impacte identificat i valorat ambientalment. 
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IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 

ÀMBIT DE PEUAIVVGi MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D'IMPACTE CATEGORIA D'IMPACTE 

1 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (Torrent de Grats) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Presència i creuament d'Hàbitats d'Interès Comunitari COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris 
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes).  
Creuament de tres Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Rius, alberedes i salzedes). COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic COMPATIBLE 

Forests públiques Presència de forests públiques en l'entorn més proper a la via verda COMPATIBLE-MODERAT 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

9 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa hidrogràfica secundària a 50 m (Torrent del Vedellar) COMPATIBLE 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 Creuament d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Riberes de l'Alt Ter) en la seva zona més limítrof i allunyada del riu Ter.  COMPATIBLE-MODERAT 

Espais naturals protegits. PEIN Creuament d'un espai PEIN (Riberes de l'Alt Ter) en la seva zona més limítrof i allunyada del riu Ter.  COMPATIBLE-MODERAT 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 847 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Creuament de dos Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Fagedes) en 847 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic Creuament d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (Riberes de l'Alt Ter) COMPATIBLE-MODERAT 

Forests públiques Creuament d'una forest pública (Callabós) en 847 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 30 m.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

10 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa principal (voreja la riera de Bianya) i creuament de xarxa secundària (sense nom) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 
Proximitat d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Riberes de l'Alt Ter) a 400 m. 
Es facilita l'accessibilitat i la freqüentació d'aquest espai en la seva part més limítrof i allunyada del riu Ter.  COMPATIBLE-MODERAT 

Espais naturals protegits. PEIN 
Proximitat d'un espai PEIN (Riberes de l'Alt Ter) a 400 m. 
Es facilita l'accessibilitat i la freqüentació d'aquest espai en la seva part més limítrof i allunyada del riu Ter.  COMPATIBLE-MODERAT 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 479 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Creuament de dos Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Fagedes) en 479 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Bianya)  COMPATIBLE-MODERAT 

Forests públiques Creuament d'una forest pública (Callabós) en 1 m lineal. COMPATIBLE-MODERAT 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 
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IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 

ÀMBIT DE PEUAIVVGi MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D'IMPACTE CATEGORIA D'IMPACTE 

Connectivitat ecològica Intercepció d'un connector fluvial principal (El Ter) en 565 m lineals, tot i que en la seva part més limítrof i allunyada del riu Ter.  COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 10 m.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

17 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa hidrogràfica secundària (voreja la Riera de Bugantó) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 293 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alberedes i salzedes) en 293 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic COMPATIBLE 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

18 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (sense nom) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 Proximitat d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Les Gavarres) a 160 m. COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN Proximitat d'un espai PEIN (Les Gavarres) a 160 m. COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos de coníferes) a 120 m COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Proximitat de dos Hàbitats d'Interès Comunitari No Prioritaris (Suredes i pinedes) a 120 m. COMPATIBLE 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic COMPATIBLE 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural Proximitat de dos béns arquitectònics (voreja la Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gil i es troba a 5 m de l'Església Parroquial de Sant Cristòfol)  COMPATIBLE-MODERAT 

19 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (Riera de Bugantó) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 73 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alberedes i salzedes) en 73 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic COMPATIBLE 
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IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 

ÀMBIT DE PEUAIVVGi MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D'IMPACTE CATEGORIA D'IMPACTE 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

20 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa hidrogràfica secundària a 170 m (Riera de Bugantó) COMPATIBLE 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos d'esclerofil·les) a 40 m COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alzinars i carrascars) a 40 m. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic COMPATIBLE 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 135 m.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

21 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa principal (voreja la riera de Gotarra) i proximitat de xarxa secundària (riera de Verneda) a 10 m COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 1.522 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris 
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes) en 1.522 m lineals.  
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari NO Prioritari (Alberedes i salzedes ) en 1.522 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de Verneda en 154 m lineals)  COMPATIBLE-MODERAT 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona de flux preferent en una longitud de 237 m.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 

22 

Medi físic 
Geologia Modificació estructural del sòl per adequar la via verda COMPATIBLE 

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides Presència de xarxa principal (voreja la riera de Gotarra) i creuament de xarxa secundària (riera de Verneda) COMPATIBLE-MODERAT 

Medi natiural 

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000 No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. PEIN No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural COMPATIBLE 

Espais naturals protegits. ENPE No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial COMPATIBLE 

Espais d'Interès Geològic No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic COMPATIBLE 
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IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS 

ÀMBIT DE PEUAIVVGi MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D'IMPACTE CATEGORIA D'IMPACTE 

Hàbitats d'Interès Comunitari Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 1.024 m lineals COMPATIBLE-MODERAT 

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris 
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes) en 1.024 m lineals.  
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari NO Prioritari (Alberedes i salzedes ) en 1.024 m lineals. COMPATIBLE-MODERAT 

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de Verneda en 10 m lineals)  COMPATIBLE-MODERAT 

Forests públiques No s'afecta cap Forest Pública COMPATIBLE 

 Flora amenaçada No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada COMPATIBLE 

Connectivitat ecològica No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica    COMPATIBLE 

Àrees de risc Risc d'inundabilitat 
Creuament d'una zona de flux preferent en una longitud de 45 m.  
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat.  COMPATIBLE-MODERAT 

Risc d'incendi forestal Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal COMPATIBLE 

Medi humà 
Paisatge Transformació del paisatge no significativa COMPATIBLE 

Patrimoni cultural No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic  COMPATIBLE 
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7.ANÀLISI PRELIMINAR D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE 

L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

7.1. Descripció d’alternatives 

L’àmbit del PEUAVVGi reconeix els traçats ja existents i els projectats, en els quals s’ha procurat no obrir nous camins. A fi i efecte de minimitzar 
els efectes negatius, només en alguns determinats trams es planteja l’obertura de camí per tal de satisfer el criteri de continuïtat de camí. 

En qualsevol cas, aquesta situació no permet definir clarament alternatives de disposició de les vies verdes en el seu conjunt, tot i que sí en aquells 
trams no existents proposats per a garantir la continuïtat de la xarxa. A la taula següent es detallen els trams objecte d’anàlisis d’alternatives: 

Àmbit de PEUAIVVGi Nom tram Via Verda Longitud (ml) Municipi Comarca 

1 Camí Ral de Gombrèn a Campdevànol 453,88 Campdevànol (3.225 habitants) Ripollès 

9 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya 846,62 Sant Joan de les Abadesses (3.250 habitants) Ripollès 

10 Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de Bianya 1521,41 la Vall de Bianya (1.315 habitants) Garrotxa 

17 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 1109,79 Fornells de la Selva (2.700 habitants) Gironès 

18 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 382,11 Llambilles (730 habitants) Gironès 

19 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 72,70 Llambilles (730 habitants) Gironès 

20 Via verda del riu Onyar i Via verda de la Bruguera 402,69 Llambilles (730 habitants) Gironès 

21 Via verda Verneda 1522,22 Campllong (533 habitants) Gironès 

22 Via verda Verneda 1096,15 Sant Andreu Salou (156 habitants) Gironès 

 

Dels trams relacionats a la taula anterior s’identifiquen a continuació aquells que afecten o discorren dins dels límits de la Xarxa Natura 2.000: 

Àmbit de 
PEUAIVVGi 

Via Verda en la que se situa Municipi Comarca XN2000 ZEC ZEPA 

9 
Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de 
Bianya 

Sant Joan de les 
Abadesses 

Ripollès Riberes de l'Alt Ter SI NO 

 

A nivell de Pla especial, cal remarcar que aquestes alternatives tenen poca implicació estratègica en conjunt i, per tant, es considera rellevant en 
aquesta fase d’avanç del planejament establir criteris funcionals a considerar en la decisió dels nous traçats de les vies verdes: 

- Situació en àmbits on no s’afecta excessivament cap zona d’especial interès natural. 

- L’ocupació del sòl i els moviments de terres presenten un impacte moderat, ja que en la fase d’obres es realitzaran moviments de terres 
de poca importància. 

- Les actuacions previstes suposen un impacte compatible pel que fa a la vegetació, fauna, paisatge, hidrologia i patrimoni, i presenten un 
impacte positiu pel que fa al factor socioeconòmic, ja que millorarà la mobilitat donant continuïtat al traçat de les vies verdes. 

 

En el PEUAIVVGi, a l'hora de valorar la possible afectació del mateix sobre el medi ambient, s'han plantejat 3 possibles alternatives dels trams no 
existents i que són les següents: 

- Alternativa 0: estat actual de la xarxa de vies verdes, sense cap integració dels nous trams de camins que donen continuïtat a la xarxa. 

- Alternativa 1: correspondria a la proposta d'integració d'un nombre concret de camins en funció de diversos criteris de selecció plantejats. 
Concretament suposaria incorporar a la Xarxa tots aquells trams que no afecten o discorren dins dels límits de la Xarxa Natura 2000. 

- Alternativa 2: en aquest cas correspon que tots els camins analitzats es consideren com integrats a la xarxa de vies verdes. 

 

El quadre comparatiu de les 3 alternatives seria el següent: 

  Trams integrats Longitud (ml) Trams en XN2000 Longitud (ml) 

Alternativa 0 0 0 0 0 

Alternativa 1 8 6.560,95 0 0 

Alternativa 2 9 7.407,57 1 846,62 

 

7.2. Justificació ambiental de l’alternativa escollida 

Un dels objectius del planejament territorial és poder garantir la continuïtat dels traçats i dels usos de la xarxa de camins de la qual forma part la 
xarxa de vies verdes ( Article 4.8 de la normativa del PTPCG). 

En aquest sentit, el criteri de continuïtat es considera fonamental en el PEUAVVGi. 

En conjunt, el traçat es disposa maximitzant l’aprofitament de camins ja existents i, per tant, es procura no obrir-ne de nous. Es a dir, s’habiliten i/o 
milloren els existents per tal que es pugui transitar amb les característiques adients per a l’ús de turisme sostenible a peu i bicicleta i només en 
alguns trams cal plantejar nous traçats per tal de donar continuïtat a la via verda. 

Com a referència, dels 492,90 km de la xarxa de vies verdes, a uns 42 km els hi manca cobertura urbanística (manca de qualificació de sistema 
viari), i d’aquests només 7,4 km són de nova implantació. 

Tot i que l’alternativa 2 integra un tram que discorre dins dels límits de la Xarxa Natura 2000, es considera que és un tram associat a un curs 
d’aigua, amb el doble significat d’element del paisatge i d’itinerari d’interès paisatgístic. 

També cal remarcar que l’ocupació de l’espai de la Xarxa Natura 2.000 serà puntual, molt acotada i localitzada en la seva zona limítrof de contacte, 
sense valors botànics i faunístics singulars. 

Per tal d’aconseguir la continuïtat de la xarxa de vies verdes, l’Alternativa 2 és la que millor conjumina els valor urbanístics, de mobilitat i ambientals 
i, per tant, té un valor estratègic des d’aquestes diferents disciplines territorials, tot i que caldrà plantejar mesures preventives per a minimitzar 
l'impacte que sobre l'entorn pot comportar el desenvolupament de la xarxa de vies verdes de Girona. 
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8. MESURES PREVENTIVES I RECOMANACIONS AMBIENTALS EN EL 

DESENVOLUPAMENT DEL PEUAIVVGi 

En el present capítol es detallen una sèrie de mesures preventives i recomanacions ambientals que s'haurien de tenir en compte en el 
desenvolupament del PEUAIVVGi i que caldria estudiar la seva implantació durant la fase d’obres de l’actuació per minimitzar possibles impactes 
ambientals i paisatgístics. 

8.1. Medi físic 

8.1.1. Ocupació del territori (sòl i geologia) 

Per tal d’evitar o de minimitzar els impactes sobre els sòls durant les actuacions derivades de les obres necessàries per al desenvolupament de 
les vies verdes, es recomana: 

- Senyalitzar l’obra i l’àmbit d’actuació com a mesura preventiva fonamental que permeti minimitzar la superfície afectada per les obres, 
sempre i quan es faci prèviament a l’inici de l’activitat interventora al medi. 

La senyalització es farà abans de l’entrada de les màquines i del material a la zona. També es delimitarà la franja corresponent a les 
zones més sensibles i les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 

- Delimitar unes àrees impermeabilitzades per manteniment de maquinària i dipòsit de substàncies perilloses per tal de localitzar el risc 
d’abocament accidental de substàncies potencialment contaminants del substrat. Aquestes haurien d’estar el més allunyat possible dels 
cursos fluvials (rius i torrents) presents en l’àmbit d’actuació. 

- Redactar un codi de bones pràctiques dirigit als treballadors de l’obra, per tal d’evitar el risc d’accidents que puguin contaminar el sòl. 

- Gestionar els residus resultants de la construcció d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de residus a Catalunya: Llei 
9/2011, del 20 de desembre, de modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i del text refós de la Llei reguladora dels residus, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol. 

8.1.2. Ocupació del territori (hidrologia i permeabilitat) 

Per minimitzar i compensar l’impacte hidrològic per la impermeabilització dels terrenys de l’àmbit, es proposa: 

- Impermeabilitzar els sòls estrictament necessaris, mantenint la permeabilitat dels espais no ocupats per les vies verdes, que garantiran 
la infiltració de l’aigua al sòl i reduiran l’escorrentia superficial. 

8.1.3. Atmosfera 

Per tal de reduir els possibles efectes sobre l’atmosfera fruit de els obres, es proposen les mesures següents: 

- Manteniment regular de la maquinària i vehicles d’obra, reduint així el consum de combustible (gasoil) i les emissions de contaminants 
atmosfèrics. Tanmateix, tots els vehicles automòbils utilitzats en l’obra hauran d’haver passat satisfactòriament la Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV). 

- Compliment de la normativa sonora vigent en l’àmbit d’actuació: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

- Adequació dels ritmes de treball de l’obra a l’horari diürn, minimitzant, tant com sigui possible, les molèsties ocasionades pel soroll i les 
vibracions generades en l’obra. 

- Manteniment regular de la maquinària i vehicles d’obra, tot revisant l’estat dels silenciadors de motors, possibles avaries en els tubs 
d’escapament, etc. 

La pols excessiva generada durant les obres de construcció podria afectar als espais agrícoles i a les espècies vegetals de l’entorn immediat. Per 
evitar les possibles contaminacions per l’emissió de pols durant les obres, especialment en mesos de climatologia seca, caldrà: 

- Evitar, si és possible, la realització de determinades activitats que puguin generar pols en situacions de vent fort o molt fort. 

- Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 

- Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones urbanes o nuclis habitats. 

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada periòdica. 

- Quan l’afecció sigui important, caldrà incorporar sistemes de polvorització o aspersió d’aigua que evitin la propagació de la pols. 

 

En el desenvolupament del projecte d'execució de les obres es compliran les mesures establertes en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire, horitzó 2020, que li siguin d'aplicació, minimitzant la producció de pols durant l'enderroc i la construcció de la urbanització. 

8.1.4. Mesures per evitar la contaminació sonora 

Durant les obres s'aplicaran les mesures del Gestió ambiental en l'execució de les obres (Generalitat de Catalunya, 2002). 

Els sorolls poden afectar a les espècies de fauna dels espais protegits especialment durant els períodes de reproducció. Per evitar aquest impacte 
es realitzaran les obres fora del període de cria d'aquestes espècies. En el moment d'execució de les obres, es seguiran les indicacions per a la 
Gestió ambiental en l'execució de les obres pel que fa al capítol de Soroll i vibracions per minimitzar al màxim aquest impacte. 

En el desenvolupament del projecte d'execució de les obres es donarà compliment als objectius de qualitat acústica definits en la Llei 16/2002 de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i en el seu decret de desplegament. 

8.1.5.Vector llum i protecció la contaminació lumínica 

Al tenir la consideració de xarxa de camins fora dels trams urbans, no es preveu il·luminació exterior amb enllumenat artificial, tot i així els projectes 
de millora i manteniment han de concretar si serà necessària la instal·lació d’enllumenat exterior en algun punt, i en cas que ho sigui, ha d’establir 
les prescripcions necessàries per fer compatible la infraestructura amb la conservació dels valors naturals de l’espai que travessa el traçat. 

Seran d’aplicació en matèria de prevenció de la contaminació lumínica: la Llei 6/2001, de 31 de maig, i el Decret 190/2015, de 25 d’agost o la 
normativa que la substitueixi. En qualsevol cas els projectes hauran de complir l’establert al Mapa de prevenció de la contaminació lumínica vigent. 

8.1.6.Aigües i cursos fluvials 

Les infraestructures de connectivitat entre camins públics o carrils bici entre marges de cursos fluvials hauran de complir les següents condicions: 

- Les infraestructures o elements de connectivitat entre camins públics de vianants o carrils bici que interceptin la llera d’algun curs fluvial, 
es dissenyaran o dimensionaran d’acord amb els criteris del document Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial (ACA, juny 2006). 

- En el cas de preveure’s en el futur aquest tipus d’infraestructures en altres punts, el projecte que desenvolupi l’actuació s’haurà de remetre 
a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, a fi de valorar si el projecte pot afectar de forma apreciable, directament o 
indirectament, els valors naturals de l’espai, i establir, si és el cas, les mesures preventives i correctores que s’estimin necessàries. 

8.2. Medi natural 

8.2.1. Vegetació 

Els peus arboris afectats pel creuament de forests públiques o hàbitats d’interès comunitari seran eliminats seguint les mesures d’actuació següents: 

- Es senyalitzaran peu a peu els arbres a tallar i/o podar, afectant el mínim nombre de peus necessari. 

- Totes les tasques es realitzaran en vertical. 

- Les podes es realitzaran per personal especialitzat per evitar malmetre peus i durant el seu període de parada vegetativa. 

- Les restes vegetals es gestionaran mitjançant gestor de residus autoritzat. 

Per al manteniment del traçat de la via verda serà indispensable la realització de diverses tasques de desbrossament de la vegetació i de revisió 
i/o manteniment de les infraestructures. En tot cas, l’execució de les tasques de desbrossament i manteniment es realitzaran fora de l’època de 
reproducció que correspon als mesos d’abril a juliol. 

La neteja de la vegetació dels marges s'ha de realitzar manualment o amb maquinària que produeixi un tall net, amb poda selectiva, sense tallar 
completament la vegetació que entra en el camí sinó només la que realment destorba el pas. 

Queda expressament prohibit l'ús d'herbicides per a la neteja de les vores de la via verda. 

8.2.2. Fauna 

Per tal de no afectar les espècies faunístiques que pot albergar l’entorn, es proposen un seguit de mesures a tenir en compte en el desenvolupament 
del PEUAIVVGi: 

- Les actuacions no es realitzaran durant l’època de reproducció de la fauna que habita l’àmbit d’estudi, especialment fora de l’època de 
nidificació d’ocells, d’abril a juliol. Així doncs, les tasques s’hauran de portar a terme entre els mesos d’agost a març. 

- Evitar els treballs en horari nocturn que requereixin d’il·luminació artificial per tal d’evitar-ne la incidència lumínica. 

- Dur a terme un bon manteniment de la maquinària de les obres, per tal que no emetin més sorolls del necessari i permès per la normativa 
vigent. 
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- Si fos necessari un tancament perimetral fix a tot l’àmbit d’actuació, cal que sigui integrat a l’entorn i permeable a la microfauna. 

8.2.3. Espais sensibles 

Delimitar perfectament les zones especialment sensibles i d'un valor ambiental més rellevant per evitar la seva afectació directa o indirecta. Com a 
zones especialment sensibles destacaríem: 

- Quan el traçat de la via verda discorre dins dels límits de les figures de protecció ambiental com són Xarxa Natura 2.000, Espasi d'Interès 
Natural, etc. 

- Quan el traçat de la via verda creua algun curs d'aigua més o menys important o sobretot quan hi ha vegetació de ribera associada. 

- Quan el traçat de la via verda discorre per indrets on s’hi troba algun hàbitat d'interès comunitari, ja siguin prioritaris o no prioritaris. 

- Quan el traçat de la via verda discorre molt propera a algun element patrimonial que gaudeixi d'algun nivell de protecció, com pot ser 
BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional); BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) o que gaudeixin d'algun nivell de protecció específic dins de les 
normatives municipals. 

Sempre que algun tram de la via verda discorri dins dels límits d’una zona de protecció ambiental (PEIN o Xarxa Natura 2.000) convindrà adoptar 
mesures especials de protecció: 

- Previ a l'inici dels treballs es realitzarà un reconeixement de les zones afectades. En cas que es detectessin nius ocupats per espècies 
protegides es disposaran perímetres de protecció dels mateixos i es comunicarà immediatament a l'àrea de Medi Natural dels Serveis 
Territorials. 

8.3. Àrees de riscos ambientals 

8.3.1.Mesures pel risc d’inundabilitat 

Al llarg del traçat de la Via Verda caldrà advertir als diferents àmbits, fora de la llera, del perill de pas en cas d’avinguda, mitjançant la senyalització 
vertical adient. Aquest advertiment s’haurà de situar en diversos punts de l’itinerari, i en tot cas en els creuaments, donada la seva longitud, i 
especialment en els llocs a on es permeti l’entrada a la zona fluvial de la riera. 

Caldrà que els projectes constructius prevegin la senyalització informativa per advertir del perill de circulació en cas d'avingudes en aquells itineraris 
situats parcialment en zona inundable. Aquest advertiment s'haurà de situar en diversos punts de l'itinerari, i en tot cas en els guals i especialment 
en els llocs on es permeti l'entrada a la zona fluvial. 

Atès que el Pla especial preveu el seu desenvolupament en un àmbit que està en part en zona de flux preferent, els projectes derivats necessitaran 
de la corresponent Declaració Responsable en front al risc d'inundació. 

8.3.2.Mesures de prevenció i extinció d’incendis 

S’haurà de donar compliment a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. I d’acord a l’article 13, cal establir les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis que estableix la normativa 
tècnica dictada a aquest efecte, en aquest cas el Codi tècnic de l’edificació. 

En aquells trams de la Via Verda que coincideix el traçat amb la Xarxa Bàsica de Prevenció d'Incendis, tan pel que fa a les característiques físiques 
de la infraestructura, com als condicionants de regulació del seu funcionament i ús, caldrà garantir en tot moment que es preserva la funcionalitat 
de la Xarxa Bàsica de Prevenció d'incendis, d'acord amb els criteris que estableixi l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals. 

8.4. Medi humà 

8.4.1. Paisatge 

Les plantacions que es duguin a terme com millora de la integració paisatgística compliran les condicions següents: 

- S'empraran espècies vegetals autòctones presents a la zona. 

- Es procurarà que la procedència dels plançons sigui el més propera possible, o com a mínim de Catalunya, per garantir la idoneïtat 
genètica i la millor adaptació al medi i a la climatologia de l'àmbit. 

- Es procurarà que la tria de les espècies i la disposició, quan sigui possible, quedi integrada amb les franges properes de vegetació, 
pensant en que a mig termini pugui fusionar-se i sigui pràcticament indistingible de la vegetació natural. 

- Es podran plantar també espècies d'arbrets i arbustos de sotabosc, per millorar la integració paisatgística i naturalització de l'indret, o bé 
ocultar estructures, camps visuals poc harmònics o bé dificultar el trànsit i accés de persones. En aquest cas s'escolliran també espècies 
pròpies i comunes a la zona. 

La senyalètica són elements inherents a bona part de les vies verdes. Així doncs, l’impacte de la senyalètica en els paisatges deriva de la seva 
localització en espais molt visibles i del disseny singular com a reclam visual. Cal fer compatible la minimització de l’impacte visual d’aquesta 
senyalització (o integració) al mateix temps que es manté l’objectiu de reclam publicitari. 

La combinació intencionada de les variables que intervenen en els elements senyalètics (emplaçament, mida, forma, cromatisme, il·luminació, etc.) 
és el millor recurs per poder harmonitzar aquests elements. Cal tenir present que els rètols de dimensions ajustades i de disseny discret aporten 
una imatge de qualitat al conjunt de l’espai. 

Es recomana que els panells indicatius i informatius tinguin unes dimensions adequades i una localització adient per assegurar-ne una lectura 
òptima. Caldrà que aquesta senyalització sigui suficient i clara, que els panells s’ubiquin en llocs adequats i estiguin en bon estat i presentin una 
coherència dins el conjunt de l’espai. 

Finalment, cal preveure el manteniment que garanteixi la neteja, conservació i reposició dels elements malmesos. 

8.4.2. Patrimoni cultural 

En l’àmbit d’actuació no s’inclouen elements catalogats del patrimoni cultural, tot i que, la proximitat d'algun d'ells al traçat i els objectius turístics 
vinculats als trams fa que s'hagin de tenir en compte. En aquest sentit es respectaran les següents condicions: 

- En el desenvolupament del PEUA que pugui afectar algun dels jaciments arqueològics localitzats en l'Inventari del Patrimoni Arqueològic 
i Paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'haurà d'obtenir l'autorització prèvia d'aquest Departament. 

- El traçat identificat no afecta cap dels jaciments assenyalats en aquest inventari, o bé per tenir el seu traçat prou allunyat dels mateixos, 
per la qual cosa l'afectació sobre el subsol és nul·la. Malgrat això, les actuacions de millora i manteniment previstes hauran de respectar 
les àrees de protecció dels elements del patrimoni arqueològic i paleontològic que es puguin veure afectades. 

- En els punts on la proximitat d'un jaciment pugui fer possible l'afectació del mateix, les actuacions necessàries de millora i manteniment, 
que hauran de venir definides i detallades en el projecte executiu, s'hauran de realitzar sota control arqueològic, amb la corresponent 
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural Català, segons normativa vigent. 

- Si durant l'execució de l'obra es troben restes o objectes de valor arqueològic i/o paleontològic, el promotor o la direcció facultativa de la 
mateixa haurà de paralitzar immediatament els treballs, prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment, amb el termini de 48 hores, al Departament de Cultura per valorar la troballa, d'acord amb l'article 52.1 de la Llei 9/1 993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic 
i paleontològic. 

8.5. Recomanacions ambientals 

8.5.1. Criteris generals d'intervenció 

Atès el caràcter propi de la via verda, els corresponents projectes de millora, conservació i manteniment preveuran una intervenció i integració 
d'acord amb el propi entorn natural on transcorre el traçat, resten subjectes a la utilització dels materials, acabats i elements tradicionals que 
s'integrin en l'entorn. Resta prohibida la utilització de material d'enderroc amb aquesta finalitat. 

En la redacció dels projectes s’hauran de tenir en compte les següents prescripcions generals: 

− El projecte haurà d’ajustar el traçat de tal forma que s’eviti o minimitzi en la mesura del possible l’afectació a la vegetació d’interès en 
els trams forestals. 

− Es procurarà promoure la permeabilitat dels paviments i de limitar el mobiliari en aquelles àrees ambientalment més sensibles. 

− Com a criteri general, s’utilitzaran tractaments i solucions naturals i permeables del ferm, la pavimentació serà el mateix terrenys 
compactat. En aquells casos que sigui convenient es podran fer aportacions de sauló o tot-ú natural, amb el gruix necessari. o en el 
seu cas, materials que garanteixen la integració paisatgística del traçat en l’entorn. 

− En els trams amb pendents s'haurà de preveure un sistema de control d'escorrenties mitjançant la reparació i/o nova execució de 
trenques transversals a la plataforma i la conservació i/o formació de canaletes d'escorrentia, la instal·lació de desguassos, etc. 

− Es minimitzaran els elements del mobiliari, com ara tanques, senyalització, etc. amb un ús preferent de materials com ara la fusta i la 
pedra natural. 

− Així mateix, si per l’adequació del camí es generen nous talussos en algun indret, hauran de tenir un pendent 3H:2V i s’haurà de 
preveure la seva restauració mitjançant l’aportació de terra vegetal i la revegetació mitjançant hidrosembra i/o plantacions. 

− Les obres de pas i els encreuaments de conduccions o serveis que passin per sota de les lleres es realitzaran d'acord amb el document 
Guía Tècnica «Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial». 

− En tots els punts de creuament amb nous guals, caldrà dur a terme la restauració geomorfològica i ambiental dels espais de ribera 
afectats, en una superfície mínima que comprengui la llera del riu i els marges, fins al límit de la Zona inundable per a Q1O (període 
de retorn de 10 anys), segons autorització de l'òrgan competent. 
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8.5.2.Condicions generals d'execució d’obres 

També s’hauran de tenir en compte les següents condicions específiques durant l’execució de les obres: 

− Mantenir la integritat de les explotacions agrícoles i/o ramaderes, establint mesures compensatòries als propietaris afectats per 
ocupacions temporals i servituds. 

− Prioritzar la realització de l’actuació projectada en una època de l’any en que les superfícies agrícoles no estiguin conreades. 

− Garantir la continuïtat de la xarxa de camins rurals presents en l’àmbit durant i després de l’execució de les obres, evitant l’aïllament 
de masos i d’indrets respecte als nuclis urbans. 

− No alterar les condicions de servei de canals, recs, sèquies i/o conduccions d’aigua (en cas que n’existeixin) destinades al regadiu 
durant i després de l’execució de les obres projectades. 

− Minimitzar l’ocupació temporal de finques agràries i les afeccions a l’activitat agrícola i/o ramadera durant l’execució de les obres. 

− Que una vegada finalitzada l’actuació, es restitueixi al seu estat actual, les superfícies de camps de conreu, camins i accessos a 
finques que no siguin objecte de l’actuació projectada. 

El promotor disposarà d’una direcció ambiental d’obra que verifiqui, durant la fase d’execució, el compliment de les mesures ambientals. 

8.5.3. Instal·lació del mobiliari als espais lliures exteriors 

Es recomana que tot el mobiliari que es vulgui ubicar en el pas de les vies verdes, des de bancs, a papereres, etc., segueixi uns criteris ambientals, 
inclosos en la compra verda de productes. Alguns dels criteris ambientals de compra verda i de baix impacte ambiental per la instal·lació de mobiliari 
urbà, podrien ser: 

- Elements integrats a l’entorn, de manera que no suposin un element artificial de disseny, colors i textura impactants col·locats al mig d’un 
espai. 

- Minimitzar l’ús de materials en el paviment i sistemes de fixació que contemplin el desmantallament i baix impacte al sòl, més elements 
no vol dir més seguretat o serveis. 

- Reduir ús de maquinària en la instal·lació dels elements. 

- Evitar sobredimensionar els forats, si són necessaris, per la instal·lació. 

- Exigir a empreses subministradores o constructores materials o productes que disposin d’un estudi del seu cicle de vida. 

- Comprar elements o materials que necessitin un baix i fàcil manteniment. 

- Prioritzar la compra de materials o elements amb certificat d’etiqueta ecològica, incloent els seus tractament superficials. 

- Utilitzar productes reciclats o reutilitzats, i reciclables. 

- Potenciar la compra d’aquells productes que es puguin reparar i que per tant disposin de peces de recanvi. Potenciar abans de la restitució 
total de l’element, la reparació i posteriorment la reposició. 

- Que els proveïdors del mobiliari que es vol comprar s’ubiquin prop del municipi per tal de minimitzar el transport dels productes i les seves 
peces en cas de reparacions. 

- Gestionar correctament els residus generats pel manteniment de les instal·lacions. 

La informació anterior ha estat extreta del document d’Ecodisseny de Parc Infantils, d’ELISAVA Escola Superior de Disseny. 

8.5.4. Criteris de sostenibilitat en la construcció 

En les obres és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre que sigui possible: 

- Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per exemple, com a materials metàl·lics es poden 
emprar l’acer i l’alumini per la seva alta reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbest ni plom. 

- Utilitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

- Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar pintures amb plom i resines sintètiques, 
utilitzar àrids reciclats. 

- S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment, que siguin reutilitzables i reciclables. 

- S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció sobre aspectes ambientals. 

- Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió. 

8.5.5.Minimitzar els residus que es produeixin a la zona durant les obres 

Es proposa l'establiment de mesures preventives per tal de fomentar un bon ús de la infraestructura i de la gestió de residus. 

Mesures preventives: 

- Ubicació de papereres en diversos trams. 

- Senyalètica de sensibilització. 

- Manteniment i buidat de papereres. 

S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. I es classificaran 
els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya, així com el Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC). 

El residus que derivin del procés de construcció seran tractats com marca el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PRGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

Durant les obres de construcció, com a bona pràctica en les activitats constructives, s’hauria d’evitar tot abocament incontrolat de residus al medi. 
Té especial importància el tractament de lixiviats, contaminants líquids, neteges de formigoneres, etc. Serà important conscienciar al promotor i els 
operaris que hi intervenen en l’obra de la correcte manipulació dels mateixos, de manera que es farà necessari portar a terme una recollida selectiva 
de les deixalles i residus generats durant els temps que duri la construcció de l’obra. Els residus generats en una obra són diversos: cartró, plàstics, 
olis, runes, formigó, restes de tala, etc., i residus perillosos i altament contaminats generats en la pròpia obra; serà necessària la presència de 
diversos contenidors de recollida selectiva i caldrà gestionar-los tal i com determina la normativa vigent. 

Cal situar el parc de maquinària i zones on es faci el manteniment de maquinària o aparcament d’aquesta, en una zona allunyada de les àrees 
habitades i les zones més sensibles ambientalment. I cal que tots els vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents 
a l’emissió de fums i altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de vehicles per garantir l’emissió de contaminants per 
complir la normativa vigent. 

En finalitzar la fase de construcció es recomana fer una neteja general de les rodalies de l’obra per tal de no deixar restes de materials, terres i 
runam. 

Per evitar l’abocament de residus al medi cal considerar les pautes següents: 

- Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra perquè evitin fer abocaments al medi. 

- Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara rètols informatius, que recordin les directrius als treballadors. 

- Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es gestionin correctament. 

- Prohibir l’estocatge d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge. 

- Prohibir l’estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de drenatge. 

- Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny, quan calgui. 
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9. CONCLUSIONS 

El present Document Inicial Estratègic es redacta per a valorar i justificar la conveniència i compatibilitat ambiental del desenvolupament futur del 
Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAVVGi). 

S'ha dut a terme una anàlisi qualitatiu i quantitatiu del medi físic, natural i humà dels àmbits d’actuació de manera descriptiva pels diversos vectors 
ambientals de cada grup, per a poder determinar l'interès ecològic o medi ambiental que presenten els trams objecte d’avaluació ambiental. 

Una vegada coneguda la proposta d’ordenació a portar a terme s'ha valorat ambientalment el presumible impacte que sobre els diferents vectors 
ambientals pot comportar el desenvolupament del Pla especial.  

L’impacte general provocat pel Pla especial es pot considerar COMPATIBLE. A efectes ambientals, no es preveu que les vies verdes afectin de 
manera significativa els valors ecològics i connectors de l’àmbit d’estudi. 

S'han plantejat tot un conjunt d'objectius ambientals específics que puguin tenir relació amb les actuacions futures que es puguin portar a terme i 
que es poden resumir en: 

Objectius i criteris ambientals 

Ocupar el sòl de manera eficient, amb el mínim impacte ambiental i paisatgístic possible sobre el territori i coherent amb l’entorn. 

Contribuir a la mobilitat sostenible, mitjançant una bona connectivitat amb les vies de l’entorn. 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües subterrànies i dels cursos fluvials, fomentant la permeabilitat del sòl en l’àmbit.  

Preservar les infraestructures hidràuliques existents. 

Compatibilitzar l’actuació amb el risc d’inundabilitat. 

Afavorir les bones pràctiques ambientals, i preveure qualsevol impacte al medi derivat de l’activitat que es desenvolupa en l’àmbit. 

Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre dels llindars acústics establerts per la normativa aplicable. 

Protegir el medi natural de la dispersió lumínica, donant compliment a la normativa vigent. 

Realitzar una bona gestió dels residus que es puguin generar durant les obres i  actuacions a l’àmbit. 

Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i eficiència energètica, i si s’escau establir mesures d’ecoeficiència en la construcció, per contribuir en 

la reducció del canvi climàtic. 

Dissenyar el traçat de manera que s’asseguri una continuació coherent amb la vegetació i espais naturals de l’entorn, no inci dint negativament sobre la 

connectivitat ecològica de la zona. 

No alterar la vegetació natural existent en l’àmbit, sobretot dels espais catalogats d’HIC de caràcter prioritari i no prioritari. 

Minimitzar la incidència sobre els espais agraris, preveient la conservació de la zona de conreus. 

Establir criteris ambientals i d’integració paisatgística en la construcció de les vies verdes, minimitzant-ne l’impacte paisatgístic i visual. 

Així mateix, a l'hora de valorar la possible afectació del PEUAIVVGi sobre el medi ambient, s'han plantejat 3 possibles alternatives dels trams no 
existents i que són les següents: 

- Alternativa 0: estat actual de la xarxa de vies verdes, sense cap integració dels nous trams de camins que donen continuïtat a la xarxa. 

- Alternativa 1: correspondria a la proposta d'integració d'un nombre concret de camins en funció de diversos criteris de selecció plantejats. 
Concretament suposaria incorporar a la Xarxa tots aquells trams que no afecten o discorren dins dels límits de la Xarxa Natura 2000. 

- Alternativa 2: en aquest cas correspon que tots els camins analitzats es consideren com integrats a la xarxa de vies verdes. 

Per tal d’aconseguir la continuïtat de la xarxa de vies verdes, l’Alternativa 2 és la que millor conjumina els valor urbanístics, de mobilitat i ambientals 
i, per tant, té un valor estratègic des d’aquestes diferents disciplines territorials, tot i que caldrà plantejar mesures preventives per a minimitzar 
l'impacte que sobre l'entorn pot comportar el desenvolupament de la xarxa de vies verdes de Girona. 

Finalment, s'ha fet una proposta de diverses mesures ambientals, sobre tot de tipus preventiu, per minimitzar els possibles efectes ambientals 
derivats i que caldria tenir molt en compte a l'hora de redactar i d'executar les propostes que puguin sortir del desenvolupament del PEUAVVGi. 

 

 

Barcelona, febrer de 2.022 
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1Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Camí Ral de Gombrèn a CampdevànolNom tram Via Verda:

RipollèsComarca:

453,88 mLongitud:

Pla d'ordenació urbanística municipal (14/06/2013)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 1 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Campdevànol (3.225 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit de la Serra de l'Òs i que travessa el torrent de Grats, una zona
potencialment inundable amb criteris geomorfològics, i el seu HIC associat d'Aigües corrents. A part d'aquests
elements naturals singulars, cal destacar que discorre a 70 m del riu Merdàs, a 30 m de l'HIC Pastures
seminaturals i a 10 m del bosc públic Baga de Grats i altres. En l'àmbit més proper no es troben elements culturals
ni espais naturals protegits. L'únic espai d'especial interés pel seu valor botànic és l'HIC Prioritari Vernedes i altres
boscos de ribera afins (Alno-Padion) que es veu creuat per aquest tram de via verda. L'àmbit que acull la via verda
es troba immers en la unitat de paisatge de l'Alt Ter. Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el
Càmping Moli Serradell que es troba a 100 m i discorre molt a prop del GI-401. 

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 454 m travessa terrenys constituïts per turbidites i guixos a sostre que formen part de dipòsits sedimentaris del
Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda travessa el torrent de Grats, discorre a 70 m del riu Merdàs i es troba molt allunyada de la zona humida
Estanys i basses de la Serra Cavallera. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre el torrent de Grats i
caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Montgrony és l'espai més proper que es troba a 2,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Serra de Montgrony és l'espai més proper que es troba a 2,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural del Cadí-Moixeró és l'espai més proper que es troba a 8,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda
no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Pont de les Coves és l'espai geòtop més proper que es troba a 4,6 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Aigües corrents associat al torrent de Grats i discorre a 30 m de l'hàbitat Pastures
seminaturals. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar
les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa 3 hàbitats No Prioritaris (3240, 3270 i 92A0) i un hàbitat Prioritari (91E0) en una longitud de 96 m, i
discorre a 30 m d'un hàbitat No Proritari (6210). De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre hàbitats
d'interès comunitari prioritaris i no prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció. 



Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAVVGi)

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Riera "sense identificar" és l'AIFF més propera que es troba a 2,3 km de distància. L'espècie d'interès d'aquesta àrea és
Austropotamobius pallipes. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Àrees d'Interès Faunístic i
Florístic. 

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Baga de Grats i altres és el bosc públic més proper que es troba a 10 m de distància. De manera que, el nou tram de via verda podria
tenir repercussions ambientals sobre els boscos públics i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Cypripedium calceolus és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 4,3 km de distància. De manera que, el nou tram de via
verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Serra de Montgrony / Serra Cavallera (connector terrestre principal) és l'espai connector més proper que es troba a 2 km de
distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (torrent de Grats) en una longitud de
47 m i discorre a 2,8 km d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees
amb risc d'inundació i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius
fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 454 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Alt Ter  en tot el seu recorregut de 454 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com l'Església de Sant Llorenç de Campdevànol és el bé arquitectònic més proper que es troba a 770 m de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

1 - CAMÍ RAL DE GOMBRÈN A CAMPDEVÀNOL

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (Torrent de Grats)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

Presència de forests públiques en l'entorn més proper a la via verda

No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes). 
Creuament de tres Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Rius, alberedes i salzedes).

Presència i creuament d'Hàbitats d'Interès Comunitari

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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9Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de BianyaNom tram Via Verda:

RipollèsComarca:

846,62 mLongitud:

Pla d'ordenació urbanística municipal (10/11/2010)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 9 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Sant Joan de les Abadesses (3.250 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit del Puig de la Caritat i discorre a 50 m del torrent del Vedellar,
una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. Entre els elements naturals més singulars, cal
destacar que travessa l'espai Riberes de l'Alt Ter (PEIN i Xarxa Natura 2000) en una longitud de 77 m i travessa
l'HIC Boscos caducifolis de l'Europa temperada en tot el seu recorregut de 847 m. També travessa l'AIFF Riberes
de l'Alt Ter en una longitud de 134 m i el Bosc públic Callabós en tot el seu recorregut de 847 m. L'àmbit que acull
aquesta via verda es troba immers en la unitat de paisatge de l'Alt Ter i en la zona més propera no es troben
elements del patrimoni cultural. Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el Càmping Abadesses
que es troba a 1,5 km. 

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 847 m travessa terrenys constituïts per conglomerats i gresos que formen part de dipòsits sedimentaris del
Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 50 m del torrent del Vedellar i es troba molt allunyada de la zona humida Estanys i basses de la
Serra Cavallera. De manera que, el nou tram de via verda no creua cap curs fluvial de la xarxa hidrogràfica, tot i que podria tenir repercussions
ambientals sobre el torrent del Vedellar per la seva proximitat i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'espai Riberes de l'Alt Ter en una longitud de 77 m, tot i que en la seva zona limítrof. La resta
d'espais XN2000 es troben a distàncies superiors als 4 km. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre la
Xarxa Natura 2000 i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'espai PEIN Riberes de l'Alt Ter en una longitud de 77 m, tot i que en la seva zona limítrof. La resta
d'espais PEIN es troben a distàncies superiors als 4 km. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre el
PEIN i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és l'espai més proper que es troba a 9,5 km de distància. De manera que, el nou
tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Mines de Surroca i Ogassa són l'espai geòtop més proper que es troba a 7 km de distància. De manera que, el nou tram de via
verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis de l'Europa temperada en tot el seu recorregut de 847 m. De manera
que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar les mesures preventives i
correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa 2 hàbitats No Prioritaris (9130 i 9150), que corresponen a boscos de fagedes, en tot el seu
recorregut de 847 m, i discorre a 50 m d'un hàbitat No Proritari (9160), que correspon a boscos de roure pènol. Per altra banda, l'HIC Prioritari més
proper es troba a 300 m de distància i correspon a boscos de ribera i vernedes (91E0). De manera que, el nou tram de via verda podria tenir
repercussions ambientals sobre hàbitats d'interès comunitari no prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'AIFF Riberes de l'Alt Ter en una longitud de 134 m., on es localitzen les espècies d'interès Lutra
lutra, Barbus meridionalis i Austropotamobius pallipes. La resta d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic es troben a distàncies superiors als 700 m. De
manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre les AIFF i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores
necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa el Bosc públic anomenat Callabós en tot el seu recorregut de 847 m. La resta de boscos públics es
troben a distàncies superiors als 700 m. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els boscos públics  i
caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Lobaria pulmonaria és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 3,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via
verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector més proper que es troba a 60 m de distància. De manera que, el nou tram de
via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 30 m d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (torrent del Vedellar) i a 1,9
km d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees amb risc d'inundació i
caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 847 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Alt Ter  en tot el seu recorregut de 847 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Mas el Serrat és el bé arquitectònic més proper que es troba a 1,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

9 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa hidrogràfica secundària a 50 m (Torrent del Vedellar)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 30 m. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

Creuament d'una forest pública (Callabós) en 847 m lineals.

Creuament d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (Riberes de l'Alt Ter)

Creuament de dos Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Fagedes) en 847 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 847 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

Creuament d'un espai PEIN (Riberes de l'Alt Ter) en la seva zona més limítrof i allunyada del riu Ter. 

Creuament d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Riberes de l'Alt Ter) en la seva zona més limítrof i
allunyada del riu Ter. 

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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10Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Enllaç Ruta del Ferro - Carrilet I per La Vall de BianyaNom tram Via Verda:

GarrotxaComarca:

1.521,41 mLongitud:

Pla d'ordenació urbanística municipal (13/09/2004)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 10 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

la Vall de Bianya (1.315 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit comprès entre el Puig de les Tres Fonts i el Puig de la Caritat.
Travessa un barranc/torrent sense identificar i voreja en una part del seu recorregut a la riera de Bianya. Entre els
elements naturals més singulars cal destacar que travessa l'HIC No prioritari Boscos caducifolis de fagedes en una
longitud de 479 m. També voreja un petit tram de l'AIFF Riera de Bianya i travessa el Bosc públic anomenat
Callabós en un metre lineal. L'àmbit que acull aquesta via verda es troba immers dins les unitat de paisatge de  l'Alt
Ter i Valls d'Olot i en la zona més propera no es troben elements del patrimoni cultural ni espais naturals protegits.
Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el Càmping Abadesses que es troba a 1,5 km. 

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 1.521 m travessa terrenys constituïts per conglomerats i gresos que formen part de dipòsits sedimentaris del
Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda creua un barranc/torrent sense identificar i voreja en una part del seu recorregut a la riera de Bianya. D'altra
banda, es troba molt allunyada de la zona humida Estanys i basses de la Serra Cavallera. De manera que, el nou tram de via verda si que creua un
curs fluvial de la xarxa hidrogràfica i podria tenir repercussions ambientals sobre el barranc/torrent i la riera per la seva proximitat i caldrà adoptar les
mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Riberes de l'Alt Ter és l'espai més proper a una distància de 420 m. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus
de repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Riberes de l'Alt Ter és l'espai més proper a una distància de 420 m. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus
de repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és l'espai més proper que es troba a 9 km de distància. De manera que, el nou
tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Mines de Surroca i Ogassa són l'espai geòtop més proper que es troba a 7,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via
verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 



Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAVVGi)

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis de l'Europa temperada en una longitud de 479 m. De manera que, el nou
tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores
necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa 2 hàbitats No Prioritaris (9130 i 9150), que corresponen a boscos de fagedes, en una longitud de
479 m. Per altra banda, l'HIC Prioritari més proper es troba a 545 m de distància i correspon a Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion).
De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre hàbitats d'interès comunitari no prioritaris i caldrà adoptar les
mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda voreja un petit tram de l'AIFF Riera de Bianya on trobem les espècies d'interès Lutra lutra i Barbus
meridionalis, i a 140 m de distància es troba l'AIFF Riberes de l'Alt Ter on es localitzen les espècies d'interès Lutra lutra, Barbus meridionalis i
Austropotamobius pallipes. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre les AIFF i caldrà adoptar les
mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa el Bosc públic anomenat Callabós en només un metre lineal. La resta de boscos públics es troben a
distàncies superiors als 400 m. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els boscos públics i caldrà
adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Lobaria pulmonaria és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 3 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda
no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector que es veu interceptat en una longitud de 565 m lineals, tot i que en la seva part
més limítrof i allunyada del riu Ter. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat
ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 10 m d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (riera de Bianya) i a 1,9 km
d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees amb risc d'inundació i caldrà
adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 1.521 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per les unitats de paisatge Alt Ter i Valls d'Olot en una longitud de 24 i 1.497 m lineals
respectivament. El PEUAIVVGi s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració
paisatgística més adients en cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda
en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Mas el Serrat és el bé arquitectònic més proper que es troba a 530 m de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE

Pla Especial Urbanístic Autònom d’Infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAVVGi)

Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

10 - ENLLAÇ RUTA DEL FERRO - CARRILET I PER LA VALL DE BIANYA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa principal (voreja la riera de Bianya) i creuament de xarxa secundària (sense nom)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 10 m. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

Intercepció d'un connector fluvial principal (El Ter) en 565 m lineals, tot i que en la seva part més limítrof i
allunyada del riu Ter. 

Creuament d'una forest pública (Callabós) en 1 m lineal.

Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Bianya) 

Creuament de dos Hàbitats d'Interès Comunitari NO Prioritaris (Fagedes) en 479 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 479 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

Proximitat d'un espai PEIN (Riberes de l'Alt Ter) a 400 m.
Es facilita l'accessibilitat i la freqüentació d'aquest espai en la seva part més limítrof i allunyada del riu Ter. 

Proximitat d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Riberes de l'Alt Ter) a 400 m.
Es facilita l'accessibilitat i la freqüentació d'aquest espai en la seva part més limítrof i allunyada del riu Ter. 

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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17Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda del riu Onyar i Via verda de la BrugueraNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

1.109,79 mLongitud:

Revisió-adaptació Normes subsidiàries de planejament (12/07/1999)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 17 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Fornells de la Selva (2.700 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit del Pla de Can Selvà i  discorre paral·lelament a la riera de
Bugantó, una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. Entre els elements naturals més
singulars, cal destacar que travessa l'hàbitat No Prioritari Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, en una
longitud de 293 m. L'àmbit que acull aquesta via verda es troba immers en la unitat de paisatge del Pla de Girona i
en la zona més propera no es troben elements del patrimoni cultural ni espais naturals protegits. Per últim, cal
ressaltar que l'element habitat més proper és el Càmping Girona Can Toni Manescal que es troba a 850 m. 

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 1.110 m travessa terrenys constituïts per graves que formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda discorre paral·lelament a la riera de Bugantó i es troba molt allunyada de la zona humida Prats de Sant
Sebastià. De manera que, el nou tram de via verda no creua cap curs fluvial de la xarxa hidrogràfica, tot i que podria tenir repercussions ambientals
sobre la riera de Bugantó per la seva proximitat i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot
contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 2,3 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 2,3 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és l'espai més proper que es troba a 25,5 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 6,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com 293 m del tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis i discorre a 25 m de l'habitat
Boscos esclerofil·les mediterranis. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès
comunitari i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com 293 m del tram nou de via verda travessa l'hàbitat No Prioritars (92A0), que corresponen a Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera, i discorre a 25 m d'un hàbitat No Prioritari (9340), que correspon a Alzinars i carrascars. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir
repercussions ambientals sobre hàbitats d'interès comunitari no prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per
assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Riu Onyar, la Riera de Gotarra i Riera de Verneda és l'AIFF més propera que es troba a 1,1 km de distància. Les espècies d'interès
que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap
tipus de repercussió ambiental sobre les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. 

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Les Tines i altres és el bosc públic més proper que es troba a 2 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Galium scabrum és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 6,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda
no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector més proper que es troba a 5,9 km de distància. De manera que, el nou tram de
via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (riera de Bugantó) en una longitud de
1.110 m lineals i discorre a 520 m d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre
àrees amb risc d'inundació i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les
directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en una longitud de 757 m lineals i per una zona amb
risc moderat d'incendi forestal en una longitud de 352 m lineals. De manera que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi
forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Pla de Girona en tot el seu recorregut de 1.110 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Llambilles és el jaciment arqueològic més proper a 1,4 km de distància i Can Raset és el bé arquitectònic més pròxim que es troba a
220 m de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

17 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa hidrogràfica secundària (voreja la Riera de Bugantó)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alberedes i salzedes) en 293 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 293 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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18Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda del riu Onyar i Via verda de la BrugueraNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

382,11 mLongitud:

Normes subsidiàries de planejament (05/03/1986)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 18 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Llambilles (730 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit del Pla de les Pedroses. Travessa un barranc/torrent sense
identificar de la xarxa secundària. Entre els elements naturals més singulars cal destacar que discorre a 160 m de
l'espai PEIN i Xarxa Natura 2000 Les Gavarres i a 120 m de 2 HIC No Prioritaris que corresponen a Suredes i
Pinedes mediterrànies. Pel que fa al patrimoni cultural, cal remarcar que la via verda voreja la Torre Vilardell - Can
Sitges - Torre Moles i Gilés i es troba a 5 m de distància de l'Església Parroquial de Sant Cristòfol, ambdòs béns
arquitectònics catalogats. L'àmbit que acull la via verda es troba immers en la unitat de paisatge del Pla de Girona.
Per últim, cal ressaltar que la via verda creua el nucli urbà de Llambilles.  

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en 140 m del seu recorregut travessa terrenys constituïts per materials volcànics que formen part de roques volcàniques del Paleozoic.
La resta del tram, 242 m, travessa terrenys constituïts per arcoses, lutites i conglomerats que formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda creua un barranc/torrent sense identificar i es troba molt allunyada de la zona humida Prats de Sant Sebastià.
De manera que, el nou tram de via verda si que creua un curs fluvial de la xarxa hidrogràfica i podria tenir repercussions ambientals sobre el barranc/
torrent sense identificar i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les
directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 160 m. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 160 m. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és l'espai més proper que es troba a 23,5 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 9 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 120 m de l'habitat Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies. De manera que, el nou tram
de via verda no té repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i no caldrà adoptar cap mesura preventiva i correctora. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 120 m de 2 hàbitats No Prioritaris (9330 i 9540) que corresponen a Suredes i Pinedes
mediterrànies. De manera que, el nou tram de via verda no té repercussions ambientals sobre hàbitats d'interès comunitari prioritaris i no prioritaris i
no caldrà adoptar mesures preventives i correctores. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Riu Onyar, la Riera de Gotarra i Riera de Verneda és l'AIFF més propera que es troba a 3 km de distància.  Les espècies d'interès
que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap
tipus de repercussió ambiental sobre les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. 

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Les Tines i altres és el bosc públic més proper que es troba a 1,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Galium scabrum és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 4,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda
no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector més proper que es troba a 6,3 km de distància. De manera que, el nou tram de
via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics en una longitud de 10 m i discorre a
2,9 km d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees amb risc d'inundació
i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 382 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Pla de Girona en tot el seu recorregut de 382 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el nou tram de via verda voreja la Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gilés i es troba a 5 m de distància de l'Església Parroquial
de Sant Cristòfol, ambdòs béns arquitectònics catalogats. Per altra banda, Llambilles és el jaciment arqueològic més proper a 600 m de distància. De
manera que, el nou tram de via verda pot tenir repercussions sobre el Patrimoni Cultural i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores
necessàries per assegurar la protecció dels béns arquitectònics més propers, tot contemplant les directrius fixades pel departament de Cultura. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

18 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (sense nom)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

Proximitat de dos béns arquitectònics (voreja la Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gil i es troba a 5
m de l'Església Parroquial de Sant Cristòfol) 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic

Proximitat de dos Hàbitats d'Interès Comunitari No Prioritaris (Suredes i pinedes) a 120 m.

Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos de coníferes) a 120 m

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

Proximitat d'un espai PEIN (Les Gavarres) a 160 m.

Proximitat d'un espai de la Xarxa Natura 2000 (Les Gavarres) a 160 m.

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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19Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda del riu Onyar i Via verda de la BrugueraNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

72,70 mLongitud:

Normes subsidiàries de planejament (05/03/1986)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 19 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Llambilles (730 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit del Pla del Bugantó i travessa la riera de Bugantó, una zona
potencialment inundable amb criteris geomorfològics. Entre els elements naturals més singulars, cal destacar que
travessa l'hàbitat No Prioritari Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera en una longitud de 73 m. L'àmbit que
acull aquesta via verda es troba immers en la unitat de paisatge de la Plana de la Selva i en la zona més propera
no es troben elements del patrimoni cultural ni espais naturals protegits. Per últim, cal ressaltar que l'element
habitat més proper és el Polígon industrial de les Conques (Llambilles) que es troba a 250 m.

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 73 m travessa terrenys constituïts per graves que formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda creua la riera de Bugantó i es troba molt allunyada de la zona humida Prats de Sant Sebastià. De manera
que, el nou tram de via verda si que creua un curs fluvial de la xarxa hidrogràfica i  podria tenir repercussions ambientals sobre la riera de Bugantó
per la seva proximitat i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius
fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància d'1,1 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància d'1,1 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és l'espai més proper que es troba a 24,5 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 8,7 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis en tot el seu recorregut de 73 m. De
manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar les mesures
preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat No Prioritari (92A0), que corresponen a Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, en tot
el seu recorregut de 73 m. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre hàbitats d'interès comunitari no
prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Riu Onyar, la Riera de Gotarra i Riera de Verneda és l'AIFF més propera que es troba a 2,5 km de distància. Les espècies d'interès
que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap
tipus de repercussió ambiental sobre les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. 

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Les Tines i altres és el bosc públic més proper que es troba a 2,6 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Galium scabrum és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 4,7 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda
no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector més proper que es troba a 7,1 km de distància. De manera que, el nou tram de
via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (riera de Bugantó) en una longitud de
30 m i discorre a 2,1 km d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees
amb risc d'inundació i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius
fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc moderat d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 73 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Plana de la Selva en tot el seu recorregut de 73 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Llambilles és el jaciment arqueològic més proper a 660 m de distància i la Torre Vilardell - Can Sitges - Torre Moles i Gilés és el bé
arquitectònic més pròxim a 1,2 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni
Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

19 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Creuament de xarxa hidrogràfica secundària (Riera de Bugantó)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alberedes i salzedes) en 73 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 73 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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20Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda del riu Onyar i Via verda de la BrugueraNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

402,69 mLongitud:

Normes subsidiàries de planejament (05/03/1986)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 20 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Llambilles (730 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit del Pla del Bugantó i discorre a 170 m de la riera de Bugantó,
una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics. Entre els elements naturals més singulars, cal
destacar que discorre a 40 m de l'HIC No Prioritari Alzinars i carrascars i a 95 m de l'HIC No Prioritari Alberedes,
salzedes i altres boscos de ribera. L'àmbit que acull aquesta via verda es troba immers en la unitat de paisatge de
la Plana de la Selva i en la zona més propera no es troben elements del patrimoni cultural ni espais naturals
protegits. Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el Polígon industrial de les Conques
(Llambilles) que es troba a 500 m.

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en 308 m del seu recorregut travessa terrenys constituïts per graves  i 95 m terrenys constituïts per arcoses, lutites i conglomerats.
Les dues unitats geològiques formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 170 m de la riera de Bugantó i es troba molt allunyada de la zona humida Prats de Sant Sebastià.
De manera que, el nou tram de via verda no creua cap curs fluvial de la xarxa hidrogràfica, i no es contempla que tingui repercussions ambientals
sobre la riera de Bugantó.    
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància d'1,3 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància d'1,3 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és l'espai més proper que es troba a 24,5 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 8,4 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa que el tram nou de via verda discorre a 40 m de l'hàbitat Boscos esclerofil·les mediterranis i a 95 m de l'hàbitat Boscos caducifolis
mediterranis i submediterranis. De manera que, el nou tram de via verda no té repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i no
caldrà adoptar cap mesura preventiva ni correctora. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 40 m de l'habitat No Prioritari 9340, que correspon a Alzinars i carrascars, i a 95 m de distància de
l'hàbitat 92A0 d'Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera que tampoc és prioritari. De manera que, el nou tram de via verda no té repercussions
ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari prioritaris i no prioritaris i no caldrà adoptar mesures preventives ni correctores. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Riu Onyar, la Riera de Gotarra i Riera de Verneda és l'AIFF més propera que es troba a 2 km de distància. Les espècies d'interès
que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap
tipus de repercussió ambiental sobre les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. 

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Les Tines i altres és el bosc públic més proper que es troba a 2,8 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Galium scabrum i Isoetes durieui són les espècies amenaçades més properes que es troben a 5 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com El Ter (connector fluvial principal) és l'espai connector més proper que es troba a 7,2 km de distància. De manera que, el nou tram de
via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 135 m d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics (riera de Bugantó) i a 1,6
km d'una zona de flux preferent. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees amb risc d'inundació i
caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en tot el seu recorregut de 403 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Plana de la Selva en tot el seu recorregut de 403 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Llambilles és el jaciment arqueològic més proper a 900 m de distància i Can Raset és el bé arquitectònic més pròxim a 2,1 km de
distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

20 - VIA VERDA DEL RIU ONYAR I VIA VERDA DE LA BRUGUERA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa hidrogràfica secundària a 170 m (Riera de Bugantó)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Presència d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics a 135 m. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

No s'afecta cap Àrea d'Interès Faunístic i Florístic

Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari No Prioritari (Alzinars i carrascars) a 40 m.

Proximitat d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos d'esclerofil·les) a 40 m

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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21Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

21 - VIA VERDA VERNEDA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda VernedaNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

1.522,22 mLongitud:

Pla d'ordenació urbanística municipal (29/03/2007)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 21 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Campllong (533 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit comprès entre el Veïnat de Baix i Can Dionís. Voreja la riera de
Gotarra i discorre paral·lelament a 10 m de la riera de Verneda. Entre els elements naturals més singulars cal
destacar que travessa un HIC No Prioritari (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera) i un hàbitat Prioritari
(Vernedes i altres boscos de ribera) en una longitud de 1.522 m. També voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de
Verneda i la travessa en una longitud de 154 m. L'àmbit que acull aquesta via verda es troba immers dins la unitat
de paisatge de la Plana de la Selva i en la zona més propera no es troben elements del patrimoni cultural ni espais
naturals protegits. Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el nucli urbà de Sant Andreu Salou
que es troba a 650 m.

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 1.522 m travessa terrenys constituïts per graves que formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

21 - VIA VERDA VERNEDA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda voreja la riera de Gotarra i discorre paral·lelament a 10 m de la riera de Verneda i es troba molt allunyada de
la zona humida Prats de Sant Sebastià. De manera que, el nou tram de via verda no creua cap curs fluvial de la xarxa hidrogràfica, tot i que podria
tenir repercussions ambientals sobre les dues rieres per la seva proximitat i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per
assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

21 - VIA VERDA VERNEDA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 4,6 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 4,6 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

21 - VIA VERDA VERNEDA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa és l'espai més proper que es troba a 21 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 7,3 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

21 - VIA VERDA VERNEDA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis en una longitud de 1.522 m. De manera que, el
nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar les mesures preventives i
correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa un hàbitat No Prioritari (92A0) i un hàbitat Prioritari (91E0), que correspon a Vernedes i altres
boscos de ribera afins (Alno-Padion) en una longitud de 1.522 m. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals
sobre hàbitats d'interès comunitari prioritaris i no prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

21 - VIA VERDA VERNEDA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda voreja l'AIFF Riu Onyar, Riera de Gotarra i Riera de Verneda i la travessa en una longitud de 154 m. Les
espècies d'interès que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali. De manera que, el nou tram de via
verda podria tenir repercussions ambientals sobre les AIFF i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Can Vinyoles és el bosc públic més proper que es troba a 3,7 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap
tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Isoetes durieui és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 5,1 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

21 - VIA VERDA VERNEDA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el connector terrestre principal més proper es troba a 6,3 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus
de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

21 - VIA VERDA VERNEDA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 140 m d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics i travessa una zona de flux
preferent (riera Gotarra) en una longitud de 237 m lineals. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre
àrees amb risc d'inundació i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les
directrius fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en una longitud de 1.418 m lineals i per una zona amb
risc moderat d'incendi forestal en una longitud de 105 m lineals. De manera que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi
forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

21 - VIA VERDA VERNEDA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Plana de la Selva en tot el seu recorregut de 1.522 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com l'Església Parroquial de Sant Andreu és el bé arquitectònic més proper que es troba a 640 m de distància. De manera que, el nou tram
de via verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

21 - VIA VERDA VERNEDA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa principal (voreja la riera de Gotarra) i proximitat de xarxa secundària (riera de Verneda)
a 10 m

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona de flux preferent en una longitud de 237 m. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de Verneda en
154 m lineals) 

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes) en 1.522 m lineals. 
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari NO Prioritari (Alberedes i salzedes ) en 1.522 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 1.522 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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22Àmbit PEUAIVVGI:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

22 - VIA VERDA VERNEDA

PLANOL DE SITUACIÓ

Àmbit de PEUAIVVGi
Xarxa Vies Verdes

Via verda VernedaNom tram Via Verda:

GironèsComarca:

1.096,15 mLongitud:

Normes de planejament urbanístic. Municipis de les Comarques Gironines (11/03/2016)Planejament:

Tram nou de via verda de nova planificació urbanística i sense tramitació ambiental, inclòs dins l’àmbit 22 del
PEUAIVVGi, que serà objecte d'avaluació ambientalEstat tram:

Sant Andreu Salou (156 habitants)Municipi:

Tram nou de via verda que es localitza en l'àmbit comprès entre el Veïnat de Dalt i Mosqueroles. Discorre
paral·lelament a la riera de Gotarra i creua la riera de Verneda. Entre els elements naturals més singulars cal
destacar que travessa un HIC No Prioritari (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera) i un hàbitat Prioritari
(Vernedes i altres boscos de ribera) en una longitud de 1.024 m. També voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de
Verneda i la travessa en una longitud de 10 m. L'àmbit que acull aquesta via verda es troba immers dins la unitat
de paisatge de la Plana de la Selva i en la zona més propera no es troben elements del patrimoni cultural ni espais
naturals protegits. Per últim, cal ressaltar que l'element habitat més proper és el nucli urbà de Sant Andreu Salou
que es troba a 670 m.

Descripció tram (Valors
ambientals):
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La taula següent mostra les principals característiques de les unitats geològiques sobre les que discorre el tram de via verda.

S'observa com en el seu recorregut de 1.096 m travessa terrenys constituïts per graves que formen part de dipòsits sedimentaris del Cenozoic.

CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI FÍSIC

22 - VIA VERDA VERNEDA

Geologia

Hidrologia. Xarxa hidrològica i zones humides

La taula següent mostra els cursos fluvials de la xarxa hidrogràfica principal i secundària de l'àmbit d'estudi i la zona humida més propera.

S'observa com el tram nou de via verda discorre paral·lelament a la riera de Gotarra, creua la riera de Verneda i es troba molt allunyada de la zona
humida Prats de Sant Sebastià. De manera que, el nou tram de via verda si que creua un curs fluvial de la xarxa hidrogràfica i podria tenir
repercussions ambientals sobre les dues rieres per la seva proximitat i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per
assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius fixades per l'ACA.      
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

22 - VIA VERDA VERNEDA

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

La taula següent mostra les principals característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 4,6 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Espais naturals protegits. Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

La taula següent mostra les principals característiques dels espais del PEIN de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com les Gavarres és l'espai més proper a una distància de 4,6 km. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus de
repercussió ambiental sobre els espais del PEIN. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

22 - VIA VERDA VERNEDA

Espais naturals protegits. Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Espais naturals protegits. Espais d'Interès Geològic (EIG)

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa és l'espai més proper que es troba a 20 km de distància. De manera que, el
nou tram de via verda no tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La taula següent mostra les principals característiques dels Espais d'Interés Geològic (EIG) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Crosa de Sant Dalmai és l'espai geòtop més proper que es troba a 8,6 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre els Espais d'Interés Geològic. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

22 - VIA VERDA VERNEDA

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) - Prioritaris / No prioritaris

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa l'hàbitat Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis en una longitud de 1.024 m. De manera
que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre els hàbitats d'interès comunitari i caldrà adoptar les mesures preventives i
correctores necessàries per assegurar la seva protecció i/o compensar la seva afecció. 

La taula següent mostra els hàbitats d'interès comunitari (HIC) prioritaris i no prioritaris de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda travessa un hàbitat No Prioritari (92A0) i un hàbitat Prioritari (91E0), que correspon a Vernedes i altres
boscos de ribera afins (Alno-Padion) en una longitud de 1.024 m. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals
sobre hàbitats d'interès comunitari prioritaris i no prioritaris i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

22 - VIA VERDA VERNEDA

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Forests públiques i flora amenaçada

La taula següent mostra les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda voreja l'AIFF Riu Onyar, Riera de Gotarra i Riera de Verneda i la travessa en una longitud de 10 m. Les
espècies d'interès que trobem en aquesta àrea són la Lutra lutra, Gasterosteus aculeatus i Barbus meridionali.  De manera que, el nou tram de via
verda podria tenir repercussions ambientals sobre les AIFF i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva
protecció i/o compensar la seva afecció.

La taula següent mostra les principals característiques de les Forests Públiques de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Can Vilallonga és el bosc públic més proper que es troba a 4,9 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà
cap tipus de repercussió ambiental sobre els boscos públics.   

La taula següent mostra les Espècies de Flora Amenaçada de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com Isoetes durieui és l'espècie amenaçada més propera que es troba a 4,5 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no
tindrà cap tipus de repercussió ambiental sobre les Espècies de Flora Amenaçada. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI NATURAL

22 - VIA VERDA VERNEDA

Connectivitat ecològica

La taula següent mostra les principals característiques dels espais connectors terrestres i fluvials de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el connector terrestre principal més proper es troba a 5,4 km de distància. De manera que, el nou tram de via verda no tindrà cap tipus
de repercussió ambiental sobre la connectivitat ecològica. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. ÀREES DE RISC

22 - VIA VERDA VERNEDA

Risc d'inundabilitat

Risc d'incendi forestal

La taula següent mostra les zones inundables i de flux preferent de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com el tram nou de via verda discorre a 275 m d'una zona potencialment inundable amb criteris geomorfològics i travessa una zona de flux
preferent (riera Gotarra) en una longitud de 45 m lineals. De manera que, el nou tram de via verda podria tenir repercussions ambientals sobre àrees
amb risc d'inundació i caldrà adoptar les mesures preventives i correctores necessàries per assegurar la seva protecció, tot contemplant les directrius
fixades per l'ACA. 

La taula següent mostra el perill bàsic d'incendi forestal de l'àmbit d'estudi.
 
S'observa com el tram nou de via verda discorre per una zona amb risc baix d'incendi forestal en una longitud de 331 m lineals, per una zona amb risc
moderat d'incendi forestal en una longitud de 350 m lineals i per una zona amb risc alt d'incendi forestal en una longitud de 415 m lineals. De manera
que, caldrà compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal. 
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CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL. MEDI HUMÀ

22 - VIA VERDA VERNEDA

Paisatge

Patrimoni cultural

La taula següent mostra les unitats de paisatge de l'àmbit d'estudi.

S'observa com el tram nou de via verda discorre per la unitat de paisatge Plana de la Selva en tot el seu recorregut de 1.096 m lineals. El PEUAIVVGi
s’encarregarà de formular els criteris paisatgístics necessaris per a cada unitat i de proposar les mesures d’integració paisatgística més adients en
cada cas, en termes de senyalització, mobiliari i tipus de calçada, afavorint la millor adequació del nou tram de via verda en el medi que s’integra.

La taula següent mostra els béns arquitectònics i jaciments arqueològics de l'àmbit d'estudi. 

S'observa com la Masia de Can Dalmau és el bé arquitectònic més proper que es troba a 570 m de distància. De manera que, el nou tram de via
verda no tindrà cap tipus de repercussió sobre el Patrimoni Cultural. 



MEDI FACTOR AMBIENTAL

Geologia

IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS

TIPUS D'IMPACTE
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Hidrologia. Xarxa hidrogràfica i zones humides
Medi físic

Modificació estructural del sòl per adequar la via verda

EFECTES SIGNIFICATIUS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT

22 - VIA VERDA VERNEDA

CATEGORIA D'IMPACTE

Patrimoni cultural

Paisatge

Risc d'incendi forestal

Risc d'inundabilitat

Connectivitat ecològica

Forests públiques

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Hàbitats d'Interès Comunitari - Prioritaris / No prioritaris

Hàbitats d'Interès Comunitari

Espais naturals protegits. EIG

Espais naturals protegits. ENPE

Espais naturals protegits. PEIN

Espais naturals protegits. Xarxa Natura 2000

Presència de xarxa principal (voreja la riera de Gotarra) i creuament de xarxa secundària (riera de
Verneda)

Medi natural

Àrees de risc

COMPATIBLE

No s'afecta cap bé arquitectònic ni cap jaciment arqueològic 

Transformació del paisatge no significativa

Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'incendi forestal

Creuament d'una zona de flux preferent en una longitud de 45 m. 
Compatibilitzar la futura via verda amb el risc d'inundabilitat. 

No s'intercepta cap connector terrestre ni fluvial. No s'altera la connectivitat ecològica   

No s'afecta cap Forest Pública

Presència d'una Àrea d'Interès Faunístic i Florístic (voreja l'AIFF Riera de Gotarra i Riera de Verneda en
10 m lineals) 

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari (Vernedes) en 1.024 m lineals. 
Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari NO Prioritari (Alberedes i salzedes ) en 1.024 m lineals.

Creuament d'un Hàbitat d'Interès Comunitari (Boscos caducifolis) en 1.024 m lineals

No s'afecta cap Espai d'Interès Geològic

No s'afecta cap Espai Natural de Protecció Especial

No s'afecta cap espai del Pla d'Espais d'Interès Natural

No s'afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000

Medi humà

Flora amenaçada

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE-MODERAT

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE-MODERAT

No s'afecta cap Espècie de Flora Amenaçada

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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