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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA
GRANJA MARIELCA.
BESCANÓ ( GIRONÈS )

I.

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

1. Iniciativa del present document. PROMOTOR.

El present document es tramita d’acord amb el procediment establert en l’article 101 d’iniciativa
privada en la formulació de plans especials urbanístics, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
1/2010 de 3 d’agost.

El Pla especial a què fa referència el document comprèn La Granja Marielca situada a la cruïlla
de la carretera de Bescanó a Aiguaviva amb la carretera de Girona a Santa Coloma ( GI533 ),
en el Barri de l’Estanyol del municipi de Bescanó. És un conjunt d’edificacions de forma
rectangular col·locades perpendicularment a la carretera d’accés, que s’adapten al pendent de
la parcel·la, que va de nord a sud.
És una operació d’iniciativa privada, el promotor del qual és GRANJA MARIELCA SL.

La Granja Marielca és una explotació agropecuària que està cessat en la seva activitat, ja que
la propietat ha decidit tancar el negoci.
En aquests moments està en procés de desmantellament de les instal·lacions.
La redacció d’aquest Pla Especial correspon a l’empresa consultora ABM, Serveis d’enginyeria
i Consulting SL, amb domicili a l’avinguda Països Catalans, 50, 17457 de Riudellots de la
Selva.

2. Estructura de la propietat. Àmbit territorial, delimitació i característiques.

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bescanó, en el seu text refós
acord CTUG aprovat el 16 de maig de 2011, hi ha inclosa la fitxa PEU-1 Granja Marielca, que
té per objectiu delimitar l’àmbit i permetre regular la transformació dels usos de la mateixa.
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L’àmbit definit pel PEU-1 Granja Marielca té una superfície total de sòl de 27.079 m2 , amb un
conjunt d’edificacions de forma rectangular col·locades perpendicularment a l’est de l’accés a
la carretera de Salitja ( GI-534 ), i dues edificacions de forma rectangular situades a l’oest de la
carretera.

La superfície ocupada per les edificacions que formen la Granja Marielca és de 5.139 m2, i el
sostre edificat és de 6.419 m2.
La superfície ocupada per les naus a l’oest de la carretera de Salitja és de 1.379 m2, amb el
mateix sostre construït.
En resum, la superfície total de sòl edificat és de 6.518 m2 i la superfície total de sostre edificat
de 7.798 m2.
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1- EDIFICACIONS ACTUALS

Sòl edificat ( m²) Sostre edificat ( m²)

zona est. Edificis granja

5139

6419

zona oest. Naus

1379

1379

6518

7798

Superficie Total

2- ÀMBIT PMU
Àmbit

m²
27.079

3. Antecedents urbanístics. Planejament vigent.

La Granja Marielca està situada a la cruïlla de la carretera de Bescanó a Aiguaviva amb la
carretera de Girona a Santa Coloma, en el Barri de l’Estanyol del municipi de Bescanó.
És un conjunt d’edificacions de forma rectangular col·locades perpendicularment a la carretera
d’accés, que s’adapten al pendent de la parcel·la, que va de nord a sud. En posició central hi
ha una edificació, “la masia”, que té diversos cossos annexes.
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Bescanó, en el seu text refós
acord CTUG aprovat el 16 de maig de 2011, la Granja Marielca està situada en sòl no
urbanitzable, i està classificada com a sòl rústic, clau 20, i regulada per l’article 161 de les
normes urbanístiques.
En el text refós esmentat, hi ha inclosa la fitxa PEU-1 Granja Marielca, que té per objectiu
permetre regular la transformació dels usos de la mateixa.
L’àmbit definit pel PEU-1 Granja Marielca té una superfície total de sòl de 27.079 m2 i a més de
les edificacions abans esmentades que es troben a l’est de la carretera de Salitja, també inclou
dues edificacions de forma rectangular situades a l’oest de la carretera.
En data 31 de gener del 2013, es presenta a l’Ajuntament de Bescanó una sol·licitud de
consulta prèvia sobre la viabilitat per a la transformació d’usos proposada a la Granja Marielca.
En data 6 d’agost del 2013, s’emet l’informe de la coordinadora comarcal del Gironès dels
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, en relació a la sol·licitud realitzada per a la
transformació d’usos. En aquest informe, s’esmenta la viabilitat de la transformació en a base a
unes consideracions i conclusions a tenir en compte per a la redacció d’aquest Pla Especial.
S’ha considerat d’aplicació la normativa següent:
-

Pla Territorial parcial de les comarques Gironines i Pla Director urbanístic del sistema
urbà de Girona.
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-

Decret legislatiu 1/2010, de 23 d’agost, pel qual s’aprova el Test refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

Pla d’ordenació urbanística municipal de Bescanó ( POUM ).

4. Objecte del Pla Especial.

L’objecte del present document és redactar el pla especial Urbanístic necessari per a la
transformació a ús hoteler de la granja Marielca dins el marc de l’art. 47 TRLUC. (... cal que
aquestes construccions hagin estat incloses pel planejament urbanístic (general o especial) en
el catàleg que estableix l’article 50.2 TRLUC (en què es justificaran les raons per a la seva
preservació o, si s’escau, la seva recuperació), amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a
un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de
turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a
equipaments, o a serveis comunitaris...).
Es per això que la propietat vol transformar l’ús de les edificacions segons es regula en la fitxa
PEU-1 Granja Marielca, que li és d’aplicació.

D’aquesta manera es reordena aquest sector de la Granja Marielca, oferint uns serveis i una
dinamització al Barri de l’Estanyol i a l’entorn natural del volcà de la Crossa, afavorint també
l’equilibri territorial des del punt de vista paisatgístic. A més es crearan noves places laborals
que es preveu siguin cobertes a través de la borsa de treball del municipi.

5. Informació urbanística. Usos, edificacions i infraestructures existents.

Situació i àmbit
El sector objecte del pla Especial està situada a la cruïlla de la carretera de Bescanó a
Aiguaviva amb la carretera de Girona a Santa Coloma, en el Barri de l’Estanyol del municipi de
Bescanó, anomenada Granja Marielca. Els terrenys afectats estan situatas al costat de la
carretera GI-534 ( de Vilobí d’Onyar a la GI-533 ) i al costat del PEIN Volcà de la Crosa.

L’àmbit definit pel PEU-1 Granja Marielca té una superfície total de sòl de 27.079 m2
La Granja Marielca està situada en sòl no urbanitzable, i està classificada com a sòl rústic, clau
20.
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Usos:
Actualment l’activitat que es desenvolupa a la Granja Marielca és agropecuària. L’explotació
està encara a mig funcionament, però està quedant antiquada i fora de les exigències
comunitàries; amb el que es precisa d’unes inversions importants per tal d’adequar-se a la
normativa vigent fitosanitària. En aquest sentit, la propietat ha decidit tancar el negoci i
desmantellar les instal·lacions.
Edificacions existents:

1- EDIFICACIONS ACTUALS

Sol
m²

Sostre
m²

Nau 1-2

340

680

Nau 3

237

237

Nau 4

645

645

Nau 5

610

610

Nau 6

775

775

Nau 7-8

1.500

1.500

Pallisa

195

390

Magatzems

205

390

Edifici central A

150

400

Edifici central b

70

140

Edifici central c

152

152

Edifici central d-e

220

460

Edifici central f

40

40

Edificis granja

1.379

1.379

6.518

7.798

2- ÀMBIT PMU
Àmbit

27.079
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Per tal de valorar la viabilitat de la proposta, es fa un valoració de l’estat de conservació de les
diferents edificacions segons inspecció in situ:

NAU 1-2

Foto 2

Foto 3

-

Edifici de planta baixa i planta pis.

-

Coberta inclinada a una aigua.

-

Dimensions: 7,40 m d’ampla per 46,00 m de llargada

-

Superfície: 340 m2 de sostre.

-

Format per 13 crugies de 3,30m de llum.

-

L’estructura del sostre de la planta baixa i de la coberta està formada per voltes
ceràmiques suportades per uns murs de càrrega i pilars rodons de formigó buits.

NAU 3

Foto 4

Foto 5
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-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a una aigua.

-

Dimensions: 5,30 m d’ampla per 44,00 m de llargada

-

Superfície: 233 m2 de sostre.

-

Format per 15 crugies de 2,90m de llum.

-

Estructura formada per biguetes de fusta, suportades per jàsseres de fusta i pilars
ceràmics.

NAU 4

Foto 6

Foto 7

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Dimensions: 14,50 m d’ampla per 44,50 m de llargada

-

Superfície: 645 m2 de sostre.

-

Format per 11 crugies de 3,90m de llum.

-

Estructura formada per biguetes de formigó autoportants, recolzades sobre jàsseres de
formigó també autoportants, que estan suportades per dos pilars rodons de formigó buit.
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NAU 5

Foto 8

Foto 9

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Dimensions: 10,00 m d’ampla per 61,00 m de llargada

-

Superfície: 610 m2 de sostre.

-

Format per 15 crugies de 4,00m de llum.

-

Estructura formada per biguetes de formigó autoportants, recolzades sobre una jàssera
central també de formigó autoportant i als murs de càrrega. La jàssera central està suportada
per pilars rodons de formigó buit.

NAU 6

Foto 10

Foto 11
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-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües, amb la part central més aixecada.

-

Dimensions: 12,60 m d’ampla per 61,50 m de llargada

-

Superfície: 775 m2 de sostre

-

Format per 15 crugies de 4,00m de llum.

-

Estructura formada per biguetes de formigó autoportants, recolzades sobre una jàssera
també de formigó autoportant i als murs de càrrega. La jàssera central està suportada per
pilars rodons de formigó buit.

NAU 7-8

Foto 12

Foto 13

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües, amb la part central més aixecada.

-

Dimensions: 14,00 m d’ampla per 107,00 m de llargada

-

Superfície: 1.500 m2 de sostre

-

Format per 13 crugies de 3,90m de llum.

-

Estructura formada per biguetes de formigó autoportants, recolzades sobre una jàssera
també de formigó autoportant i als murs de càrrega. La jàssera central està suportada per
pilars rodons de formigó buit.
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PALLISSA

Foto 14

Foto 15

-

Edifici de planta baixa i planta pis.

-

Coberta inclinada a una aigua.

-

Dimensions: 7,00 m d’ampla per 28,00 m de llargada

-

Superfície: 390 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes de fusta, recolzades sobre pilars ceràmics i murs de
càrrega.

MAGATZEM

Foto 16

-

Conjunt de 4 edificis de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 390 m2 de sostre
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-

Estructura de biguetes de formigó autoportants, recolzades a murs de càrrega.

EDIFICI CENTRAL MASIA ( ANNEX A )

Foto 17

Foto 18

-

Edifici de planta baixa i planta pis.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 300 m2 de sostre

-

Sostre planta baixa: jàsseres de formigó armat, recolzades sobre pilars de formigó armat.

-

Coberta: encavallada metàl·lica, recolzada sobre pilars de formigó rmat.

EDIFICI CENTRAL ( ANNEX B )

Foto 19

-

Foto 20

Edifici de planta baixa i planta pis.
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-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 140 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes de fusta, recolzades sobre murs ceràmics de càrrega i
sobre jàsseres metàl·liques.

EDIFICI CENTRAL ( ANNEX C )

Foto 21

Foto 22

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 152 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes de formigó recolzades sobre un jàssera de formigó armat i
murs de càrrega.

EDIFICI CENTRAL ( ANNEX D )

Foto 23

Foto 24
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-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 130 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes de formigó recolzades sobre un jàssera autoportant de
formigó i murs de càrrega.

EDIFICI CENTRAL ( ANNEX E )

Foto 25

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 90 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes de formigó recolzades sobre murs de càrrega.
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EDIFICI CENTRAL ( ANNEX F )

Foto 26

-

Edifici de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 40 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes autoportants de formigó recolzades sobre murs de
càrrega.

EDIFICIS GRANGES.

-

Foto 27
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-

Edificis situats a la banda oest de la carretera.

-

2 Edificis de planta baixa.

-

Coberta inclinada a dues aigües.

-

Superfície: 689,5 m2 de sostre

-

Estructura formada per biguetes autoportants de formigó recolzades sobre murs de
càrrega.

Infraestructures:

En quant als serveis, actualment es disposa d’aigua potable ( mitjançant un pou dins la finca ),
subministrament elèctric i una fossa sèptica per a la recollida de les residuals bàsicament de
l’edifici “masia”. El tractament d’aquesta és mitjançant un gestor autoritzat.
Caldria però la instal·lació d’una depuradora per la recollida de les aigües negres, aquesta
depuradora també donaria serveis als quatre habitatges que es troben a l’oest de la carretera.
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II.

MEMÒRIA PROJECTE

a) Justificació de la proposta. POSICIONAMENT.

En base a l’estudi posicionament realitzat per l’empresa CANOVAS de Girona, l’alternativa
escollida és la de transformació d’ús de la granja a Hotel de luxe, en base als aspectes de
posicionament següents:

El present pla especial proposa la transformació a ús hoteler de luxe ( segons estudi de
posicionament i estudi financer adjunts com annexes ) per obtenir de 40 i 50 habitacions per 90
– 100 persones d’aforament.
Les característiques principals es basen en:
-

Algunes de les habitacions es proposen amb jardí privat, les de més categoria, en
planta baixa i bany d’hidromassatge, i amb una decoració diferent a totes, amb les
tendències més modernes del mercat. Cadascuna amb el seu nom propi.

-

La resta d’habitacions, sempre de luxe, amb sala d’estar, bany i terrassa.

-

Piscina comunitària elegant i amb zones per a nens.

-

Jardí de prestigi que permeti passejades tranquil·les.
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-

Zona de jocs.

-

Lloguer de bicicletes.

-

Restaurant prestigiós. Cuina seleccionada. Amb esmorzars, dinars i sopars. Es
podria arribar a un acord amb algun restaurant prestigiós de Girona per donar una
cuina ja coneguda.

-

L’objectiu, per nosaltres, és formar part de la xarxa Relais et Chateaux:

-

Aquí la segmentació de públic potencial és clara: turista europeu i espanyol que vol
quelcom més i diferent a tot el que hi ha. Personalitzat. Amb classe. Viatges curts
per trencar amb la rutina. Realment l’evolució del turisme a Girona ens mostra una
gran oportunitat.

b) Ordenació i zonificació. Quadres de superfícies

Amb els criteris anteriors, el present Pla Especial reordena el conjunt d’edificacions, creant
zones de circulació i d’usos, en base a garantir la racionalitat, tant en els criteris d’ordenació,
així com en la justificació i adequació dels mateixos a la normativa vigent pel bon funcionament
de la nova explotació.
Es mantenen moltes de les edificacions, previ estudi del seu estat de conservació, i no se’n
preveu construir cap de nova.
La proposta contempla l’enderroc de 1.928,27 m2 de sostre segons el plànol núm. O.01. En el
plànol O.02 es defineixen les edificacions que es mantenen per a la seva rehabilitació i
transformació.
L’edifici de serveis es situa a la “Masia” ( edifici 6) , on s’hi ubicarà la recepció, la cuina, el
restaurant, el bar, etc ,... La seva posició central dins el conjunt, permet una circulació radial i
fluida amb la resta d’edificacions i serveis.
Les habitacions es situen als edificis longitudinals núm. 1, 2 i 4, que es troben a l’entrada i que
estan col·locats de forma paral·lela al nord de l’àmbit i una altre part situats a la zona est (
edifici 9 ).
Els edificis d’activitats i sales tècniques es situen als l’edifici 3, 7 i 8 vinculats a la zona
esportiva i lúdica. En una zona hi hauria vestuaris, gimnàs ( edifici 3 ) i en l’altra una zona
d’aigües i spa ( edifici 7 i 8 ).
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Els equipaments complementaris per a donar servei a tot el conjunt hoteler, a la piscina, local
per a juntes, sales de reunions ,etc es situaran a l’edifici 5.
Les edificacions situades a l’oest es destinen a un centre recreatiu vinculat amb el volcà de la
Crossa, podent ser també el punt de sortida i arribada de rutes amb bicicleta i a cavall. L’ús
d’aquestes edificacions serà públic, i s’estendrà més enllà dels hostes de l’hotel. Aquestes
edificacions quedaran vinculades a l’espai natural protegit del PEIN del volcà de la Crosa.
El programa funcional es justifica a partir de l’estudi de posicionament efectuat per l’àrea de
consultoria de Cànovas, annex núm.1 d’aquest Pla Especial. Aquest estudi conclou que un
hotel rural de luxe, amb poques habitacions però amb qualitat, personalitzat i destinat a
estances curtes que trenquin la rutina i que ofereixin la possibilitat de visitar la ciutat de Girona i
el seu entorn immediat, és la que ofereix millors garanties d’explotació i d’amortització de la
inversió a realitzar ( annex 2 ).
En la proposta de reforma es preveu l’enderroc de 1.928,27 m2 de sostre, corresponent
aproximadament al 25% del total edificat, concentrat bàsicament en les edificacions de
major impacte visual.
En aquest sentit la proposta contempla la reforma per a un total de 40 a 50 habitacions, un
edifici d’administració, restaurant un spa, un gimnàs, una sala polivalent i les corresponents
sales tècniques i de magatzem per al correcte funcionament del conjunt.
El restaurant i la cuina estan capacitats per atendre la totalitat de l’aforament en un sol servei.
L’spa interior es dimensiona per atendre un terç de l’aforament mig. El decret 165/2001 pel
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, determina un
aforament segons les dimensions de la làmina d’aigua de 2,5 persones/m2. La làmina d’aigua
interior té una superfície de 60 m2, per tant l’aforament és de 24 persones. Òbviament aquest
rati respon a una ocupació màxima, però no la prevista d’ocupació per les instal·lacions del
present Pla Especial, on es prioritza la qualitat a la quantitat. S’estima una ocupació de l’spa
d’un màxim de 20 persones.
Finalment, les instal·lacions de gimnàs es dimensionen segons el RD 314/2006 pel qual
s’aprova el CTE, en virtut del qual l’aforament de zones de públic amb aparells de gimnasos és
de 5m2 per persona, segons el qual a la superfície de 102 m2 ( edifici 3, plànol proposta ) li
correspon un aforament màxim de 21 persones.
La resta de superfície es destinarà a donar compliment als decrets:

“176/1987 por el que se establecen normes sobre la ordenación y clasificación de los
establecimientos de alojamiento turístico sometidos a régimen de hosteleria”
“93/1986 por el que se establecen los requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos
turísticos.”
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“ORDRE de 6 d’octubre de 1987 per la qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis
mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i
especialitats.”
Tenint en compte l’alt valor ambiental de la zona, el projecte basa el seu disseny en la
integració de l’edificació en l’entorn, en la minimització del seu impacte paisatgístic i en la
sostenibilitat. En aquest sentit, els materials utilitzats per a la reforma seran bàsicament pedra,
fusta i ferro, minimitzant l’empremta ecològica de l’actuació donat que tots els materials es
troben a l’entorn immediat, i els sistemes constructius són els utilitzats pels gremis de
constructors de la zona..

Quadre de superfícies:

Edificabilitat m²

ÚS

Superfície edificacions existents

7.798,00

Hoteler

Edifici 1

421,58

Habitacions

Edifici 2

465,38

Habitacions

Edifici 3

499,34

Serveis/gimnàs

Edifici 4

508,64

Habitacions

Edifici 5

420,15

Equipaments /Local Polivalent

Edifici 6

726,13

Administració / restaurant

Edifici 7

608,11

Spa

Edifici 8

79,07

Annexe Spa / serveis

Edifici 9

762,33

Habitacions

Edifici 10

1.379,00

PEIN volcà de la Crosa

Superficie resultant Proposta:

5.869,73

m²

Superfície enderrocs

1.928,27

m²
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c) Serveis urbanístics.

En quant als serveis, actualment es disposa d’aigua potable i subministrament elèctric.
La línia actual pel subministrament elèctric que arriba al sector pel sud de l’àmbit, s’haurà
d’estudiar en projecte el soterrament d’aquesta.
El subministrament d’aigua continuarà essent mitjançant el pou de la propietat, el qual
mantindrà el seu ús i dotarà de servei a tota d’instal·lació.
S’estima un registres de les càrregues utilitzades per seleccionar i recomanar el tipus i la mida
del sistema de tractament en funció del consum previst.

litres / dia
Estimació de consum diàris
Descripció
núm. d'habitacions ocupants total per persona total
Habitacions
45
2
90
300
27.000
Bar
60
12
720
Restaurrant
80
30
2.400
Guimnàs
45
50
2.250
Personal diari
15
90
1.350
Personal mitja jornada
10
45
450
Bugaderia
800
Total
34.970

S’haurà de preveure en projecte una xarxa separativa per a pluvials i residuals, on serà
necessària la instal·lació d’una la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous
equipaments per a l’hotel de luxe a la granja Marielca segons el dimensionat proposat en
aquest pla especial. Aquesta depuradora també donaria serveis als quatre habitatges que es
troben a l’oest de la carretera i a les edificacions existent que quedarien vinculades al PEIN del
Volcà de la Crosa.

La Proposta de tractament de depuració seria la següent:
Línia d’aigua
-

Pre tractament: Tamís cargol amb compactació i pas de 3 mm.

-

Tractament secundari: Es proposa construir un tanc anaeròbic (20 m³ ) on tindrà
lloc la desnitrificació, seguit d'un tractament secundari (90 m³ ) mitjançant aeració
prolongada on es produirà l'eliminació d'elements carbònics i la nitrificació.
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Entre aquests dos tancs s'haurà de preveure una recirculació interna del flux per a
la reducció de concentració de nitrogen.
-

Finalment es disposarà un decantador secundari previ a l'abocament a l'element
receptor. El decantador tindrà una superfície aproximada de 12 m2.

Línia de fangs
-

Els fangs s'emmagatzemaran en un espessidor de fangs de 10 m³ (ø 2,4 MXH:
2,87 m ). Cada 10 dies una cuba haurà de recollir aquests llots i transportar-los fins
un centre autoritzat on es gestionaran aquests llots.

Per coherència amb les tasques a desenvolupar i per respecte a l’entorn on es troba, es
projecta una solució que ofereixi un alt índex de sostenibilitat al conjunt, que sigui molt eficient
amb l’energia que consumeix, i que permeti una bona gestió dels recursos hídrics.
La ubicació d’aquesta instal·lació es preveu dins l’àrea d’espais lliures a sud-est de l’àmbit.

d) Programa d’actuació.

L’execució de les obres de rehabilitació es preveu en una única etapa d’aproximadament 24
mesos.

e) Estudi Financer

El programa funcional es justifica a partir de l’estudi de posicionament ( annex núm.1 ) i l’estudi
financer d’explotació i d’amortització de la inversió a realitzar per avaluar la seva viabilitat (
annex núm.2 ), efectuat per l’àrea de consultoria de Cànoves.
L’estudi es base en diferents hipòtesis d’ocupació per arribar a un compte d’explotació per a
cada cas.

D’aquest estudi es conclou que per una rati de 40-50 hab. amb una ocupació estimada del 50%
al 75%, el període de retorn de la inversió és viable.
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f)

Conclusions

La redacció d’aquest Pla Especial és per a la transformació de la Granja Marielca de l’ús
agropecuari a ús hoteler quan aquesta hagi cessat l’activitat existent i estrictament dins
l’àmbit del PEU-01, delimitat en el Pla d’ordenació urbanística municipal de Bescanó.
S’han dimensionat les instal·lacions per a la seva viabilitat i necessitats d’ús segons l’estudi de
posicionament i financer per a la transformació a ús hoteler.
El programa definit en aquest document de Pla Especial, és per a ús hoteler, de 40-50
habitacions, administració / restaurant, una zona ludicoesportiva ( amb un gimnàs i un spa ) ,
serveis, equipaments i piscina per als usuaris de l’Hotel.
S’ha aplicat una reducció de la superfície edificada existent aproximada del 25%
concentrat bàsicament en les edificacions de major impacte visual.
Per tal d’afavorir la reducció de l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu des de la ctra. GI 533
i la GI 534, el present document proposa l’apantallament visual amb espècies autòctones i
pròpies del lloc, que se suma a la funció d’apantallament que realitza part de la vegetació
existent a l’àmbit i masses forestals de l’entorn.

III.

ESTUDI D’IMPACTE INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I INFORME AMBIENTAL

En l’annex número 3 d’aquest document, s’adjunta l’estudi d’impacte i integració paisatgística
per determinar i aconseguir la màxima integració paisatgística del desenvolupament del pla en
aquest espai, tot mantenint aquells elements de major interès ambiental i paisatgístic.
En l’annex número 4 d’aquest document, s’adjunta l’informe ambiental que inclou una
descripció dels principals valors naturals de la zona, així com aspectes de mesures ambientals i
criteris de sostenibilitat que s’han tingut en compte en l’ordenació del sector. Es descriuen les
diferents alternatives proposades, així com un anàlisi sobre la incidència de l’alternativa
escollida sobre el medi natural de l’entorn, d’acord amb el contingut que indica la legislació
vigent.
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IV.

NORMATIVA

Títol I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

El present Pla Especial té com a objecte identificar i regular totes les construccions i elements
resultants del Pla especial per a la transformació a ús hoteler de la granja Marielca.

L’àmbit territorial d’aplicació es correspon amb el PEU-1, Granja Marielca amb una superfície
de 27.079m², formant un àmbit discontinu principalment per terrenys situats a l’est de la
Carretera GI-534, però també una part a l’oest de l’esmentada carretera quedant aquest
vinculats al PEIN del Volcà de la Crosa.

La superfície del Pla Especial urbanístic s’ajusta estrictament a l’àmbit del PEU-01, delimitat en
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Bescanó.

Article 2. Marc Legal de referència

-Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Bescanó, aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Griona en data 16 de març del 2011 ( publicades al DOGC 5992 de 26
d’octubre de 2011 ).
-PEU-1 Granja Marielca ( del POUM de Bescanó ).
-Pla territorial parcial de les comarques Gironines i Pla director urbanístic del sistema urbà de
Girona.
-Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

24

Pla especial per a la transformació a l’ús hoteler de la Granja Marielca

Article 3. Documents integrants del Pla Especial.
El pla Especial inclou els documents que s’integren en aquest article:
I.

INFORMACIÓ URBANÍSTICA.

II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ.
III. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
IV. NORMATIVA.
V. PLÀNOLS.
VI. ANNEXOS.
Article 6. obligatorietat.
L’administració i els particulars estan obligats a complir les disposicions i determinacions
d’aquest Pla Especial.
Article 7. interpretació.

La interpretació de la present normativa es farà d’acord amb l’esperit, criteris, finalitats i
objectius del Pla Especial formulats a la seva documentació.
Quan existeixin contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala es considerarà
prevalent allò que consti en els plànols que reflecteixin de forma més detallada l’ordenació.

Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions del Pla especial en els
diferents documents, es considerarà prevalent la determinació que comporti dotacions més
amplies amb una major protecció del medi rural i una menor edificabilitat i explotació d’usos.

Article 8. Vigència i Modificació.

Un cop publicat l’acord d’aprovació definitiva al butlletí oficial de la província, el Pla Especial
tindrà una vigència indefinida.
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Títol II. DETERMINACIONS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

Article 9. Àrees i superfícies.
Els terrenys tenen la qualificació de Sòl rústic, clau 20, regulats a l’article 161 de les normes
urbanístiques del POUM de Bescanó.
Àrea de dotacions i serveis ( codi AS ).
1. S’identifica en el plànol normatiu núm. O.03, amb Codi AS. Té una superfície total de
12.362 m².
2. En aquesta àrea es situaran les edificacions i les instal·lacions pròpies d’ús hoteler i els
serveis complementaris.

Superfície edificacions m²

ACTUAL
6419,00

PROPOSTA
4490,73

3. Les edificacions hauran d’ajustar-se als paràmetres establerts a l’art. 13.
Àrea d’espais lliures ( codi ALL ).
1. S’identifica en el plànol normatiu núm. núm. O.03 , amb codi AV. Té una superfície total
de 9.900 m² dins l’àmbit del PEU-01.
2. Els espais lliures tindran la consideració de jardí, o bé d’ampliació d’aparcament.
Aquests espais lliures mantindran a tots els efectes el caràcter de sòl privat i si ubicarà
la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous equipaments ( zona
sud-est de l’àmbit ).
3. Queden expressament prohibits tot tipus d’instal·lacions fixes, i l’emmagatzematge de
mercaderies i productes.
Àrea vinculada al PEIN del volcà de la Crosa. ( codi AP ).
1. S’identifica en el plànol normatiu núm. O.03, amb Codi AP. Té una superfície total de
4.817 m².

Superfície edificacions existents m²

ACTUAL
1379

PROPOSTA
1379
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2. Només s’admetran les obres de conservació i millora de les edificacions preexistents
quan no representin increment del volum edificat ni de la superfície ocupada.

Article 10. Usos i serveis

Les edificacions existents dins l’àmbit PEU-01 granja Marielca, possibilita transformar les
edificacions de l’àmbit als usos admesos per la llei d’urbanisme, que en el marc jurídic vigent
dintre d’aquest usos hi ha l’establiment hoteler d’acord amb l’article 47.3 i 47.3bis de la Llei
d’urbanisme, amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament.
Les edificacions existents situades a l'oest de la carretera de Salitja hauran de quedar vinculats
al PEIN del Volcà de la Crossa.

Article 11. Criteris generals.

Aquest document de Pla Especial, fixa les condicions de protecció del paisatge, d'ordenació,
edificabilitat, ocupació, ús i serveis ajustat estrictament a l’àmbit del PEU-01, delimitat en el Pla
d’ordenació municipal de Bescanó per a la transformació d’usos de la granja Marielca.
Els terrenys i les edificacions situats a l'oest de la carretera de Salitja hauran de quedar
vinculats al PEIN del Volcà de la Crosa.
El pla especial haurà de definir els accessos als dos subàmbits, exclusivament a través de la
carretera GI-534, d'acord amb els requeriments de visibilitat i seguretat pertinents.

Article 12. Proteccions.

Pel què fa a la línia d’edificació, s’estableixen els 25 metres des de l’aresta exterior de la
carretera GI-534 segons decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Carreteres.

S’estableixen 25 metres de franja exterior de protecció en matèria d’incendis des del límit
exterior de les parcel·les situades al perímetre de les edificacions i les instal·lacions incloses en
l'àmbit. ( Decret 123/2005, de 14 de juny ).

27

Pla especial per a la transformació a l’ús hoteler de la Granja Marielca

Article 13. Paràmetres urbanístics.

Els paràmetres urbanístics de les edificacions es defineixen en els plànols núm. O.01. planta
enderrocs i O.02. zonificació que amb caràcter normatiu, delimiten les diferents àrees en què
es divideix l’àmbit, les quals comporten les diferents edificacions i els seus usos vinculats.

ACTUAL
OCUPACIÓ
EDIFICABILITAT
USOS AUTORITZATS

NORMATIVA

6518 m²
5615m²
7798m²
5869 m²
HOTEL RURAL DE LUXE

No es permet l’ampliació de superfície, ni en planta ni en alçada de totes les edificacions
existents.
Superfícies edificacions proposta:

Ocupació m²

Edificabilitat m²

ÚS

Superfície edificacions existents

6.518,00

7.798,00

Hoteler

Edifici 1

421,58

421,58

Habitacions

Edifici 2

465,38

465,38

Habitacions

Edifici 3

499,34

499,34

Serveis/gimnàs

Edifici 4

254,32

508,64

Habitacions

Edifici 5

420,15

420,15

Equipaments /Local Polivalent

Edifici 6

726,13

726,13

Administració / restaurant

Edifici 7

608,11

608,11

Spa

Edifici 8

79,07

79,07

Annexe Spa / serveis

Edifici 9

762,33

762,33

Habitacions

Edifici 10

1.379,00

1.379,00

PEIN volcà de la Crosa

Superficie resultant Proposta:

5.615,41

5.869,73

m²

1.928,27

m²

Superfície enderrocs
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Article 14. Protecció del paisatge.
L’objecte de la transformació d´ús amb el document de Pla Especial, és a nivell de protecció del
paisatge la de corregir l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu de les granges amb la
reducció de volum preexistent. En aquest sentit,
Es tindran en compte les mesures de l’estudi paisatgístic en el desenvolupament del pla
especial, per tal d’aconseguir una millor integració paisatgística de les edificacions que es
mantenen i minimitzar impacte paisatgístic de les edificacions actuals a l’àmbit.
Al tractar-se d’espai obert amb la categoria de sòl de protecció especial, d’acord amb el
planejament territorial, en la redacció de l’estudi d’impacte i integració paisatgística s’han tingut
en compte les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7, i 8 i l’article 2.7 de
les normes d’ordenació territorial del PTPCG ( Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines ).
Article 15. Tractament d’entorn natural.
1.Es prioritzarà la conservació de la vegetació autòctona existent a l’àmbit, i en el seu entorn
immediat, i sobretot la vinculada a l’espai humit de l’àmbit.
2. Evitar afectacions sobre el rec d’aigua que passa pel sud de l’àmbit, per tal de preservar i
conservar el seu estat natural, i la funció de corredor biològic potencial.
3. Evitar qualsevol incidència negativa a l’espai natural protegit de l’EIN del Volcà de la Crosa,
així com els l’hàbitat d’interès comunitari (HIC), existents a l’entorn de l’àmbit del pla especial.
4. En cas d’actuacions derivades del pla, que impliquin la tallada de peus d’espècies arbòries,
així com l’obertura de nous vials, o l’arranjament de preexistents que impliquin tallada
d’espècies arbòries, caldrà autorització expressa de l’Àrea de Medi Natural a Girona.
5 Es plantaran espècies autòctones, pròpies de la zona, es seguiran les recomanacions de
l’ISA del Pla Especial per futures plantacions a l’espai. Es densificaran les plantacions d’arbres,
amb espècies autòctones, amb la finalitat de reduir la visibilitat de les construccions.
6. S’eliminaran les espècies al·lòctones de caràcter invasor presents dins l’àmbit (canya,
figuera de moro, acàcia, etc.)
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7. Es prohibeix la plantació d’espècies al·lòctones o exòtiques per l’enjardinament dels espais
lliures, tals com: Evònim japonès (Evonymus japonica), Troana (Ligustrum lucidum), Tuies
(Thuja sp.), Vinya verge (Parthenocissus sp), Xuclamel japonès (Lonicera japonica), Plomall de
la

Pampa

(Cortaderia

selloana),

Acàcia

(Robinia

pseudoacacia),

Ailant

(Ailanthus

sp.)(Pyracantha sp.), Nyàmera o Tupinamba (Helianthus tuberosus).
8. Es posarà especial atenció en els elements de frontera entre l’espai de l’activitat i SNU de
l’entorn, com són les tanques i murs, la vegetació, les visuals, etc. que hauran de seguir les
determinacions que s’especifiquen en els paràmetres urbanístics d’aquesta normativa i la
documentació ambiental que acompanya el pla.
9. Es minimitzarà la superfície exterior pavimentada, utilitzant principalment paviments tous,
drenants i porosos, que garanteixin la permeabilitat del sòl.
Article 16. Integració paisatgística.
En desenvolupament de l’art. 9 TRLU i de la Llei 8/2005, de 8 de juny de Protecció, gestió i
ordenació del paisatge, qualsevol activitat, edificació o volum que s’hagi d’emplaçar en el sòl no
urbanitzable haurà de garantir que la seva situació, volumetria, alçaria, murs i tancaments, o la
instal·lació d’altres elements, no limiti el camp visual per a poder contemplar els paisatges
naturals i les perspectives que ofereixen els conjunts urbans de característiques
historicoartístiques o tradicionals des dels recorreguts paisatgístics.
Es seguiran les determinacions de l’estudi paisatgístic que acompanya aquest Pla Especial en
el seu document núm. 3.

Article 17. Tanques.
1. La construcció de tanques ha de limitar-se a aquells casos en què siguin imprescindibles en
funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. La seva col·locació està subjecta a prèvia llicència
municipal (art.187 TRLUC).
2. Cal que les tanques mantinguin una unitat formal, és a dir que les tanques d’un mateix espai
tinguin característiques comunes. Cal que el model de tanques seleccionats siguin coherents
amb la resta d’elements de delimitació i d’accés entorn la finca.
5. Sempre que sigui possible la tanca ha de garantir la permeabilitat per a la fauna no
cinegètica.
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Article 18. Prevenció incèndis.
Es disposarà una bassa o dipòsit d’aigua, amb els mecanismes oportuns per a garantir el
subministrament dels equips d’extinció d’incendi.
Es donarà compliment a les determinacions expressades en el Decret 64/1995 i 241/1994 en
mesures de prevenció d’incendis forestals i en matèria de protecció contra incendis.
Caldrà realitzar un tractament adequat de la franja de protecció d’incendis forestals delimitada
segons Llei 5/2003 i Decret 64/1995. Segons normativa, en aquesta franja mínima de 25
metres cal:
Aclarir l’arbrat:
- Peus espaiats i podats
Aclarir el matoll:
– Cobertura màxima del 35%
– Mates aïllades separades mínim 3 metres
– Prioritzar espècies de poca inflamabilitat
Article 19. Ecoeficiència de l’Ordenació i l’edificació.
1. S’hauran de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació (Decret 314/2006) i el

Decret

21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en
els edificis.
3. Són paràmetres d’ecoeficiència energètics:
a) La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses
dels tancaments verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments
protectors per les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest.
b) Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu
funcionament energia solar tèrmica, per una producció igual o superior a 50 litres/dia a
una temperatura de referència de 60ºC per determinats edificis d’acord amb els
annexos 1 i 2 del Decret.
c) La producció solar mínima en qualsevol zona haurà de ser del 70% si es vol utilitzar
resistències elèctriques amb efecte Joule en la producció d’aigua calenta.
d) En l’espai reservat per a la instal·lació d’aparells de rentavaixelles caldrà preveure una
presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta.
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Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència: energètica; en l’ús de l’aigua; la
construcció i materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol
contaminació sonora, lumínica i atmosfèrica.
Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables.
Article 20. Recursos hídrics i consum d’aigua.
Qualsevol reforma de les edificacions i infraestructures existents, es dissenyarà segons els
criteris de màxima eficiència per reduir el consum d’aigua i seguiran les determinacions del al
Decret 21/2006 d’ecoeficiència, adoptant mesures per racionalitzar el consum i la reutilització
de l’aigua que sigui aprofitable.
Són paràmetres de eco eficiència en l’ús de l’aigua:
a) En les zones enjardinades, es podrà optar per la plantació d’espècies vegetals que
assegurin un tapis verd, però tanmateix de baix requeriment hídric.
b) Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no
l’aigua del freàtic, a ser possible mai l’aigua d’abastament públic. De tota manera, si les
espècies que es planten són les recomanades (autòctones del lloc i de baix
requeriment hídric) no caldrà un elevat consum d’aigua pel seu manteniment.
c) Per a l’abocament d’aigües residuals s’haurà de disposar, si resulta necessari, d’un
sistema de pretractament i depuració en origen que haurà de permetre d’assolir els
paràmetres d’abocament (vectors de contaminació i cabals) que resultin de les normes
de gestió de l’estació depuradora corresponent i siguin fixats per l'Agència Catalana de
l'Aigua, per l’organisme a càrrec d’aquesta gestió.
d) S’haurà de preveure una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació
depuradora prevista, i d’aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de
registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements en
suspensió, abans d’evacuar-les a la canalització de pluvials existent.
e) Cal preveure la instal·lació de paviments permeables o mixtes (que intercalin la
pavimentació i el sòl amb vegetació) per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir
l’escorrentia superficial.
f)

Pel que fa al reg, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg en els jardins,
s’aconsella utilitzar sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració), programables i
ajustant la programació a les demandes hídriques reals del sòl i de les espècies
existents.

g) Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua durant els mesos
d’estiu
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ANNEX Nº1: ESTUDI DE POSICIONAMENT GRANJA MARIELCA

ESTUDI DE POSICIONAMENT
GRANJA MARIELCA S.L.
AFORES S/N
17182 ESTANYOL
BESCANÓ
GIRONA

RESPONSABLE: JORDI JAMBERT PASCUAL

JULIOL 2013
CLAUDI BARÓ
Àrea de Consultoría
ALBERT MOLINA
Àrea Tributaria Administrativa

INTRODUCCIÓ
La Granja Marielca és una explotació agropecuària localitzada al municipi de Bescanó
que ha cessat en la seva activitat, ja que la propietat ha decidit tancar el negoci.
En aquests moments esta en procès de desmantellament de les instal.lacions.
Paral.lelament, la propietat ha demanat la transformació dels usos de la mateixa per
tal de poder continuar en el mateix terreny on viuen i treballen.
Es proposa fer un canvi d’ús, passant a ser una explotació de Turisme Rural, Complex
Esportiu o Sanitari‐ Assistencial, segons tramitació previa d’un Plá Urbanístic.
Des de Cànovas varem proposar a Granja Marielca ajudar‐los a definir millor el tipus de
negoci que podrien desenvolupar en els terrenys familiars, desde una óptica de
Marketing i fer una proposta de posicionament del negoci que estigués més lligada a
l’entorn económic i turístic actual i futur en el qual es podría moure.
Es per aixó que desenvolupem aquest plá d’estratègia de negoci i aquesta és la primera
part, que té com objectiu establir una proposta de posicionament i una de
segmentació.
Una segona part ens portaría a dur a terme amb un Plá de Negoci sobre l’estratègia de
posicionament escollida.
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ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
ENTORN ECONÓMIC GENERAL
No caldría escriure gaire sobre l’entorn económic en el que Granja Marielca es mourá
en els propers dos o tres anys perquè és sabuda per tots la situació económica en la
que ens movem. Però sí és important intentar esbrinar quán es podrá veure una
millora de la situació económica catalana, espanyola i europea i la seva relació amb el
turisme.
Tots els indicadors económics disponibles a finals del 2011 mostren una recessió
profunda en marxa. El que és una incógnita és la durada i la profunditat encara que
totes les previsions apunten a que serà llarga i dura. L’aturada en el creixement
europeu provoca que disminueixin les exportacions espanyoles, hi ha poca confiança
en els mercats financers, un excés de déficit públic que provoca importants retallades
de despesa pùblica i una gran falta de crédit per les empreses per la interferència amb
el procés de sanejament de les entitats financeres, necessitades de grans quantitats de
fons de sanejament.
Algunes dades parlan d’una disminució del PIB espanyol del 1,3% i una reducció del
crédit al sector privat del 10 %, amb una disminució del consum molt important.
2012

2013

P.I.B.

‐0.5

1.0

Consum Privat

‐0.2

0.8

% Atur (P.A.)

10.6

10.5

P.I.B.

‐1.5

0.2

Consum Privat

‐2.0

‐0.9

% Atur (P.A.)

24.4

24.6

P.I.B.

0.7

‐1.7

Consum Privat

0.9

0.9

% Atur (P.A.)

18.5

18.7

Unió Europea

Espanya

Catalunya

Fonts: Banc d’Espanya, BBVA, La Caixa.
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Aixó implica un entorn desfavorable a noves inversions, especialment empresarials i
una dràstica disminució de la despesa de les families en lleure, el que implica una
reducció de la despesa en turisme. Posiblement, fins al 2014 no es començi a veure
una variació positiva d’aquestes xifres macroeconòmiques.
EL TURISME
El 2011 hi ha hagut un turisme estranger dinàmic, amb un nivell d’ocupació un 2 %
superior al 2010 però amb la despesa mitjana estancada.
2009

2010

2011

ENTRADES

%

%

%

Total

‐7.1

6.2

4.3

Residents Espanya

‐4.5

2.4

‐1.1

Estrangers

‐10.5

11.4

11.3

Total

‐6.5

6.4

7.3

Residents Espanya

‐3.0

3.2

‐1.9

Estrangers

‐9.1

9.0

14.0

PERNOCTACIONS

El deteriorat mercat de treball a Espanya ha provocat un menor turisme intern.
Tendències Generals del Turisme a Espanya 2011‐2013


Lleuger creixement turistes europeus.



Disminució de la despesa mitjana per turista.



Cada vegada més, repartiment de les vacances al llarg de l’any.



Ampliació de destinacions.



Noves formes d’organitzar les vacances per l’envelliment progresiu de la
població.



Entrada d’immigrants joves al mercat per anar als seus països.



Gran augment d’Internet en marketing turístic i vendes turístiques.



Gran expansió dels operadors de baix cost.



Disminució important del turisme nacional.
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EL TURISME EUROPEU
Donat que la majoría de visitants d’Espanya són de procedència europea, anem a
veure les previsions de turisme a Europa, amb dades del WTTC, (World Travel and
Tourism Council).
Tendències quantitatives a Europa 2010‐2015


Augment del 6,8 % de desplaçaments d’europeus dintre del continent.



Augment del 4,1 % de la demanda turística a Europa.



Augment del 2,9 % de la despesa mitjana per turista.



Augment del 4,1 % de la inversió turística a Europa.

Les tendències qualitatives generals serán:
 Demogràfiques: segment de població més gran en augment. Aixó demandará
més qualitat, provisions en seguretat, un millor transport, fácil accés als edificis
i una major demanda de viatjes individuals.
 Estils de vida i buscar noves experiències: satisfacció personal i emocions.
Trobar lo genuí. Aquestes serán les raons més importants per fer turisme.
 Sostenibilitat: Será un dels “claims” importants en concepte general, és a dir,
com a concepte de turisme.
 Transport: Enorme facilitat d’ús, facilitats intermodals, accesiblitat i conexions,
grans freqüencies. El creixement dels creuers será important.
 Preus: Transportadors low cost, a tot el sector. El preu será el criteri final. El
turista ha desenvolupat l’idea del cost baix a cada component de les vacances i
no para d’investigar fins que troba el preu que vol.
 Comunicació i Marketing: Les webs de viatges es van convertint en centres de
comunicació turística. P.e. el 46 % de les habitacions més barates a Europa ja es
troben on line. Gran creixement de les mateixes.
Les tendències en la durada de les vacances serán:
A Europa es traballen 38,2 hores per setmana de mitjana. No es preveu un increment
dels dies de vacances, més aviat al contrari, encara que aniran creixent noves formes
de treball i els salaris cada cop més, estarán basats en altres formes de retribució com
pagaments en díes de vacances, que creixeràn, teletreball, subcontractació, noves
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formes a on, encara que els salaris baixin en termes monetaris, poden suposar més
disponibilitat de temps lliure, o al menys, de més facilitat de combinació de díes de
lleure, evidentment a un preu més baix.
Es contempla pels europeus, amb els caps de setmana, uns 112 díes lliures al any.
Per tant, basant‐nos en les previsions del WTTC (World Travel and Tourism Council) i
aquestes noves disponibilitats de temps, pot haver‐hi els següents moviments:
 Lleuger creixement de vacances llargues.
 Fort creixement de les curtes.
 Fort creixement de les vacances de ciutat o llocs molt determinats.
 Lleuger creixement dels viatges molt curts o d’un día.
Les tendencies dels llocs seríen les següents:


Lleuger creixement dels llocs de platja.



Creixement moderat del turisme de llarga distància.



Fort creixement de les vacances “trencar la rutina”, curtes, d’esport, aventura,
relaxació, actes culturals, musicals, etc.



Molt fort creixement de viatjes curts de ciutat o regió, de salut i benestar,
d’aprenentatge i informació.
 Per tant, Espanya segueix sent molt atractiva com a turisme de platja.
 França molt forta en activitats culturals.
 Italia en turisme de una ciutat.
 La resta, Alemania, Portugal, Regne Unit serán fortes en platja i activitats a
l’aire lliure i turisme d’aventura.

(Customer’s changing demands in contemporary society:the profile of existing and future traveller’s. Dr.Josep‐
Francesc Valls Giménez, Dr. Mar Vila. ESADE)
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EL TURISME A CATALUNYA
Al tancament de l’any 2010, Catalunya disposava d’un total de 5.216 establiments
turístics, amb 539.463 places. Aquesta oferta turística s’ha distribuït de la manera
següent:


Els establiments hotelers representen més de la meitat de l’oferta turística
catalana: 2.825 establiments hotelers (54 % del total), que disposen de 286.949
places (53 % del total).



Els càmpings representen menys d’una desena part de l’oferta turística
catalana en nombre d’establiments, però en canvi disposen de quasi la meitat
del total de les places: 362 càmpings (7 % del total), que disposen de 236.667
places (44 % del total).



Els establiments de turisme rural representen més d’un terç de l’oferta turística
catalana en nombre d’establiments, però en canvi han tingut molt poc pes pel
que fa al nombre total de places: 2.029 establiments de turisme rural (39 % del
total), que han disposat de 15.847 places (3 % del total).

Catalunya va rebre 13,177 MM de turistes, amb 101.7230 pernoctacions i 7,7 díes
d’estança mitjana.
La Costa Brava, 3,545 MM de turistes, un 25 %, amb 32.767 MM de pernoctacions, un
31,4 % i 9,2 díes d’estada mitjana.
El més fort creixement s’ha produit a la marca Barcelona. Representa quasi el 50 %
dels turistes que venen a Catalunya.
VIATJERS A CATALUNYA

Milers

Evolució %

Dies estància

Estrangers

10.406 + 13.5

7.7

D’Espanya

3.405

+ 6.1

5.2

De Catalunya

5.473

+ 5.2

3.6

Costa Brava

3.545

‐ 8.5

9.2

Catalunya Central

323

‐ 8.7

4.5

Barcelona

6.603

+ 20.5

5.7

França

3.928

+ 4.1

7.1

Regne Unit

1.280

‐ 22.1

7.4

Itàlia

1.189

+ 7.1

7.9

Alemanya

1.016

‐ 3.3

10.5

(Turisme. Gencat)
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Turisme Rural
Dades de 2010: 299.000 viatjers amb 902.000 pernoctacions i una estada mitjana de 3
díes, a Catalunya. Suposa un ‐9,7 % respecte al 2009 i un ‐11,7 % en pernoctacions.
A la Costa Brava, 69.000 visitants rurals, un 23,1 %, 221.000 pernoctacions, un 24,5 %
del total i 3,2 díes d’estança mitjana.
2010 Rural

Catalunya

Costa Brava

Catalunya Central

Establiments

2.029

370

316

Habitacions

250.056

1.431

1.154

Places

539.463

3.096

2.440

Grau d’ocupació %

20.7

23.2

18.9

(Turisme. Gencat)

Mercat d’origen

Viatgers (x1000)

% Evolució

Estada mitjana

Estranger

25

+ 11.6

4.6

Resta de l’estat

13

‐ 49.8

4.8

Catalá

261

‐ 7.6

2.8

Total

299

‐ 9.7

3.0

(Turisme. Gencat)

Estructura de l’oferta d’establiments rurals a Catalunya
Establiments Rurals

Cases de Lloguer Hotels
integral

Rurals

Girona

413

202

44

Lleida

291

161

44

Tarragona

199

107

25

Barcelona

346

256

22

(Top Rural Web)

A l’estiu del 2011 (Juny‐Septembre) ha crescut un 9,8 % el nombre de viatgers,
respecte al 2010. El 78 % de viatgers van ser d’origen catalá. La marca Pirienus
absorbeix el 38,7 % dels viatgers i la marca Costa Brava el 25,5 %. L’estada mitjana ha
sigut de 3,9 pernoctacions per viatger.
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La Costa Brava, com a destinació principal de Girona i de Catalunya, evoluciona poc
comparada amb la resta de destinacions turistiques. Barcelona és la nº 1. Creix un 14,3
% a l’estiu del 2011. Costa Brava cau un 7,2 % però Catalunya Central creix un 13,2 %
encara que només amb 152.000 viatgers, el 2,1 %, molt poc en termes absoluts.
Hi ha un entorn económic desfavorable, manca de clients, els estrangers prefereixen
sol i platja i el món rural té taxes d’ocupació baixísimes. La mitjana anual d’ocupació és
del 20,7 %. La máxima, del 33,8 %, es produeix al tercer trimestre i la més baixa al
primer, amb un 12,2 %.
Però hi una dada molt interessant, que està fortament rel.lacionada amb les
tendències que explicavem a l’inici:
La categoría d’hotels mitjana / alta, amb establiments de 3 i 4 estrelles reb al 76,2 %
dels viatgers. I el segment que més creix és el d’establiments de 5 estrelles: + 24,2 % i
+ 31,5 % en pernoctacions amb una estada mitjana de 2,2 díes.

CONCLUSIONS
Augmenta el nombre de turistes estrangers a Catalunya i també el d’espanyols i
catalans. Però Costa Brava i Catalunya Central baixen. La Costa Brava representa el 25
% de estades de turistes encara.
Es a dir, sembla que el turisme a Girona baixa.
El turisme rural no acaba de arrencar amb dades prou sòlides: baixa la afluència del
turisme catalá, que és el 90 % del públic objectiu del turisme rural. La mitjana
d’estància és baixísima i la taxa d’ocupació encara més. Sembla que hi ha un excés
d’oferta amb 2.029 establiments per una taxa d’ocupació del 20,7 %.
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ESTUDI DE LA POBLACIÓ EUROPEA I L’OCI: SEGMENTACIÓ PER TIPOLOGÍA DE
CONSUMIDORS
Descripció

% Població

Edat mitjana

Ingressos Qué busquen

Workaholics

14 %

44

Alts

Altres

Feina

+ Gasten molt

educació

i

cultura
Ben establerts

10 %

50

Molt alts

Cultura

i Gasten

socialització
Hedonistes

12 %

36

Mitjos

Entreteniment
i

sport

amb

socialització
Commyted Types

8%

41

Baixos

Aire

lliure, Gens individuals

sport.

Molta

socialitazió.
Social Freaks

12 %

44

Mitjos

Sol

i

platja.

Diversió
E‐freaks

12 %

30

Mitjos

Sol

platja També diversió

i

però

amb

activitats
d’educació
Rutinaris
Pasius

21 %
11 %

39
59

Baixos
Baixos

Indolents.

Lo Baix

nivell

de sempre.

educació

Socialitazció

No innovadors

amb

veins

i

allegats
(Customer’s changing demands in contemporary society:the profile of existing and future traveller’s. Dr.Josep‐Francesc Valls
Giménez, Dr. Mar Vila. ESADE)

Aquesta segmentació en ajuda a saber com están distribuits els grups de consumidors
europeus, incloent‐hi els espanyols i catalans, en relació amb el turisme. Aixó ens fa
veure que podem fer un establiment rural normal, com tots els que hi ha a Girona
pràcticament o podem anar una mica més lluny i anar cap als grups de turistes
potencials que poden gastar més i anar a per turistes estrangers d’alt poder adquisitiu.
La nostra proposta pasará per aquí com a primera opció pels dos primers grups.

10

A part d’aquesta segmentació, s’han definit cinc forces conductores que s’atrauen o
repelen entre sí dintre de les destinacions turístiques:


Ritzy Types: Només busquen lo més car.



Bargain Hunters: Només busquen lo més barat.



Butterflies: Volen veure‐ho tot quan van de viatge.



Surfers: No es mouen del lloc. Ho veuen tot per TV o Internet.



Miss outs: Són el 25 % de la població europea sense recursos per moure’s.

¿QUE CAL PER SER COMPETITIU EN 2010‐2015?
Amb les xifres que hem presentat, l’estudi que classifica als turistes europeus, que
inclou espanyols i catalans, les tendències de mercat i les xifres que hem presentat,
podem concloure que aquestes són les necessitats perquè Granja Marielca pugui
començar a competir:
 Llocs atractius, agradables, amb serveis clars i que donguin les experiencies
desitjades pels clients.
 Sempre oferir quelcom nou.
 Llocs per relacionar‐se amb els altres, però en llocs que suposin un trencament
radical amb els llocs d’origin.
 Facilitats de relaxació i canvi amb el que es coneix.
EL MERCAT LOCAL
Evidentment el mercat local condiciona l’oferta de turisme rural. Estem dintre del
concepte Catalunya Central, sense sol ni platja. Per tant, l’oferta a dissenyar estará
condicionada pel que hi hagi en un radi raonable, sobre els 10 ‐30 Km, sense comptar
Girona capital, que té un altre posicionament, encara que són establiments prou a
prop com perquè Girona serveixi com a claim turístic, el de una ciutat, però amb un
allotjament de tranquilitat.
És a dir, aquests establiments de turisme rural estan orientats tant a fer el mateix
turisme rural, de descans i dins la natura, com a fer turisme cap a la ciutat de Girona,
per la seva proximitat. No són comparables en preus amb els establiments de ciutat
però són competència amb aquells i entre ells, sobre tot els més propers a la capital.
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Hem buscat establiments d’un cert nivell constructiu, amb una rehabilitació acurada,
amb una decoració d’impacte i habitacions originals, serveis complerts i informació
extensa sobre el qué fer. En hi ha més, però no d’aquest nivell.
Establiments rurals de un cert nivell a prop d’Estanyol.
1) CAN GARAY
Les Planes d’Hostoles. A 27 Km.
Edifici modernista. Sis habitacions dobles més una suite familiar. Habitacions amb tots
els serveis. Esmorzars inclosos i sopars apart. Preus desde 85 € fins 120 €, depenent de
temporada. Amb ofertes. Internet gratuit. Informació detallada sobre oferta de lleure.
Sense piscina. Bona web.
http://hotelcangaray.com/cat/hotel_01.htm
2) CAN GABATX
Brunyola. A 10 Km.
Sis habitacions dobles amb llits supletoris si cal.
Equipades amb tot. Amb esmorzar. Reste de menjars a demanda. Piscina amb tot el
necessari per gaudir‐ne. Granja amb animals per als nens. Local independent per fer
reunions d’empreses. Informació sobre activitats a desenvolupar. Wifi gratuita. El
principal claim és tranquilitat. Web no molt brillant. Informació sobre activitats
normaleta. No hi ha preus. Hi ha que comunicar previament amb ells.
http://www.cangabatx.com/quisom.htm
3) CAN JEPET Casa Rural – EL PASTERAL
La Cellera de Ter. 17 Km.
Desde 41 € amb esmorzar per nit a temporada baixa fins a 2.175 € de lloguer de tota la
casa una setmana en temporada alta. Ofertes de preu fins a setmana santa.
Piscina, jardí i zones d’esbarjo. És una explotació rural amb dues plantes a la casa
habilitades com hotel rural. Desde esmorzar fins a pensió complerta. Amb cangur per
als nens.
Activitats normals d’esbarjo i informació sobre oferta a la zona. Amb opinions i lloc a
facebook.
Web normal. No acaba d’aclarar un posicionament definit i clar.
http://www.casaruralcanjepet.com/index.html
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4) EL NUS DE PEDRA
Llorà. 25 Km.
Important web, molt ben feta, amb visita virtual i amb un posicionament clar: un
secret de la natura. Masia de 1.622.
Vuit apartaments ben diferents en decoració, cadascú amb el seu nom. Fins a 28‐30
persones. Perfectament equipats i ofereixen opció a rentadora i planxa. Molt
complerta tant en activitats interios, amb sales equipades, i exteriors amb una piscina
espectacular, amb 40.000 m2 de terreny per fer de tot.
Amb ofertes de temporada: entre 80 i 112 € per apartament.
Informació exhaustiva sobre tot el que es pot fer. Ofertes de excursions i muntanya
amb guies. Oferta d’astronomia amb experts. Caps de setaman de fotografía amb
experts. Menjars amb catering pels apartaments. Links a totes les xarxes socials, inclós
Youtube. Ofereixen activitats per empreses.
No permet sapiguer els preus. La pàgina de tarifes falla.
http://www.elnusdepedra.com/cat/el‐nus‐de‐pedra‐hotel‐allotjament‐rural‐
girona.html
5) CAN VILA
Sant Julià del Llor. 12 Km.
Masía del s.XVI rehabilitada. Cinc habitacions, fins a 15 persones. Des de 49 € fins a 54
€ amb esmorzar inclós. Sopars a 20 € i 10 € per nens. Possibilitat de llits supletoris tant
per adults com nens. Entre 22 € i 35 €.
Piscina coberta a l’hivern. Molt bona informació d’activitats a fer amb enllaços.
Bona web. Wifi. Hort ecológic. Enllaç a facebook. Únic establiment de turisme rural
amb 4 espigues a la zona.
http://www.canvila.info/asp/index.asp?op=inicio
6) ELS TERRATS
Susqueda. 14 Km.
Sis habitacions dobles amb llar de foc, apart de lo normal. 90 € la habitació. 99 € la
suite. Llits supletoris desde 23 € fins a 32 €. Sopars adults 19,5 €. Amb piscina natural.
Informació sobre qué fer localment.
Casa molt orientada a la absoluta tranquilitat pel que la web també és d’aquest estil.
http://www.elsterrats.com/catalan/webelsterrats.html
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7) CAL SASTRE DE CARTELLÀ
Sant Gregori. 16 Km.
Casa per setze persones. Set habitacions dobles i dos supletories. Jardí més piscina.
Wifi. Bicicletes. Camp de futbol. Es lloga tota la casa desde 200 € a 350 € per nit. A
temporada alta, 1.800 € a la setmana. Encara que és diferent al que hem vist fins ara,
está prou bé com per incluir‐la aquí. Gran qualitat però sense serveis.
http://www.calsastredecartella.cat/
8) MAS LA CASSASA
Sant Gregori. 16 Km.
Sens dubte la més espectacular. Cinc habitacions, cinc suites y una suite amb piscina
privada. Totes amb banyera d’hidromassatge. Amb esmorzar solament. Conveni amb
dos restaurants, publicitats a la web. Des 70 € fins a 270 € la suite amb piscina privada.
A l’Agost un 50 % més car. Pisicina exterior, sala de cine i conferències, telescopis. Molt
bona informació de l’entorn, segmentada per Girona, turisme, sport, oferta cultural.
Al calendari, prácticament no té díes disponibles.
http://www.maslacasassa.com/ca/turisme‐rural‐girona/instalacions.html
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PROPOSTA DE POSICIONAMENT
Fins ara hem estudiat mercats, tant generals com locals, hem analitzat les xifres del
turisme, especialment el rural, sabem com es comporten els consumidors europeus i
també sabem les grans tendències pels propers anys.
Basem el posicionament que proposem en els següents aspectes:


Trobar lo genuí, lo autèntic, és una de les raons més importants actualment per
fer turisme. El luxe és escàs i és autèntic.



Trencar la rutina amb viatjes curts, de ciutat i trobar noves experiències també
ho és.



El turisme rural normal está estancat o a la baixa i amb estades mitjanes de
tres díes.



El 78 % de viatjers rurals a Girona son catalans.



El segment d’hotels de 5 estrelles és el que més creix: un 24,2 % en estàncies i
31,5 % en pernoctacions, amb estades mitjanes de 3 díes.



Els grups de més gran poder adquisitiu són els que més viatjen i més gasten:
workaholics i ben establerts.



90 % de reserves i estudis de compra es fan per Internet.



Dirigit al públic francés, holandés, italià i alemany majoritariament.

1ª PROPOSTA DE POSICIONAMENT: COINCIDEIX AMB ELS PLANS DE LA PROPIETAT
ESTABLIMENT RURAL ANTIGA GRANJA MARIELCA
Establiment rural en línia amb els competidors més propers i amb serveis molt
semblants.
Estem parlant d’establiments d’entre sis i deu habitacions amb serveis inclosos
relativament limitats, a part de l’esmorzar. Aquest volum permet als propietaris donar
tots els serveis i fer el manteniment ells mateixos amb poca ajuda de salaris externs.
Alguns d’ells són masies rehabilitades del segle XVI, amb l’encant que aixó suposa.
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Potser l’únic avantatje competitiu de Granja Marielca sigui l’existència del Centre
Recreatiu del Volcà de la Crosa, en comparació amb el ventall de serveis que ofereixen
els altres establiments, que també pot oferir Marielca.
La pregunta que ens fem és: ¿és suficient aquest centre recreatiu per omplir
habitacions amb una rendibilitat acceptable?. Pensem que no caldrá quedar‐se a
dormir per fer les activitats del volcà, encara que sempre s’en podran pensar
d’activitats perque sí es quedi el públic a dormir.
El problema l’hem vist en el estudi de mercat: el món rural té taxes d’ocupació
baixísimes. La mitjana anual d’ocupació és del 20,7 %. La máxima, del 33,8 %, es
produeix al tercer trimestre i la més baixa al primer, amb un 12,2 %.
És a dir, només tindriem ocupades unes poques habitacions, de mitjana. Mantenir
totes les habitacions suposaria un cost de personal molt elevat, a part bar i restauració.
Per nosaltres, un establiment rural dissenyat com un més, dintre de l’entorn
d’establiments rurals de Catalunya Central, sense cap valor diferencial, a part del
Centre del Volcà, no té cap avantatje competitiu i és molt possible que no s’amortitzi
mai la inversió, en cás de que es trobés algú disposat a fer‐la.
2ª PROPOSTA DE POSICIONAMENT:
HOTEL RURAL DE LUXE ANTIGA GRANJA MARIELCA
Entre 40 i 50 habitacions per 90 – 100 persones d’aforament.
Algunes amb jardí privat, las de més categoria, en planta baixa i bany d’hidromassatge.
Amb una decoració diferent de totes, amb les tendències més modernes del mercat.
Cadaescuna amb el seu nom propi.
Igualment amb la resta d’habitacions, sempre de luxe, amb sala d’estar, bany i terraça.
Aparcament resguardad.
Piscina comunitària elegant i amb zones per a nens. Amb bar a la piscina.
Jardí de prestigi que permeti passejades tranquiles.
Zona de jocs.
Lloguer de bicicletes.
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Restaurant prestigiós. Cuina seleccionada. Amb esmorzars, dinars i sopars. Es podría
arribar a un accord amb algún restaurant prestigiós de Girona per donar una cuina ja
coneguda.
L’objectiu, per nosaltres, és formar part de la xarxa Relais et Chateaux:
http://www.relaischateaux.com/es/
En aquest posicionament només hi ha tres competidors a Girona: Mas de Torrent, Mas
Salvi i Castell d’Empordá.
Aquí la segmentació de públic potencial és clara: turista europeu i espanyol que vol
quelcom més i diferent a tot el que hi há. Personalitzat. Amb clase. Viatjes curts de
trencar amb la rutina. Viatjes ciutat. Realment l’evolució del turisme a Girona ens
mostra una gran oportunitat.
3ª PROPOSTA DE POSICIONAMENT:
HOTEL SPORTIU ANTIGA GRANJA MARIELCA
Hem contactat amb algunes persones estranjeres que veuen la possibilitat de fer un
centre de ciclisme, tant de carretera com de montanya a Girona, però no abans de tres
anys, vista la situació económica tant catalana com europea.
Per tant, és una possible inversió a mig plaç.
Per aquesta proposta, el projecte presentat és adient, encara que en una primera fase
recomanem construir només els apartaments dels bloc A i C.
Convertir el camp de futbol en una pista d’entrenament. Gimnás cobert.
El restaurant, encara que obert al públic, té que oferir un concepte de menjar sá,
orientat a donar alimentació als esportistes allotjats al centre, amb dietistes i
especialistes en aquest tipus de règims.
El centre haurà de disposar d’un taller i zona de relax amb aigues, gimnàs i spa.
La zona del volcà permet circuits d’entrenament per qualsevol sport.
La segmentació está clara: tant a equips esportius, de ciclisme i d’altres sports, com a
turistes esportius que vulguin espais d’entrenament, tranquilitat i discreció,
alimentació acurada i unes instal.lacions perfectament dissenaydes.
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També es pot agafar un forat de mercat per esportitstes amateurs d’alt nivell que
vulguin fer estades de perfeccionament dintre del seu sport: triatlon, ciclisme, marató.
No costaria gaire trobar monitors especialitzats per associar‐los al projecte.
4ª PROPOSTA DE POSICIONAMENT:
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN MARIELCA
Dintre dels usos permessos, pensem que l’Assistèncial pot ser un dels que més futur
tingui, sobre tot per l’envelliment de la població que es preveu pels propers anys.
A Girona hi ha unes 90 residències de gent gran, tant públiques com privades, com
concertades: 61 % privades, 16 % públiques, 23 % concertades.
Són 4.500 places tant per assistits com per a vàlids, persones que es valen per sí
mateixas.
A l’any 2.040 hi haurà 2.315.000 persones majors de 65 anys a Espanya, el 26 % de la
població, més de 200.000 a Girona.
A Girona hi ha actualment 756.810 habitants, 119.902 majors de 65 anys.
Hi ha una fórmula per determinar si la demanda está ben satisfeta i és la següent:
Nº Places
Ratio = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X 100
Nº Persones > 65 anys
El ratio és de 3,75. Es a dir, encara hi ha manca de places ja que el ratio normal és de 4.
Veient una a una les 80 residències de la província de Girona que hem analitzat, hi ha
manca d’espais a l’entorn rural, amb residències que tinguin la possibilitat d’activitats a
l’aire lliure en un entorn no urbá.
És evident que aquest posicionament requereix refer la planificació arquitectónica,
amb habitacions dobles i individuals i caldrán uns serveis molt més cars, amb
equipaments mèdics, de rehabilitació, lleure per gent gran i personal preparat i titulat.
Però es garanteix una ocupació total a curt plaç amb preus que oscil.len entre els 1.500
i els 3.500 € per mes i persona.
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Pla Especial per a la transformació a l’ús hoteler de la Granja Marielca

ANNEX Nº2: ESTUDI FINANCER

ESTUDI FINANCER.

INTRODUCCIÓ.
En base a l’estudi de posicionament i la opció escollida, es realitza el següent estudi financer
per tal d’avaluar la viabilitat de la proposta en diferents escenaris d’ocupació.

Tot seguit s’adjunten les taules del comtpe d’explotació a partir d’una hipòtesis de 42
habitacions, amb l’estudi de les despeses, ingressos i diferents escenaris en % d’ocupació.

CÀLCUL INGRESSOS SPA & RESORT MARIELCA
Setmanes any
Setmanes vacances

52
4
Set. santa, dues
setmanes
de nadal,
16
del 15/06 al 15/09
(13 setmanes)
32

Setmanes temporada alta
Setmanes temorada baixa
Dies setmana

7

HOTEL
Preus habitacions
Bloc 2 dúplex
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president
Total

Nº hab.

Temp. baixa
13
14
7
5
3
42

150
180
250
350
400

Temp. alta
Preu mig habitació
190
163,33
220
193,33
290
263,33
400
366,67
450
416,67

INGRESSOS
Nº habitacions anuals
Bloc 2 dúplex
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president

25%
3.528
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00

50%
7.056
356.720,00
454.720,00
309.680,00
308.000,00
210.000,00

75%
10.584
535.080,00
682.080,00
464.520,00
462.000,00
315.000,00

TOTAL

819.560,00

1.639.120,00

2.458.680,00

CÀLCUL DESPESES SPA & RESORT MARIELCA
Setmanes any
Setmanes vacances
Setmanes temporada alta
Setmanes temorada baixa
Dies setmana
Nº total habitacions

52
4
16
32
7
42
FIXE 1ER ANY

COMPRES MATERIAL
Roba de llit

€ aprox

Unitats anuals Total

Llençol d'abaix
Funda coixí
Llençol
Manta
Cobrallit

9
5
10
10
30

3
6
3
2
2

Gran
Petita
Peus

10
2
6

6
12
3

Aspirador
Fregona+cubo
Carrito limpieza
Vestuari

200
20
400
40

3
3
3
6

Vestuari

40

2

Tovalloles

Material neteja

Material jardinaria

7.014,00
1.134,00
1.260,00
1.260,00
840,00
2.520,00
4.284,00
2.520,00
1.008,00
756,00
2.100,00
600,00
60,00
1.200,00
240,00
740,00
80,00

100%
14.112
713.440,00
909.440,00
619.360,00
616.000,00
420.000,00
3.278.240,00

Desbrozadora
Cortacésped
Otras herramientas
Material recepció
Clauers
Campaneta recepció
Cendrer de peu entrada
Vestuari
TOTAL

280
230
150

1
1
1

7
12,99
32
40

84
1
1
3

280,00
230,00
150,00
752,99
588,00
12,99
32,00
120,00
14.890,99

VARIABLE
REPOSICIONS
Els packs d'higiene del wc
Xampú
Gel
Llet corporal
Sabó pastilla
Esponja calçat
Gorro dutxa
Lima
Kit de costura
Pinta
Base per posar els sabons
Respall de dents+pasta
Paper wc
Altres habitació
Llibretes papeleria
Bolígrafs
Carmels
Productes neteja
Productes neteja
Bossa industrial residus
TOTAL
TOTAL COMPRES

€ aprox
0,22
0,22
0,25
0,13
0,25
0,19
0,1
0,11
0,17
3,19
0,33
0,17
3,5
0,2
0,2

0,5

Unitats anuals Total
75.216,96
14112
3.104,64
14112
3.104,64
14112
3.528,00
14112
1.834,56
14112
3.528,00
14112
2.681,28
14112
1.411,20
14112
1.552,32
14112
2.399,04
14112
45.017,28
14112
4.656,96
14112
2.399,04
55.036,80
14112
49.392,00
14112
2.822,40
14112
2.822,40
10.056,00
3.000,00
14112
7.056,00
140.309,76
155.200,75

CÀLCUL PERSONAL I SERV. SUBCONTRACTATS
SPA & RESORT MARIELCA
SERVEIS DE PROFESSIONALS (Subcontractat)
Bugaderia
Kilos per habitació
Preu per kilo
Dies oberts
Nº habitacions
Total

7
1,75
336
42
172.872,00

Seguretat
Cost al mes
Total anual

1500
18.000,00

Jardineria
Cost al mes
Total anual

1200
14.400,00

Neteja
Temps per habitació
Habitacions
Cost hora
Total anual

0,5
42
8
56.448,00

PERSONAL
Gerent
Carregat recepció
Recepcionista
TOTAL

Nº persones
1
1
5
7

Salari
2.000
1.600
1.400
5.000,00

Total
24.000
19.200
84.000
127.200,00

CÀLCUL AMORTITZACIONS 1ER ANY SPA & RESORT MARIELCA

CONSTRUCCIÓ

UTILLAT
MOBILIARI
INSTAL.LACIONS
APLIC. INFORMATIQUES
TOTAL

Concepte
Terrenys
Edifici habitacions
Edifici Spa‐gimnás
Edifici Serveis
Edifici Rest. / Adm.
Edifici Taller/sala actes
Zones exteriors
Pàrquing
Depuradora
Interiorisme habitacions
Electrificació
Zona aigües
Ordinadors i xarxes

Data
p.marxa
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Valor
Adquisició
44.718,60
4.003.500,00
689.347,50
124.302,00
1.278.000,00
150.000,00
1.626.666,00
168.000,00
50.000,00
800.000,00
150.000,00
463.750,00
6.000,00
9.554.284,10

%
Amort.
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
6%
6%
6%
6%
23%

Anys
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
4

Dotació
2.013
894,37
80.070,00
13.786,95
2.486,04
25.560,00
3.000,00
32.533,32
3.360,00
3.000,00
48.000,00
9.000,00
27.825,00
1.380,00
250.895,68

Am.Acum.
31/12/2013
894,37
80.070,00
13.786,95
2.486,04
25.560,00
3.000,00
32.533,32
3.360,00
3.000,00
48.000,00
9.000,00
27.825,00
1.380,00

valor net
31/12/2013
43.824,23
3.923.430,00
675.560,55
121.815,96
1.252.440,00
147.000,00
1.594.132,68
164.640,00
47.000,00
752.000,00
141.000,00
435.925,00
4.620,00

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 1ER ANY SPA & RESORT MARIELCA
Compte 1er any
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 2 dúplex
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president
Altres ingressos
Spa
Lloguer restaurant (supòsit)
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Compres
Roba de llit
Tovalloles
Higiene WC
Neteja
Jardineria
Recepció
Altres
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
Despeses de funcionament
Reparacions
Conservació
Serveis de professionals

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

819.560,00
227.360,00
154.840,00
178.360,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

2.458.680,00 3.278.240,00
682.080,00
909.440,00
464.520,00
619.360,00
535.080,00
713.440,00
462.000,00
616.000,00
315.000,00
420.000,00
24.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2.482.680,00 3.302.240,00

64.968,43
7.014,00
4.284,00
18.804,24
4.614,00
15.740,00
752,99
13.759,20
778.591,57
255.258,00
15.000,00
35.000,00
89.730,00

100.045,87
7.014,00
4.284,00
37.608,48
7.128,00
15.740,00
752,99
27.518,40
1.563.074,13
337.116,00
15.000,00
35.000,00
147.060,00

135.123,31
170.200,75
7.014,00
7.014,00
4.284,00
4.284,00
56.412,72
75.216,96
9.642,00
12.156,00
15.740,00
15.740,00
752,99
752,99
41.277,60
55.036,80
2.347.556,69 3.132.039,25
418.974,00
500.832,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
204.390,00
261.720,00

Bugaderia

43.218,00

86.436,00

129.654,00

Seguretat

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Jardineria

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

Neteja

14.112,00

28.224,00

42.336,00

56.448,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
398.845,57
250.895,68
147.949,89

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.079.126,13
250.895,68
828.230,45

10.584,00
14.112,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
96.000,00
117.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
169.176,00
169.176,00
127.200,00
127.200,00
41.976,00
41.976,00
1.759.406,69 2.462.031,25
250.895,68
250.895,68
1.508.511,01 2.211.135,57

147.949,89

828.230,45

1.508.511,01 2.211.135,57

147.949,89

828.230,45

1.508.511,01 2.211.135,57

Transport
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat
Subministraments
Assessoria
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)
Seguretat Social 33%
EBITDA
Amortitzacions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres (pdt. càlcul)
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
Tributs (pdt. càlcul)
RESULTAT

172.872,00

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 25% D’OCUPACIÓ.
Compte explotació 25% ocupació
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 2 dúplex
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president
Altres ingressos
Spa
Lloguer restaurant
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Compres
Roba de llit
Tovalloles
Higiene WC
Neteja
Jardineria
Recepció
Altres
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
Despeses de funcionament
Reparacions
Conservació
Serveis de professionals

2on any

3er any

4rt any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

64.968,43
7.014,00
4.284,00
18.804,24
4.614,00
15.740,00
752,99
13.759,20
778.591,57
255.258,00
15.000,00
35.000,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
220.258,00
15.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
220.258,00
15.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
220.258,00
15.000,00
0,00
89.730,00

Bugaderia

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

Seguretat

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Jardineria

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

Neteja

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
398.845,57
250.895,68
147.949,89

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
456.476,96
250.895,68
205.581,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
456.476,96
250.895,68
205.581,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
456.476,96
250.895,68
205.581,28

147.949,89

205.581,28

205.581,28

205.581,28

147.949,89

205.581,28

205.581,28

205.581,28

Transport
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat
Subministraments
Assessoria
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)
Seguretat Social 33%
EBITDA
Amortitzacions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres (pdt. càlcul)
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
Tributs (pdt. càlcul)
RESULTAT

Inversió

1er any

11.771.356,11 11.565.774,83 11.360.193,56 11.154.612,28

5é any

6é any

7é any

8é any

9é any

10é any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
223.258,00
18.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
218.258,00
18.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
218.258,00
18.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
218.258,00
18.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
227.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
227.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
453.476,96
249.995,68
203.481,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
458.476,96
249.515,68
208.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
458.476,96
249.515,68
208.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
458.476,96
249.515,68
208.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
449.476,96
249.515,68
199.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
449.476,96
249.515,68
199.961,28

203.481,28

208.961,28

208.961,28

208.961,28

199.961,28

199.961,28

203.481,28

208.961,28

208.961,28

208.961,28

199.961,28

199.961,28

10.951.131,00 10.742.169,72 10.533.208,44 10.324.247,17 10.124.285,89

9.924.324,61

11é any

12é any

13é any

14é any

15é any

16é any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
249.515,68
204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

204.961,28

9.719.363,33

9.514.402,05 9.309.440,78 9.104.479,50 8.899.518,22 8.694.556,94

17é any

18é any

19é any

20é any

21é any

22é any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
220.240,68
234.236,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

234.236,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

234.236,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

8.460.320,66 8.167.534,39 7.874.748,11 7.581.961,83 7.289.175,55 6.996.389,27

23é any

24é any

25é any

26é any

27é any

28é any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

6.703.603,00 6.410.816,72 6.118.030,44 5.825.244,16 5.532.457,88 5.239.671,61

29é any

30é any

31é any

32é any

33é any

34é any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

4.946.885,33 4.654.099,05 4.361.312,77 4.068.526,49 3.775.740,22 3.482.953,94

35é any

36é any

37 any

38 any

39 any

40 any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

3.190.167,66 2.897.381,38 2.604.595,10 2.311.808,83 2.019.022,55 1.726.236,27

41 any

42 any

43 any

46 any

47 any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

847.877,44 555.091,16 262.304,88

‐30.481,40

‐323.267,68

1.433.449,99 1.140.663,71

44 any

45 any

48 any

49 any

50 any

51 any

52 any

53 any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.337,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
0,00
13.759,20
801.222,96
222.258,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.338,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
1,00
13.759,20
801.221,96
222.260,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.476,96
161.690,68
292.786,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.473,96
161.690,68
292.783,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.783,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.786,28

292.783,28

‐616.053,95

‐908.840,23 ‐1.201.626,51 ‐1.494.412,79 ‐1.787.199,07 ‐2.079.982,34

54 any

55 any

56 any

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

819.560,00
178.360,00
227.360,00
154.840,00
154.000,00
105.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
843.560,00

42.339,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
2,00
13.759,20
801.220,96
222.262,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.340,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
3,00
13.759,20
801.219,96
222.264,00
27.000,00
0,00
89.730,00

42.341,04
1.402,80
856,80
18.804,24
2.514,00
5.000,00
4,00
13.759,20
801.218,96
222.266,00
27.000,00
0,00
89.730,00

43.218,00

43.218,00

43.218,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.112,00

14.112,00

14.112,00

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.470,96
161.690,68
292.780,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.467,96
161.690,68
292.777,28

3.528,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
54.000,00
12.000,00
10.000,00
124.488,00
93.600,00
30.888,00
454.464,96
161.690,68
292.774,28

292.780,28

292.777,28

292.774,28

292.780,28

292.777,28

292.774,28

‐2.372.762,62 ‐2.665.539,90 ‐2.958.314,18

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 50% D’OCUPACIÓ.

Compte explotació 50% ocupació
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 2 dúplex
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president
Altres ingressos
Spa
Lloguer restaurant
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Compres
Roba de llit
Tovalloles
Higiene WC
Neteja
Jardineria
Recepció
Altres
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
Despeses de funcionament
Reparacions
Conservació
Serveis de professionals

Transport
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat
Subministraments
Assessoria
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)
Seguretat Social 33%
EBITDA
Amortitzacions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres (pdt. càlcul)
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
Tributs (pdt. càlcul)
RESULTAT

Inversió

1er any

2on any

3er any

4rt any

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

100.045,87
7.014,00
4.284,00
37.608,48
7.128,00
15.740,00
752,99
27.518,40
1.563.074,13
337.116,00
15.000,00
35.000,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
302.116,00
15.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
302.116,00
15.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
302.116,00
15.000,00
0,00
147.060,00

Bugaderia

86.436,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

Seguretat

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Jardineria

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

Neteja

28.224,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.079.126,13
250.895,68
828.230,45

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.136.757,52
250.895,68
885.861,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.136.757,52
250.895,68
885.861,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.136.757,52
250.895,68
885.861,84

828.230,45

885.861,84

885.861,84

885.861,84

828.230,45

885.861,84

885.861,84

885.861,84

10.091.075,55

9.205.213,71

8.319.351,88

7.433.490,04

5é any

6é any

7é any

8é any

9é any

10é any

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
305.116,00
18.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
300.116,00
18.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
300.116,00
18.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
300.116,00
18.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
309.116,00
27.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
309.116,00
27.000,00
0,00
147.060,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

7.056,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.133.757,52
249.995,68
883.761,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.138.757,52
249.515,68
889.241,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.138.757,52
249.515,68
889.241,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.138.757,52
249.515,68
889.241,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.129.757,52
249.515,68
880.241,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.129.757,52
249.515,68
880.241,84

883.761,84

889.241,84

889.241,84

889.241,84

880.241,84

880.241,84

883.761,84

889.241,84

889.241,84

889.241,84

880.241,84

880.241,84

6.549.728,20

5.660.486,36

4.771.244,52

3.882.002,69

3.001.760,85

2.121.519,01

11é any

12é any

13é any

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

1.639.120,00
454.720,00
309.680,00
356.720,00
308.000,00
210.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
1.663.120,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
304.116,00
27.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
304.119,00
27.000,00
0,00
147.060,00

77.414,48
1.402,80
856,80
37.608,48
5.028,00
5.000,00
0,00
27.518,40
1.585.705,52
304.122,00
27.000,00
0,00
147.060,00

86.436,00

86.436,00

86.436,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

28.224,00

28.224,00

28.224,00

7.056,00
15.000,00
1.000,00
10.000,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.134.757,52
249.515,68
885.241,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
10.001,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.134.754,52
249.515,68
885.238,84

7.056,00
15.000,00
1.000,00
10.002,00
75.000,00
12.000,00
10.000,00
146.832,00
110.400,00
36.432,00
1.134.751,52
249.515,68
885.235,84

885.241,84

885.238,84

885.235,84

885.241,84

885.238,84

885.235,84

1.236.277,17

351.038,33

‐534.197,50

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 70% D’OCUPACIÓ.
Compte explotació 75% ocupació
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis
Bloc 1 hab. sense terrassa
Bloc 1 hab. amb terrassa
Bloc 2 dúplex
Bloc 3 suites de luxe
Bloc 3 suites president
Altres ingressos
Spa
Lloguer restaurant
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Compres
Roba de llit
Tovalloles
Higiene WC
Neteja
Jardineria
Recepció
Altres
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
Despeses de funcionament
Reparacions
Conservació
Serveis de professionals
Bugaderia

2on any

3er any

4rt any

2.458.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.482.680,00

2.143.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.167.680,00

2.143.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.167.680,00

2.143.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.167.680,00

135.123,31
7.014,00
4.284,00
56.412,72
9.642,00
15.740,00
752,99
41.277,60
2.347.556,69
418.974,00
15.000,00
35.000,00
204.390,00

112.491,92
1.402,80
856,80
56.412,72
7.542,00
5.000,00
0,00
41.277,60
2.055.188,08
383.974,00
15.000,00
0,00
204.390,00

112.491,92
1.402,80
856,80
56.412,72
7.542,00
5.000,00
0,00
41.277,60
2.055.188,08
383.974,00
15.000,00
0,00
204.390,00

112.491,92
1.402,80
856,80
56.412,72
7.542,00
5.000,00
0,00
41.277,60
2.055.188,08
383.974,00
15.000,00
0,00
204.390,00

129.654,00

129.654,00

129.654,00

129.654,00

Seguretat

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Jardineria

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

Neteja

Transport
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat
Subministraments
Assessoria
Despeses diverses
Despeses de personal
Retribucions (net)
Seguretat Social 33%
EBITDA
Amortitzacions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres (pdt. càlcul)
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
Tributs (pdt. càlcul)
RESULTAT

Inversió

1er any

42.336,00

42.336,00

42.336,00

42.336,00

10.584,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.759.406,69
250.895,68
1.508.511,01

10.584,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.502.038,08
250.895,68
1.251.142,40

10.584,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.502.038,08
250.895,68
1.251.142,40

10.584,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.502.038,08
250.895,68
1.251.142,40

1.508.511,01

1.251.142,40

1.251.142,40

1.251.142,40

1.508.511,01

1.251.142,40

1.251.142,40

1.251.142,40

9.410.794,99 8.159.652,59 6.908.510,20 5.657.367,80

5é any

6é any

7é any

8é any

9é any

2.143.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.167.680,00

2.143.680,00
682.080,00
464.520,00
535.080,00
462.000,00
315.000,00
24.000,00
12.000,00
12.000,00
2.167.680,00

2.143.680,00 2.143.680,00 2.143.680,00
682.080,00 682.080,00
682.080,00
464.520,00 464.520,00
464.520,00
535.080,00 535.080,00
535.080,00
462.000,00 462.000,00
462.000,00
315.000,00 315.000,00
315.000,00
24.000,00
24.001,00
24.002,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.001,00
12.002,00
2.167.680,00 2.167.681,00 2.167.682,00

112.491,92
1.402,80
856,80
56.412,72
7.542,00
5.000,00
0,00
41.277,60
2.055.188,08
386.974,00
18.000,00
0,00
204.390,00

112.491,92
1.402,80
856,80
56.412,72
7.542,00
5.000,00
0,00
41.277,60
2.055.188,08
381.974,00
18.000,00
0,00
204.390,00

112.491,92 112.491,92
112.491,92
1.402,80
1.402,80
1.402,80
856,80
856,80
856,80
56.412,72
56.412,72
56.412,72
7.542,00
7.542,00
7.542,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
41.277,60
41.277,60
41.277,60
2.055.188,08 2.055.189,08 2.055.190,08
381.974,00 381.974,00
390.974,00
18.000,00
18.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
204.390,00 204.390,00
204.390,00

129.654,00

129.654,00

129.654,00

129.654,00

129.654,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

42.336,00

42.336,00

42.336,00

42.336,00

42.336,00

10.584,00
15.000,00
1.000,00
20.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.499.038,08
249.995,68
1.249.042,40

10.584,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
96.000,00
12.000,00
10.000,00
169.176,00
127.200,00
41.976,00
1.504.038,08
249.515,68
1.254.522,40

10.584,00
10.584,00
10.584,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
169.176,00 169.176,00
169.176,00
127.200,00 127.200,00
127.200,00
41.976,00
41.976,00
41.976,00
1.504.038,08 1.504.039,08 1.495.040,08
249.515,68 249.515,68
249.515,68
1.254.522,40 1.254.523,40 1.245.524,40

1.249.042,40

1.254.522,40

1.254.522,40 1.254.523,40 1.245.524,40

1.249.042,40

1.254.522,40

1.254.522,40 1.254.523,40 1.245.524,40

4.408.325,40 3.153.803,00 1.899.280,60 644.757,21 ‐600.767,19

Pla Especial per a la transformació a l’ús hoteler de la Granja Marielca
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1. INTRODUCCIÓ
El present estudi pretén analitzar el paisatge de l’àmbit del PEU1 Granja Marielca, al terme municipal
de Bescanó; amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració paisatgística del desenvolupament del
pla en aquest espai, tot mantenint aquells elements de major interès ambiental i paisatgístic.
Segons legislació d’urbanisme, així com en les normatives dels Plans directors urbanístics i dels
Plans territorials parcials, s’estableixen un seguit de supòsits que determinen que els plans especials
en sòl no urbanitzable han d’incorporar en el seu procés de tramitació un estudi d’impacte i integració
paisatgística (EIIP).
El present document també té en consideració allò que estableixen la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i el seu Reglament. El 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,
regula els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, en el seu article 21 estableix el
contingut que han de tenir:
21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut:
1 La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat i fragilitat del
paisatge.
2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen els projecte tals com
alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes rellevants.
3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les alternatives, justificació de la
solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció i compensació dels
impactes.
21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els impactes i les
propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida a l’estat del planejament en
el qual s’insereix l’actuació.

És d’acord amb aquest article que s’elabora el present estudi d’impacte i integració paisatgístic (EIIP)
del pla especial per a la transformació a ús hoteler de la Granja Marielca, en el sòl no urbanitzable de
Bescanó.
També s’ha tingut present i s’han seguit les indicacions de la Guia d’estudis d’impacte i integració
paisatgística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (ara Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya, editada
el Juliol de 2010.
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2. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE
L’objecte del present estudi d’impacte i integració paisatgística és l’anàlisi de l’impacte paisatgístic de
les edificacions existents, així com la transformació proposada, i definir mesures d’integració
paisatgística pel futur desenvolupament del pla especial per la transformació en ús hoteler a la Granja
Marielca en el terme municipal de Bescanó.
L’àmbit del present Pla Especial se situa al sud-est del municipi, en el barri d’Estanyol, molt a prop de
l’Espai d’Interès Natural del Volcà de La Crosa. En concret, la Granja Marielca, està situada a
l’encreuament amb la carretera de Bescanó a Aiguaviva (GI-534) amb la carretera de Girona a Santa
Coloma (GI-533). Limitant a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de la Crosa.
Imatge 1. Plànol de localització de l’àmbit

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC

El POUM de Bescanó (aprovat el 16/5/2011 per CTUG) delimita el PEU-1 Granja Marielca en el sòl no
urbanitzable rústic del municipi, que té per objectiu permetre regular la transformació dels usos de la
mateixa.
Actualment l’activitat que es desenvolupa a la Granja Marielca és agropecuària, tot i que l’explotació
està en plena activitat, està quedant antiquada i fora de les exigències comunitàries; precisa d’unes
inversions importants per tal d’adequar-se a la normativa vigent fitosanitària.
La superfície total de l’àmbit és de 27.079m2 i inclou el conjunt d’edificacions de la Granja Marielca,
situades a l’est i oest de la carretera de Salitja, que ocupen un 24% de la superfície (6.518 m2 de
superfície i 7.789 m2 de sostre edificat). L’àmbit de l’est de la carretera limita al nord amb camps de
conreu del mateix propietari, a l’oest amb la carretera GI534, al sud amb el camí a Can Murtra i
conreus, i a l’est amb massa forestal d’alzines, sureres i pins que la separen de l’antiga pedrera de
Can Murtra. Pel que fa l’àmbit de l’oest de la carretera, limita al nord amb la primera de les 4
edificacions residencials que hi ha en aquesta banda de la via, a l’oest amb camp de conreu situat
dins espai natural protegit de l’EIN del Volcà de la Crosa, al sud amb mateix conreu que l’oest, i a l’est
amb la carretera GI534.
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Imatge 2. Ortofotomapa de la Granja Marielca

Font: Google maps

A l’est de la carretera es concentren la major part dels cossos edificats, entorn la casa que té diversos
cossos annexes, en total ocupen una superfície de 5.139 m2 (sostre edificat 6.419 m2). La superfície
ocupada per les dues naus a l’oest de la carretera de Salitja és de 1.379 m2, amb el mateix sostre
construït.
Els terrenys de l’àmbit del pla especial presenten una topografia gairebé plana, amb un lleuger
pendent cap al vessant sud-oest, des dels vessants orientals del Volcà de la Crosa. Dins el sector hi
ha sobretot naus longitudinals en el sentit oest-est, amb espais diàfans entre les diferents zones
construïdes. El sector est, on hi ha el major nombre d’edificacions, es troba limitat pel límit de la
carretera per una paret amb malla de simple torsió a, i en els espai lliure entre les edificacions (part
central), hi ha peus arboris alineats de moreres, àlbers i til·lers. Al peu de la carretera, en aquest
mateix costat de l’àmbit però fora de la finca de la Granja, també hi ha alguns peus arboris dispersos
que dificulten la visió de l’interior (acàcies, acers, etc.). Dins els espais enjardinats de les edificacions
residencials, de l’altra banda de la carretera, davant la Granja Marielca, hi ha peus arboris d’alçada
considerable (acàcies, xiprers, pins, etc.).
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Imatge 3. Fotografies de les edificacions de l’àmbit (Google maps)
Fotografia de la carretera GI534 amb Granja Marielca a la dreta i habitatges esquerra

Fotografia de les naus de Granja Marielca, sector est

Fotografies de les naus de Granja Marielca, sector oest
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Les zones edificades o punts de major concurrència, més propers i susceptibles a poder percebre els
canvis que es produiran a la zona, s’estima que poden ser:
Taula 1. Edificacions i/o indrets potencialment sensibles a percebre els canvis

Nom

Direcció

Distància (m)

Oest

0m

Can Torreavellaner nou

Nord-oest

90 m.

Can Murtra i Can Faust

Sud-est

235 m

Nord-oest a Nord-est

A partir de 200 m

Nord-oest

750 m

Masos de Can Croses, Can Llobet,
Can Pinot, Can Perera i Can Colomer

Sud-est

940 m

Nucli d’Aiguaviva

Nord-est

1200 m

Nord

1200 m

Carretera GI-534

Centre

0m

Carretera GI-533

Nord

100 m

EIN Volcà de la Crosa

Oest

0m

NUCLIS O PUNTS HABITATS
Habitatges adjacents a la GI-534

Masos al nord (Camps de Can
Ramon)
Masos zona de Can Paulí i de Camps
d’en Telleda

Estanyol i masos de l’entorn
ALTRES
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3. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE
3.1. PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL
Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)
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, el Plans Sectorials i
els Plans Directors.
Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials
parcials, basats en la funcionalitat territorial.
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”.

Pla Territorial Parcial 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). Aquest Pla classifica l’àmbit com a de sòl de
protecció especial, per ser un àmbit d’especial valor connector, regulat per l’article 2.6 i 2.7 de la
normativa del PTPCG.
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Imatge 4. Plànol d’ordenació del PTPCG

Font: DTS
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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. Tot seguit s’anomenen
els objectius de les Directrius de Paisatge del PTPCG (i més endavant s’analitzaran els que afecten
directament a l’àmbit d’estudi):
1.Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva singularitat, amb perímetres
nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no comprometi els valors del paisatge dels espais
circumdants.
2. Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge circumdant, amb uns
passejos arbrats recuperats i reestructurats com a elements caracteritzadors del paisatge.
3. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de telecomunicacions
integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la
permeabilitat ecològica i social respecte a les seves característiques ambientals i paisatgístiques.
4. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, ubicades en zones
visuals no preferents o notòries i dissenyades o redissenyades tenint en compte la integració en l’entorn, els
tractaments de façana i les tipologies constructives, així com que respectin els espais identitaris i patrimonials de
les poblacions on s’ubiquen.
5. Uns parcs eòlics i fotovoltaics, inserits en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors, sense
afectar conques visuals extenses o panoràmiques obertes sobre fites paisatgístiques rellevants.
6. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements estructurals i
característics del patrimoni rural de Planes de l’Empordà i l’Empordanet-Baix Ter.
7. Un sistema de canals i infraestructures hidràuliques recuperades, rehabilitades i valorades a partir de la seva
consideració com a element configurador i estructurant del paisatge.
8. Uns paisatges fluvials de la Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera ben conservats i revaloritzats com a
identificadors del paisatge i reforçats en el seu paper de connectors paisatgístics i d’espais d’oci i gaudi social.
9. Uns paisatges d’aiguamolls i zones humides protegits, ben gestionats i revaloritzats com a elements
configuradors del paisatge, on es potenciïn els seus valors naturals, pedagògics i d’oci.
10. Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu impacte
visual i es valoritzi la seva imatge.
11. Unes platges i dunes del litoral gironí ben conservades i gestionades d’acord amb les seves característiques
urbanes, semiurbanes o naturals.
12. Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts, cabanyes, murs de pedra seca, etc.)
conservades i valoritzades on es promouran el seu manteniment i la integració de les noves construccions amb
volumetries, materials i revestiments propis del lloc.
13. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i que compaginin
l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
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14. Un paisatge agrícola de les planes de l‘Empordanet-Baix Ter, la Selva, Valls d’Olot, Plana de l’Empordà, etc.,
preservat i ben gestionat arreu que mantingui a cada lloc la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten
d’identitat pròpia.
15. Unes singularitats geomorfològiques (volcans, penya-segats, cales, cingleres, etc.), preservades com a
elements configuradors del paisatge, revaloritzant el seu caràcter i el contacte amb el seu entorn.
16. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir i
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les Comarques Gironines.
17. Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de
qualitat.
18. Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis de caràcter
natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais naturals, camins de ronda, fars,
edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, “tinglados” i instal·lacions portuàries).

Pla Director Urbanístic Del Sistema Urbà De Girona (PDUSUG)
Aprovat definitivament el 29 de juliol de 2010, està integrat per 14 municipis: Aiguaviva, Bescanó,
Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix, Vilobí d'Onyar. I s’estructura en: el sistema d’espais oberts,
les infraestructures de mobilitat i els assentaments urbans.
L’àmbit del Pla especial ubicat a Bescanó, està catalogat pel sistema d’espais oberts com a sòl de
protecció especial, espai de valor connector. Regular en l’article 2.6 i 2.7 de la normativa del
PDUSUG.
Imatge 5. Plànol de la proposta del sistema d’espais oberts en el PDUSUG

Font: PDUSUG
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Els objectius en relació al sistema d’espais oberts definits pel PDUSUG són:
Objectiu 1.- Vetllar per la conservació dels PEINs de les Gavarres i el Volcà de la Crosa, així com dels espais
d’interès especial i territorial o valor ecològic de l’àmbit, tot preservant-los del procés urbanitzador
Objectiu 2. Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat ecològica amb especial
atenció al connector d’Aiguaviva-Fornells, entre les Gavarres i el volcà de la Crosa.
Objectiu 3.- Deixar lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres cursos fluvials, alhora que
vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies de l’àmbit
Objectiu 4.-Establir una xarxa bàsica de mobilitat alternativa i de qualitat que uneixi tots els nuclis del sistema
urbà mitjançant vies ciclables
Objectiu 5.- Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal preservar del procés
urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el sistema
Objectiu 6.- Definir un marc homogeni de regulació del sòl no urbanitzable per a tots els municipis del sistema, de
manera que no existeixin incongruències en la planificació entre els diferents municipis.

Cal destacar que l’àmbit del pla especial no forma part de l’àmbit d’intervenció paisatgística però
entorn la GI533, al nord de la Granja Marielca, sí que és un àmbit d’intervenció paisatgística per
tractar-se d’ una zona d’elevada exposició paisatgística.
Imatge 6. Propostes d’intervenció paisatgística del PDUSUG.

Font: PDUSUG
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El títol VI de les normes del PDUSUG descriu unes directrius i paràmetres encaminades a regular
directament els fenòmens de transformació del paisatge, amb la finalitat de propiciar que l’evolució del
paisatge sigui harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social.

3.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL
El planejament vigent a Bescanó és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Bescanó, el text refós aprovat per CTUG el 16 de maig de 2011 (DOCG 5992 de 26/10/2011).
Aquest delimita el pla especial PEU-1 Granja Marielca, al sòl no urbanitzable, classificat com a
sòl rústic (clau 20), del municipi. El sòl rústic es regula a l’article 161 de les normes del POUM
Imatge 7. Plànol del POUM de Bescanó

Font: Registre del planejament de Catalunya. POUM Bescanó

A més cal destacar que l’àmbit del pla especial també està catalogat com espai connector del
PDUSUG. I limita amb sòl agrícola de valor (clau 21) i Forestal de valor (clau 22).
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Imatge 8. Fitxa normativa del PEU1 Granja Marielca. POUM Bescanó

Font: Registre del planejament de Catalunya. POUM Bescanó

En l’article 148 del POUM de Bescanó, es transcriuen les mesures paisatgístiques del PDUSUG, es
determinen les condicions que han de complir les edificacions aïllades en el medi rural en absència
de directrius de paisatge, i que són d’aplicació en el pla especial que ara es tramita.
El títol III - capítol IV - secció 2 del POUM de Bescanó, es regulen les construccions en SNU. I d’altra
banda, en el capítol IV del Títol I es descriuen les disposicions generals per qualsevol actuació
derivada del POUM (criteris de sostenibilitat, adaptació topogràfica del terreny, supressió de barreres,
pendent i àrees de risc, habitabilitat, ecoeficiència de l’ordenació i l’edificació, recursos hídrics,
enderroc i residus, protecció contra la contaminació, proteccions paisatgístiques, mesures de
prevenció d’incendis, etc.)
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3.3. PLANEJAMENT SECTORIAL DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Volcà de la Crosa
Cal destacar, que malgrat l’àmbit del pla especial no es situa dins l’espai natural protegit, limita a
l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de la Crosa (PEIN – Decret 328/1992), regulat pel Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Volcà de la Crosa, aprovat el 07/11/1995
(DOGC2152 de 10/1/1996). També inclòs com espai d’interès geològic per l’inventari d’espais
d’interès geològic de Catalunya: Geòtop 356. Crosa de Sant Dalmai.
La Crosa de Sant Dalmai és el cràter d'explosió quaternari de majors dimensions de la Península
Ibèrica i conserva encara en bon estat la seva característica morfologia. Apart d'aquest evident interès
geològic, té també un elevat valor paisatgístic. La Crosa és l'exemple més representatiu a Catalunya
de vulcanisme explosiu. La localització dels diferents usos agrícola-ramader i forestal accentuen i
faciliten la visualització de la morfologia volcànica, diferenciant clarament el cràter dels vessants.
Així, com es pot observar al plànol següent, l’àmbit del pla especial es situa fora dels límits d’espais
naturals protegits (EIN Volcà de la Crosa, XN2000, zones humides, àrees d’interès faunístic i florístic,
etc.), però limita a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de La Crosa.
Imatge 9. Plànol de les figures ambientals de protecció de la zona d’actuació

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICC i DTiS

La superfície que ocupa aquest EIN en el municipi de Bescanó és de 85,85 ha. L’EIN ocupa el con
volcànic del Volcà de la Crosa, la superfície de colada i una part de la superfície que ocupen les
escòries del volcà.
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Cal tenir en compte a nivell paisatgístic, que s’ha realitzat un anàlisi paisatgístic del Volcà de la Crosa,
per tal de definir uns itineraris paisatgístics on es reconeixen tots els elements de major interès
paisatgístic, geològic i de vegetació i que al mateix temps evitarà el pas indiscriminat a la resta del
volcà. Així, observant el plànol següent es pot veure que a l’oest de Granja Marielca hi ha un punt de
visió panoràmica, una entrada natural per un camí que connecta amb la carretera GI534; i paral·lel a
la carretera es defineix un recorregut dominant.
Imatge 10. Plànol d’Anàlisi Paisatgística del PE Protecció del Volcà de la Crosa, prop Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

El PE de Protecció del Volcà de la Crosa, defineix un programa d’actuacions. Les actuacions incloses
en el Programa s'orienten fonamentalment a la restauració de les àrees afectades per les activitats
extractives, al condicionament de l'espai per a l'ús didàctico-cultural i de lleure i a la conservació i
millora dels sistemes naturals i del paisatge. Concretament una d’aquestes actuacions es situa a les
proximitats de la Granja Marielca:
A.A.11. Aparcament de Can Torre Avellaner Nou
Objectius:
Condicionar el lloc com a espai d'acollida dels visitants.
Actuacions:
- Habilitar el petit aparcament ja existent per tal de proporcionar un accés des de la GI-540, i revaloritzar aquest
tram arbrat de la carretera configurat per la granja Marielca.
- Senyalitzar l'aparcament.
- Col.locar plafons informatius.
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Imatge 11. Plànol de les Àrees d’Actuació del PE Protecció del Volcà de la Crosa, prop Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

Cal destacar que malgrat la proposta d’ordenació d’usos de l’espai natural protegit del Volcà de la
Crosa, defineix una “entrada” d’informació i aparcament a l’encreuament de les carreteres GI534/ amb
la GI533 i GI540 (oest Granja Marielca, just davant de l’accés a les instal·lacions), aquest punt no s’ha
desenvolupat mai i es concentra tota l’entrada de visitants a l’espai natural per la GI533.
Imatge 12. Plànol d’ordenació d’usos públics del PE Protecció del Volcà de la Crosa, prop Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona
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Normativa i regulació de carreteres
Pel què fa a la línia d’edificació, s’estableixen els 25 metres des de l’aresta exterior de la carretera GI534 segons Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Carreteres.

3.4. CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES
El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge, es va
aprovar definitivament el 26 de novembre de 2010. Aquest catàleg, divideix el territori en diferents
unitats de paisatge. El municipi de Bescanó es situa entre la unitat de paisatge 16. Pla de Girona i la
18. Plana de la Selva; però l’àmbit del pla especial es situa concretament a la unitat de paisatge de
la Plana de la Selva.
Imatge 13. Unitat de paisatge del pla especial, segons Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge

En aquesta Plana de la Selva, suaument ondulada estesa entre les muntanyes de les Gavarres, el
massís de l’Ardenya i les Guilleries, hi predomina un paisatge agroforestal caracteritzat per conreus
de cereals, farratges i blat de moro, amb clapes de bosc d’alzines, suros i pins. La dinàmica i
l’evolució del paisatge actual es troba immers en un procés de transformació producte de la
confluència de quatre factors:
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-

la construcció o ampliació d’infraestructures de transport per la seva ubicació estratègica;

-

el creixement urbanístic, sovint amb dèficits de servei i manca d’integració paisatgística, per
situar-se en indrets amb pendent;

-

el progressiu abandonament de l’agricultura, la poca rendibilitat econòmica dels conreus està
provocant la seva progressiva substitució per altres usos en sòl no urbanitzable (vivers,
camps de golf, circuits de motor, parcs solars, etc.);

-

i l’aparició de noves activitats econòmiques al voltant de les carreteres, sobretot a l’entrada
dels principals nuclis de població, propicien fenòmens de carretera-aparador, amb naus
industrials i comercials a banda i banda dels vials, i de conurbació entre els nuclis.

En general, malgrat la conjuntura econòmica recessiva i la implementació progressiva d’un
planejament més acurat, tota la plana selvatana està amenaçada per un risc d’increment
d’infraestructures i d’espais urbanitzats i, com a conseqüència, la degradació de la matriu agroforestal
i de la identitat dels nuclis tradicionals. Les dinàmiques del sistema urbà de Girona cada cop es fan
sentir més sobre la Plana de la Selva i, per tant, auguren un escenari de creixement a mitjà termini.
En la fitxa de la unitat de paisatge de la Plana de la Selva, es defineixen els trets distintius i els
principals valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i la
seva possible evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats. En base a tot l’exposa’t defineix objectius de qualitat paisatgística
(que s’inclouen en les Directrius de Paisatge del PTPCG) i proposa mesures (criteris) i accions per
assolir els objectius de qualitat paisatgística.
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP), de la unitat del Plana de la Selva són:
18.1. Uns vestigis d’activitat volcànica com l’edifici de la Crosa de Sant Dalmai, preservats i aprofitats com a
recurs didàctic i turístic.
18.2. Unes àrees endorreiques i altres zones inundables restaurades i potenciades en la seva diversitat
ecològica.
18.3. Uns paisatges de vegetació associada als cursos fluvials valoritzats i preservats com a connectors i
sistemes de síntesi de l’estructura del territori.
18.4. Uns assentaments urbans de Santa Coloma de Farners, Maçanet de la Selva, Vidreres, Llagostera,
Riudarenes, Sils, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Vilobí d’Onyar, ordenats i que no comprometin els
valors del paisatge dels espais circumdants i amb uns sistemes d’urbanitzacions residencials compactes i
integrats en el medi.
18.5. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària i línies elèctriques) integrades en el paisatge i que
millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social.
18.6. Uns parcs fotovoltaics, ben planificats i inserits en el paisatge en relació amb els seus elements
configuradors.
18.7. Un sistema de masies i una trama viària capil·lar d’arrel històrica ben conservats i potenciats com a
elements articuladors del paisatge mosaic de la Plana de la Selva.
18.8. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir i
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de la Selva

Igualment, també són d’aplicació els objectius definits per a tot l’àmbit territorial de les Comarques
Gironines continguts en els capítols 13 i 14 de la memòria del Catàleg (volum 1). Els poders públics i
privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar pel compliment d’aquests
objectius de qualitat paisatgística. Tot seguit es mostren gràficament els objectius de qualitat
paisatgística que afecten l’àmbit del pla, o es situen en la seva proximitat.
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Imatge 14. Informació gràfica dels objectius de qualitat paisatgística de l’àmbit del pla especial, segons el Catàleg
del Paisatge de les Comarques Gironines

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge
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D’altra banda, el Catàleg del Paisatge també situa l’àmbit del pla especial com a Paisatge d’Atenció
Especial (PAE), concretament anomenat Àrea urbana de Girona. L’àrea definida com a PAE de
l’àrea urbana de Girona engloba gairebé la totalitat de la unitat de paisatge Pla de Girona, estenent-se
per les veïnes d’Estany de Banyoles, Gavarres, Plana de la Selva, Rocacorba i Terramprims. Agafa
els nuclis de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Sant Gregori, Bescanó,
Aiguaviva, Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart i Riudellots de la Selva. Afecta així mateix a parts
dels municipis de Vilobí d’Onyar, Campllong, Llambilles i Palol de Revardit.
El sistema pivota a l’entorn de l’àrea urbana central (el continu urbanitzat que engloba la mateixa
Girona, Salt, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix), els principals eixos viaris i ferroviaris i,
de forma creixent, el conjunt que formen l’aeroport Girona – Costa Brava i el CIM de la Selva. A la
perifèria de l’àmbit central s’hi estan desenvolupant un seguit d’activitats i equipaments que
transformen aquest entorn. En alguns casos la transformació genera espais plenament urbans,
mentre que en d’altres conviuen antics paisatges agraris amb polígons industrials, espais residencials
i equipaments comercials, centres d’oci, etc
La morfologia urbana i l’activitat econòmica és en bona mesura la unió de la relació centre –perifèria i
el pas d’importants vies de comunicació que condicionen i dirigeixen creixements urbans. Els eixos
viaris polaritzen en bona mesura l’activitat econòmica. Al llarg d’aquestes vies de comunicació hi ha
una sèrie d’elements dissonants. Les activitats econòmiques que hi ha no han seguit mesures
d’integració paisatgística, fet que genera una barreja de volums, esquemes cromàtics i manca general
d’espais oberts.
Imatge 15. Paisatge d’Atenció Especial de l’Àrea Urbana de Girona

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge
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A l’apartat 12 de la memòria del Catàleg (volum 1), es característica i detallen els valors paisatgístics
d’aquest PAE, i es defineixen les principals estratègies, accions i mesures per la seva conservació.
Les principals estratègies per aquest PAE que afecten el pla especial que es tramita són:
Estratègia 3. La preservació d’aprofitaments urbanístics en els sectors de major vàlua paisatgística:
-

Tendir a la compacitat urbana evitant la fragmentació i els models d’urbanització extensiva en baixa
densitat.

-

Manteniment dels valors de la plana de Ca n’Abres, Sant Roc i Muntanya de Sant Julià.

Estratègia 4. La recuperació d’aquells àmbits que poden esdevenir potencials connectors ecològics:
-

Recuperació de corredors com el Crosa – Gavarres i Mont Aspre – Muntanya de Sant Julià

Estratègia 5. Evitar la banalització paisatgística dels espais periurbans i industrials:
-

Millorar la integració paisatgística dels polígons industrials en relació amb l’entorn immediat, mitjançant
mesures com la creació de barreres arbrades i espais enjardinats en el seu perímetre i el tractament
estètic d’edificis, tancaments i mobiliari.

-

Enderrocar les naus industrials en desús que no es puguin reutilitzar.

Estratègia 6. L’ordenació del paisatge de les infraestructures, especialment de les entrades i sortides dels pobles
i ciutats:
-

Adoptar mesures per al compliment de la normativa que regula les tanques publicitàries.

-

Vetllar per la integració paisatgística de les infraestructures de transport, viàries i ferroviàries

Finalment, també cal destacar que l’àmbit del pla especial està envoltat d’un espai catalogat d’interès
natural pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
(Diputació de Girona, 2009), concretament de l’espai 115. Pla de ca n’Arbres i de Sant Bartomeu
(la Crosa).
Imatge 16. Plànol del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

Font: Diputació de Girona
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4. EL PAISATGE1
4.1. INTRODUCCIÓ
S’identifica el paisatge amb el conjunt del medi, considerant-lo com un complex de relacions
derivades de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen. Entenem per paisatge tot
allò que hom percep quan mira el seu entorn. Es presta, per tant, a una anàlisis que serà realitzada
amb una certa subjectivitat, ja que dependrà en gran part del grau de sensibilitat de l’observador, de
certes connotacions psicològiques i dels lligams afectius o emocionals entre l’observador i el paisatge.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, entén com a tal “qualsevol
part del territori, tal com la percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de l’acció de
factors naturals o humans i de llurs interrelacions”.
Com s’ha comentat anteriorment, l’indret d’anàlisi paisatgística s’ubica dins la unitat paisatgística
Plana de la Selva, definida pel Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (veure apartat 3.4
del present document). El paisatge actual de la unitat és el resultat de la transformació de la matriu
biofísica per part de l’activitat humana al llarg de la història. La Plana de la Selva ha tingut des de
l’època medieval una orientació clarament agrària; les activitats agrícoles, ramaderes i l’aprofitament
dels retalls de bosc han estat les principals intervencions humanes sobre el medi durant molts segles.
Només a partir de la segona meitat del segle XX han aparegut nous elements que han transformat el
paisatge de forma important: d’una banda l’expansió de les urbanitzacions en espais forestals i per
l’altra el desenvolupament de les infraestructures de comunicació (autopista AP-7, ampliació de la NII, la línia del TAV, etc.)
El paisatge on s’ubica l’àmbit del pla especial, es caracteritza per un terreny suaument ondulat, amb
un mosaic de camps de conreus, on predominen les plantacions d’avellaners i els conreus herbacis,
distribuïts entre fragments d’alzinars i rouredes i plantacions de caducifolis. Les masies són molt
abundants en aquesta matriu agroforestal, i els nuclis de població són de dimensions reduïdes. Com
més ens apropem a Girona, el paisatge apareix molt fragmentat i sense la mínima coherència pel que
fa a la gran diversitat d’estils arquitectònics, colors i diferents materials emprats: espais agrícoles
fragmentats per urbanitzacions, carreteres, i polígons industrials, on la integració paisatgística no és
sovint la més idònia.
El paisatge d’aquesta unitat es troba immers en un procés de transformació producte de la
confluència de quatre factors: la construcció o ampliació d’infraestructures de transport, el creixement
urbanístic, el progressiu abandonament de l’agricultura i l’aparició de noves activitats econòmiques.
La ubicació estratègica de la Plana de la Selva, ja sigui com a part del corredor euromediterrani o per
la seva posició de ròtula entre el sistema urbà de Girona, la Costa Brava i la Regió Metropolitana de
Barcelona, ha propiciat la implantació de nous assentaments humans, o la consolidació/ampliació
urbanitzacions i nuclis urbans existents, i ha provocat la proliferació d’infraestructures de mobilitat. La
plana agrícola, caracteritzada pel seu mosaic agroforestal, està patint un impacte important tant per
l’ocupació com per la fragmentació del territori. La reducció del nombre de propietaris dedicats a
l’agricultura ha provocat un augment de la dimensió mitjana de les explotacions que encara
subsisteixen, ja que els propietaris d’aquestes arrenden o compren les terres de les finques que ja no
s’exploten. En qualsevol cas, molts masos han canviat la seva funció agrària primigènia i s’han
convertit en espai de serveis, com restaurants. D’altres s’han adaptat a les noves demandes
d’intensificació amb la construcció de granges, que sovint tenen un impacte visual important.

1

Les dades i informació sobre la unitat de paisatge de la Plana de la Selva que es descriu en aquest apartat, ha estat extreta
del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.
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Com s’indica al Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, el gran nombre d’espais amb
valors naturals i culturals són un important recurs pel desenvolupament local i per a tasques
d’educació ambiental. La riquesa paisatgística pot ésser la base per al desenvolupament d’una oferta
turística complementària a la que impera a la costa de la Selva marítima.
Imatge 17. Ortofotoimatge on s’observa aquest paisatge de la Plana de la Selva entorn l’àrea urbana de Girona

Font: Google maps

Si ens fixem en el paisatge de l’entorn del pla especial, aquest és agrícola-ramader, amb conreus
rodejats de masses forestals o marges arbrats, i presència d’edificacions agropecuàries o habitatges
dispersos entre aquest espai agroforestal, així com vies de comunicació que discorren d’est a oest tot
fragmentant el territori. Destaca la presència al límit oest de l’àmbit l’espai natural protegit del Volcà
de la Crosa. El paisatge concret de l’àmbit del pla especial és totalment urbà, per tractar-se d’un espai
urbanitzat i antròpic, on hi ha les edificacions de l’activitat agropecuària de Granja Marielca, amb
escassa vegetació natural. Es tracta d’un espai transformat fa anys per desenvolupar una activitat
ramadera avui encara activa, rodejat d’un paisatge agroforestal (conreus i masses forestals), però
amb escasses mesures d’apantallament i integració paisatgística de les edificacions i infraestructures
existents a l’àmbit.

4.2. COMPONENTS DEL PAISATGE
Entenem per components del paisatge aquells aspectes del territori diferenciables a simple vista i que
el configuren, que categoritzarem en tres grans blocs: físics (formes del terreny, superfície del sòl,
cursos o làmines d’aigua, etc.), biòtics (vegetació i fauna) i actuacions humanes (diferents estructures
realitzades per l’home, siguin puntuals, extensives o lineals).
Dins els FACTORS FÍSICS, com a element estructurador del paisatge, cal destacar el relleu. La
Plana de la Selva és una unitat de paisatge que es correspon amb l’extrem septentrional de la
depressió Prelitoral, en concret amb un bloc deprimit i limitat pels conjunts muntanyosos de les
Gavarres, a l’est, les Guilleries, a l’oest, i l’Ardenya, al sud. Pel costat nord, la Plana de la Selva
continua fins el pla de Girona, amb el que comparteix un mateix origen tectònic i característiques
geomorfològiques similars.
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L’àmbit d’actuació presenta un relleu planer, situat a la vessant est del Volcà de la Crosa, el pendent
és inferior al 10%. L’àmbit es situa en un terreny planer, de relleu suau, pendent per sota el 10%. Amb
una cota màx,. aproximadament de 188 msnm al nord de l’àmbit, i cota mínima de 182 msnm. al
centre sud de l’àmbit.
Cal destacar que part de les edificacions existents a l’àmbit del pla especial, es situen en una cota
lleugerament inferior que els terrenys de l’entorn, fet que afavoreix a les visibilitats i fa que els volums
edificats no siguin totalment visibles des de punts pròxims.
Imatge 18. Plànol de pendents de l’àmbit del pla especial

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC
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Imatge 19. Plànol del model digital del terreny (MDT) de l’àmbit del pla especial

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICC

L’àmbit també pertany a la conca hidrogràfica del Ter i concretament a la subconca del Torrent de
Can Garrofa, que juntament amb el Rec de Can Gibert, s’uneix al riu Güell poc abans de desembocar
al Ter. El curs d’aigua més pròxim a l’àmbit del pla especial és el Torrent Güell o de Can Garrofa, a
uns 300m. a l’est, al terme municipal d’Aiguaviva. Però també cal destacar que al sud de l’àmbit del
pla especial, costat del camí de Can Murtra, hi discorre un rec o torrent de poca entitat, en sentit estoest, que creua la GI534 i recull les aigües d’aquesta. Entorn aquest curs d’aigua de poca entitat, al
sector est, hi ha associada una important cobertura vegetal, amb presència d’algunes espècies
d’ambients humits, però també d’espècies al·lòctones.
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Imatge 20. Plànol de la xarxa hídrica propera a l’àmbit

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques de l’ICC.

La vegetació existent dins l’àmbit del pla especial, FACTORS BIÒTICS, es situa entre les
edificacions i en espais lliures. L’escassa vegetació existent a l’àmbit, es concentra al sector est. Es
localitzen plantacions lineals de moreres i til·lers, al centre del sector est; i al sud del sector hi ha
vegetació forestal amb presència d’espècies d’ambients humits per l’existència del rec en aquest
punt, es localitzen: moreres, saüc, acàcies, canyes, alzines, esbarzers, heura, pollancre o àlber,
alguna alzina i algun pi, etc.
Imatge 21. Fotografies de la vegetació dins l’àmbit del pla especial
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Tot i que a l’interior de la parcel·la no hi ha cap Hàbitat d’Interès Comunitari, d’acord amb la
cartografia disponible a la base de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, als voltants si que es localitzen Hàbitats de caràcter no prioritaris: 9340. Alzinars i
carrascars i 9540. Pinedes mediterrànies.
Imatge 22. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’àmbit i el seu entorn.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cartogràfiques del DTiS i ICC.

26

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

La fauna és la pròpia de les zones de clima mediterrani, amb boscos propers i conreus. Hi habiten
ocells propis de zones agrícoles i forestals, com també alguns d’espais urbans; hi trobem ocells
hivernants com estols de fringíl·lids, túrdids i alguns alàudids. Pel que fa als ocells nidificants, com a
més destacable en zones properes hi és present el mussol (Athene noctua), l’òliba (Tyta alba), l’aligot
(Buteo buteo), l’enganyastors (Caprimulgus europaeus), com espècies més significatives, a més de
moltes altres de més comunes (verdum, gafarró, garsa, tudó, cogullada, trist, perdiu, picots, etc.). Pel
que fa els mamífers, hi són presents espècies com el senglar (Sus scrofa) i de forma més regular
petits rosegadors (talpons, ratolins, rates, etc.), amb presència més irregular d’espècies com la geneta
(Genetta genetta), la mostela (Mustela nivalis), el teixó (Meles meles) o la guineu (Vulpes vulpes), etc.
Com s’ha descrit anteriorment, l’àmbit es situa fora dels límits de l’espai natural protegit de l’EIN Volcà
de la Crosa; però en sòls considerats d’interès connector pel Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines i pel Pla Director urbanístic del Sistema Urbà de Girona, concretament es
situen dins espai d’interès connector, per la preservació del connector ecològic Fornells – Aiguaviva,
tot i que aquet corredor actualment està força fragmentat pel pas de diferents infraestructures de
comunicació que connecten amb Girona i la connectivitat ecològica és escassa.
Imatge 23.Plànol dels espais oberts del PDUSG a Bescanó

Font: Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona

Segons les determinacions del Pla Director de la connectivitat funcional del Gironès (Consell
Comarcal del Gironès, 2007), on s’identifiquen les zones d’interès per a la potenciació i/o conservació
de la connectivitat,l’àmbit del pla especial presenta una connectivitat molt baixa, tot i que el Volcà de
la Crosa, situada a poca distància, ja adquireix un valor més elevat.
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Imatge 24.Plànol dels valors de connectivitat a l’àmbit del pla especial

Font: Servidor de Cartografia ambiental del Consell Comarcal del Gironès.

Actualment el valor de connectivitat a l’àmbit del pla especial és baix, principalment pel fet de situarse a tocar de dues importants vies de comunicació de la zona: carretera de Salitja (GI534) que creua
àmbit pel mig, i carretera de Santa Coloma (GI533) a pocs metres al nord; a més l’activitat humana i
la presència d’edificacions i altres elements artificials també dificulten la connectivitat i la mobilitat
segura d’espècies. Però a mesura que ens allunyem de l’àmbit de la granja Marielca i les vies de
comunicació de l’entorn, cap a l’oest, el valor de connectivitat augmenta. També cal destacar que el
pas del rec pel sud de l’àmbit, afavoreix la presència i mobilitat d’espècies, malgrat que de manera
reduïda; i que els marges forestals dels conreus de l’entorn de la Granja també permeten una
connectivitat local per la fauna.
Pel que fa a la presència humana (FACTORS ANTRÒPICS), cal destacar que en aquesta zona de la
Plana de la Selva encara es conserva un paisatge agroforestal, conreus rodejats de masses forestals
o marges arbrats, i presència d’edificacions agropecuàries o habitatges dispersos. L’àmbit del pla
especial es situa entorn la GI534, prop de la intersecció amb la carretera de Santa Coloma (GI533) i
també amb la GI540 cap a Estanyol; en un punt de la via que hi ha 4 habitatges residencials que
queden situats davant el sector est de la Granja Marielca. A més, la presència humana a l’àmbit del
pla és evident, per l’activitat agropecuària que es desenvolupa a la Granja Marielca des de fa anys.
També cal destacar dins els factors antròpics, que dins el terme de Bescanó i a la zona d’Estanyol, hi
ha una xarxa de camins molt extensa que permet accedir a tots els espais habitats i conreus,
connectant amb les carreteres principals del terme. Per aquests camins, també hi discorren itineraris
senderistes i de ciclisme, que són elements d’oci que permeten gaudí del paisatge i conèixer el
territori (eina social, cultural, educativa i turística), i al mateix temps són itineraris de comunicació per
mitjans més sostenibles. Concretament, per les proximitats de l’àmbit hi discorre diferents itineraris
vinculats a l’espai natural i d’interès geològic del Volcà de la Crosa, que permeten conèixer la
històrica i evolució del vulcanisme a la zona, amb diferents plafons informatius i educatius al respecte.
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Imatge 25. Fotografia d’itinerari existent a l’oest de l’àmbit, a l’espai EIN del Volcà de la Crosa

Imatge 26. Fulletó informatiu dels itineraris entorn el Volcà de la Crosa a Estanyol

Font: Ajuntament de Bescanó

29

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

En major detall i dins espai natural protegit, el PE Volcà de la Crosa definia un itinerari paral·lel a
l’oest de la carretera GI534, pròxim a l’àmbit de Granja Marielca, però fins a dia d’avui aquest
recorregut paisatgístic no s’ha desenvolupat.
Imatge 27. Plànol d’ordenació d’usos públics del PE Protecció del Volcà de la Crosa, prop Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

4.3. VALORS DEL PAISATGE
La valoració del paisatge és sempre un procés subjectiu que, com ja s’ha esmentat, depèn de
diversos factors. En aquest apartat s’analitzen els seus valors intrínsecs (estètics, ecològics,
productius, històrics, socials, etc.) i s’ofereix un resum amb la valoració global del paisatge de la zona.
-

Valors naturals i ecològics, referits als factors o elements que determinen la qualitat del
medi natural.

-

Valors estètics, relacionats amb la capacitat que té un paisatge per a transmetre un
determinat sentiment de bellesa.

-

Valors històrics, que corresponen als testimonis més rellevants que l’esser humà ha deixat
en el paisatge al llarg de la historia.

-

Valors productius, relacionats amb la capacitat d’un paisatge per a proporcionar beneficis
econòmics, convertint els seus elements en recursos.

-

Valors d’ús social, relacionats amb la utilització que un individu o un determinat col·lectiu fan
d’un paisatge.

-

Valors religiosos i espirituals, corresponents a elements del paisatge o paisatges en el seu
conjunt que es relacionen amb practiques i creences de caràcter divi.

-

Valors simbòlics i identitaris, corresponents a la identificació que un determinat col·lectiu
sent vers un paisatge.
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Com ja s’ha comentat anteriorment, el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines delimita
l’àmbit d’actuació dins la unitat Plana de la Selva. El Catàleg descriu els trets i valors principals de la
unitat2:
 Els valors estètics dels paisatges de la plana selvatana estan lligats a dos elements
característics. El primer són els cursos fluvials i estanys, que provoquen la presència d’un
important nombre de comunitats vegetals que varien la seva coloració al llarg de l’any, i que
contrasta amb el verd permanent de la majoria de boscos. Els segon és el conjunt de suaus perfils
que presenten moltes de les petites serres que tanquen moltes valls. A més a més dins d’aquestes
serres hi ha un paisatge en mosaic format per camps de conreus, masies i boscos.
Així mateix, cal esmentar com a valor estètic d’especial vàlua la complexitat del mosaic
agroforestal de la plana en el seu conjunt, on s’alternen conreus herbacis, plantacions de
platanedes i pollancredes i la xarxa hídrica de petites rieres i torrents; així com una xarxa capil·lar
de camins i carreteres locals que relliguen aquest espai. Es valora, en aquest sentit, la fragilitat
visual dels espais de transició entre la muntanya i la plana. Inserits en aquesta matriu, destaquen
per la seva singularitat morfològica i per haver mantingut un teixit urbà característic, entre altres,
els pobles de Sant Dalmai, integrats plenament amb el seu entorn immediat.
A l’àmbit concret del pla especial els valors estètics són escassos, actualment es localitzen
edificacions ramaderes i altres construccions auxiliars vinculades a l’activitat agropecuària de la
Granja Marielca, poc integrades a l’entorn que els envolta, i sense presència de valors i elements
naturals singulars. Però no es pot oblidar l’emplaçament de l’àmbit, en una matriu agroforestal de
gran atractiu i valor estètic, i limitant a l’oest amb l’element singular: estructura geomorfològica
(Volcà de la Crosa).
El pla especial preveu l’enderroc de part de les edificacions existents, i una millora i sanejament de
les edificacions que es conserven, tot millorant la imatge de l’espai construït i embellint-lo pel futur
ús hoteler. Igualment, el present estudi paisatgístic proposta un seguit de mesures per millorar els
valors estètics i visuals, i aconseguir una millor integració paisatgística de les edificacions que es
conserven.
Imatge 28. Fotografia dels valors estètics de caràcter agroforestal a l’entorn del pla especial

2

Informació general extreta del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines aprovat el 26 de novembre de 2010.
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Imatge 29. Fotografia de les edificacions del sector est del pla especial i l’entorn agroforestal (des la GI533 - N)

 Els principals valors naturals i ecològics es concentren especialment a l’espai natural del
Volcà de la Crosa, situat al límit oest de l’àmbit del pla especial. Disposa d’un Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Volcà de la Crosa, aprovat el 07/11/1995 (DOGC2152
de 10/1/1996).
El Volcà de la Crosa de Sant Dalmai, també està catalogat com espai d’interès geològic per
l’inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya: Geòtop 356. Crosa de Sant Dalmai: pertany
al vulcanisme quaternari de Catalunya. És el major exemple de vulcanisme explosiu del territori
català. Consisteix en una caldera d’origen explosiu de més d’un quilòmetre de diàmetre, el fons de
la qual fou inundada creant-se un llac evidenciat per la presència de dipòsits lacustres. Aquest
geòtop té una especial importància en el camp del vulcanisme, tant a nivell de morfologia, com de
processos ignis El Sant Dalmai és un dels dos volcans de la depressió de La Selva més ben
conservats. El seu caràcter explosiu, la seva morfologia i les seves grans dimensions el fan únic
dins del vulcanisme neogen - quaternari català, d’aquí el seu especial interès tant a nivell didàctic i
científic com turístic.
Imatge 30. Fotografia de les edificacions de l’oest del pla especial (des de l’EIN del volcà de la Crosa – l’oest
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També cal destacar que l’àmbit està definit pel plans supramunicipals PTPCG i el PDUSUG, com a
sòl de protecció especial d’interès connector, ja que forma part de l’eix de connectivitat entre
Fornells i Aiguaviva, connectant els EINs Gavarres – Volcà de la Crosa, i ser espais agroforestals
que poden garantir aquesta funció connectora. De tota manera, aquesta connectivitat ecològica
actualment està molt fragmentada i alterada per la gran quantitat d’infraestructures viàries que
creuen aquest connector i no permeten garantir una mobilitat segura i viable d’espècies. A l’àmbit
aquesta connectivitat també està fragmentada per la presència de la GI-534 que creua de nord a
sud l’espai, i pel pas de la GI533 a pocs metres pel nord de l’àmbit.
Pel que a la presència de valors ecològics i naturals, a l’àmbit del pla especial no és massa
rellevant, per la presència d’edificacions i l’activitat agropecuària de la Granja Marielca. No hi
existeixen zones protegides, ni espècies de fauna i/o flora singulars o altres elements naturals
destacables a l’espai interior. Tampoc s’hi localitzen Hàbitats d’interès comunitari.
No es preveuen canvis en els valors ecològics i naturals de l’àmbit, ja que es preveu la
transformació d’ús d’un espai acotat, delimitat pel POUM de Bescanó com a PEU1 Granja
Marielca. No s’alterarà ni s’afectarà cap espai fora de la finca de la Granja Marielca, pel que
tampoc es preveuen canvis en la connectivitat ecològica de la zona.
 Els valors productius de les planes agrícoles han estat molt importants, tot i que avui en dia es
troben immersos dins d’una dinàmica de canvi. Els espais planers, sovint creuats per cursos
d’aigua, són un medi molt òptim per desenvolupar l’agricultura. També com a valors productius del
paisatge cal relacionar el gran nombre d’activitats que es fan a l’aire lliure, vinculats als valors
naturals, culturals i històrics.
L’ISA del PTPCG classifica els terrenys de la zona del pla especial com una àrea d’alt valor
agrícola, com ho demostra el paisatge agrícola que rodeja l’àmbit:
Imatge 31. Plànol dels sòls de valor agrícola de les Comarques Gironines

Font: ISA del PTPCG
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Concretament a l’àmbit del pla especial, el valor productiu és evident amb l’activitat agropecuària
que s’hi desenvolupa des de fa temps.
Imatge 32. Fotografia de les edificacions del sector est de la Granja Marielca

Com es determina en el pla especial que acompanya el present estudi paisatgístic, la
transformació de l’ús a la Granja Marielca, permetrà que a l’àmbit es continuï desenvolupant una
activitat productiva, d’ús hoteler (restringit a 40 places i d’elevada categoria, com determina l’estudi
posicionament realitzat per l’empresa CANOVAS de Girona, que acompanya la documentació del
pla especial), rehabilitant les edificacions existents i l’entorn natural que rodeja l’espai.
 Els valors històrics estan relacionats amb la configuració mateixa del paisatge agroforestal
característic del paisatge de la Plana de la Selva, un paisatge articulat històricament al voltant
d’esglésies, ermites i masies, cases fortes i castells.
Dins l’àmbit del pla especial no hi ha mostres d’aquests valors històrico-culturals de la Plana de la
Selva, però a les proximitats hi ha edificacions que formen part del l’Inventari de Patrimoni
arquitectònic de Catalunya, així com diversos jaciments que formen part de l’Inventari de Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Algunes d’aquestes edificacions del patrimoni arquitectònic són: Can
Telleda (s.XVII) i Can Cavaller (s.XVII) al nord-oest; Can Boades (s.XVII-XVIII) i Ermita de la Mare
de Déu de les Fonts (s. XVII) al sud; Can Costa (s.XVI i catalogat com BCIL) i Ermita St Llop
(s.XII/XIII/XIX) al sud-oest. I d’arqueològica es localitzen els jaciments de Can Boades, Camps
dels Carlins a Estanyol, Can Paulí, etc.
També cal destacar que a les proximitats de l’àmbit del pla especial, hi ha elements o edificis
d’interès arquitectònic, recollits en el POUM de Bescanó com Elements d’Interès Municipal (EIM),
així com masies incloses al Catàleg de Masies de Bescanó.
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Imatge 33. Plànol dels elements catalogats de l’entorn de l’àmbit del pla especial

Font: POUM de Bescanó

Imatge 34. Fotografia dels habitatges existents a l’oest de la carretera, davant la Granja Marielca

Font. Google maps
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 Els valors simbòlics i identitaris presents en el paisatge de la Plana de la Selva són múltiples i
de característiques diferents. D’una banda hi ha edificis de caràcter religiós que, per les seves
característiques, ubicació i popularitat, esdevenen nodes centrals del paisatge; i per altre hi ha les
diferents ermites, elements integrades sovint en entorns poc transformats. En aquests casos no es
detecta tant la voluntat de presència i domini dels edificis, sinó que s’integren de forma molt més
harmònica en el seu entorn més proper. A Vilobí d’Onyar, i prop de l’àmbit del pla especial, hi ha
les ermites de Nostra Senyora de les Fonts i de Sant Llop. Aquesta darrera es troba en un estat de
conservació deficient, si bé la seva ubicació en el turó homònim dins el domini del volcà de la
Crosa l’hi dóna una especial rellevància des d’un punt de vista paisatgístic.
Finalment, també cal destacar el valor simbòlic i identitari dels fons escènics emblemàtics que
s’identifiquen clarament des de la Plana de la Selva. Destaquen el massís de l’Ardenya-Cadiretes,
les Guilleries, amb cims com el Sobirà, i el Montseny, amb el Turó de l’Home, el Matagalls i les
Agudes.
A l’àmbit del pla especial, pel relleu i la transformació i activitat humana, no es detecten valors
simbòlics ni identitaris rellevants. Si ens fixem en els fons escènics de l’entorn de l’àmbit del pla
especial, a la llunyania es pot veure el relleu muntanyós de Gavarres cap a l’est, cap al nord-oest
Rocacorba, i cap a l’oest les Guilleries. Aquestes visibilitats no s’alteraran amb el
desenvolupament del pla especial, ja que no es preveu construir ni augmentar el sostre de les
edificacions existents.
Imatge 35. Fotografia del sector oest de l’àmbit, amb el fons escènic de les Gavarres

 Pel que fa els valors socials, s’evidencien en les múltiples manifestacions socials que tenen lloc
en aquestes contrades al llarg de l’any, on el paisatge n’és protagonista. En aquesta unitat
paisatgística, cal destacar les opcions de gaudi del paisatge que ofereixen les rutes senderistes i
ciclistes que als darrers anys s’han consolidat dins la unitat i que discorren per aquesta xarxa de
camins secundaris entre parcel·les agrícoles.
Com s’ha detallat anteriorment, existeixen diferents itineraris i recorreguts paisatgístics i educatius
a l’espai natural protegit del Volcà de la Crosa, que permeten descobrir la interpretació geològica
del lloc. També cal destacar que al peu del volcà de la Crosa es gaudeix d’una esplèndida
panoràmica sobre les planes agrícoles de Brunyola i Vilobí d’Onyar, acompanyades en aquest cas
de plafons explicatius relacionats amb el vulcanisme.
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Imatge 36. Fotografia d’indicador d’elements d’interès per camins de l’est de l’àmbit

Imatge 37. Fotografia d’un cartell d’esdeveniment social organitzat properament a la zona
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5. ANÀLISI DE LA VISIBILITAT
5.1. CARACTERÍSTIQUES VISUALS BÀSIQUES
El paisatge, entès com a conjunt d’unitats territorials amb diferents propietats i característiques, pot
ésser analitzat i definit a través dels elements visuals: color, forma, línia, textura, escala o dimensió i
caràcter espaial (SMARDON, 1979). Aquests atributs es refereixen a l’expressió visual objectiva del
paisatge, no a les preferències ni a qualsevol altre tipus de resposta de l’observador enfront del
paisatge.
Segons les observacions visuals, el paisatge que predomina a l’àmbit del PEU1 Granja Marielca on
es preveu l’actuació, segons la descripció de les característiques visuals bàsiques és un paisatge que
ve definit per:
Taula 2. Característiques visuals del paisatge de la zona

Concepte

Valor

Descripció

FORMA

Tridimensional

El relleu suau planer agrícola, amb elements antròpics (masies,
granges, coberts, etc.) i plantacions forestals, confereixen al
territori una forma tridimensional.

LÍNIA

Marges definits

La matriu agrícola es visualitza fragmentada per diferents línies
(marges conreus arbrats, recs, talussos, línies arbrades, etc.)
que configuren el paisatge agroforestal.

De gra fi-mig

Caràcter del conreu, majoritàriament de tipus herbaci i anual,
amb la qual cosa hi ha períodes en què el camp simplement
està llaurat i proporciona un gra fi però juntament amb les
masses arbòries presents es considera al seu conjunt un gra fimig.

Densitat
TEXTURA

baixa/mitjana
Regularitat
ordenada

ESCALA

El paisatge es caracteritza per ser agrícola, conreus
majoritàriament herbàcies, amb presència de masses arbòries i
dispersió de masos.
Regularitat ordenada, pròpia dels camps de conreu, amb
presència d’alguns elements distribuïts a l’atzar, com les masies
i edificacions en sòl no urbanitzable.

Amb contrast

Paisatge amb contrast depenent de l’època de l’any, al tractarse de conreus agrícoles. Contrasten amb les masses arbòries,
les construccions aïllades i els espais urbanitzats.

Relativa

És important la relació existent entre l’àmbit afectat pel pla
especial, les edificacions existents i l’entorn agroforestal i
natural.

Panoràmic

Des de l’interior de l’àmbit, hi ha una visió panoràmica cap a
l’oest i en alguns punts cap a l’est. La visió cap al sud i al nord
queda interceptada o filtrada per la vegetació.

Sobre la plana

L’àmbit es situa en el paisatge agroforestal de la Plana de la
Selva, prop de Girona.

ESPAI
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5.2. FACTORS DE VISIBILITAT
La visibilitat es veu afectada per diversos factors dels quals destaquem els següents:


la distància: en augmentar aquesta els elements es modifiquen, de manera que els colors es
tornen més pàl·lids i menys brillants, destaquen més els colors clars, es debilita la força de les
línies i la textura perd contrast i el gra esdevé més fi. A major distància menys claredat en la
visibilitat. És a dir, la qualitat de la percepció visual disminueix amb la distància, de manera
que arriba un punt en què ja es perden els detalls dels elements analitzats i el que és percep
és la imatge de conjunt i la transició entre la proposta i els elements que l’envolten.
Finalment, hi ha una distància a partir de la qual jo no interessa seguir amb l’anàlisi de
visibilitat perquè l’objecte analitzat es pot considerar pràcticament inapreciable. Aquesta
distància no és un paràmetre que es pugui fixar de forma definitiva ja que depèn, entre
d’altres factors, de l’agudesa visual de l’observador, condicions atmosfèriques, etc.



la posició de l’observador: la relació entre l’observador i l’objecte observat condiciona
l’apreciació que se’n té.



altres factors: com el moviment de l’observador a través del paisatge i el temps que duri
l’observació; o bé, les condicions atmosfèriques i la il·luminació.

Cal remarcar, que el grau de visibilitat, és a dir, la qualitat en la percepció d’un element determinat, ve
donada principalment pel factor distància. Així, els estudis paisatgístics solen distingir les vistes en
funció de la distància dels observadors potencials en els termes que segueixen:


Vista en primer terme, on l’observador té una percepció directa dels elements que configuren
el paisatge. Els elements que es troben a aquesta distància tenen una presència dominant en
la seva visió, essent possible percebre els detalls, colors, etc.



Vista en terme mig. Els elements que integren la vista a aquesta distància es perceben
integrats en un conjunt i no com a elements aïllats. És en aquestes distàncies on els criteris
d’integració de les infraestructures en l’entorn juguen un paper més important.



Vista de fons: es perden els detalls i la definició dels colors, es perceben formes o taques que
constitueixen el fons escènic sobre el que es recolzen les dues vistes anteriors.

A més de la pèrdua de contrast, l’augment de la distància respecte a l’objecte observat també fa
disminuir el rang de visió ocupat per aquest objecte. És generalment acceptat que, per a un
observador amb posició d’observació normal, l’angle de visió respecte a l’horitzontal és de 30º. En el
projecte que ens ocupa, la reforma de les construccions existents tindran les mateixes alçades que
les actuals construccions. Per tant, a uns 15,5 m. de distància aquestes ocuparien la totalitat de
l’angle de visió. Augmentant la distància, disminueix el percentatge d’ocupació de l’angle de visió, que
queda reduït al 0,57% als 900 m. Així doncs, a partir dels 900 m., la visibilitat es pot considerar baixa
en qualsevol cas.
Els percentatges d’ocupació de l’angle de visió segons la distància es presenten a la taula següent:
Taula 3. Ocupació de l’angle de visió segons la distància, per a un objecte de 4 m d’alçada

Distància (m)

Angle de visió
respecte a l’extrem
superior de
l’objecte

Percentatge
d’ocupació de
l’angle de visió

9

30º

100%

90

5,71º

17,3%

150

3,43º

10,38%
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Distància (m)

Angle de visió
respecte a l’extrem
superior de
l’objecte

Percentatge
d’ocupació de
l’angle de visió

300

1,72º

5,19%

900

0,57º

1,75%

Les distàncies a les que es produeixen aquestes vistes depenen de les condicions del territori però,
sobretot, de les dimensions del l’element que es vol avaluar des del punt de vista paisatgístic.
Habitualment, es citen distàncies de 10 vegades l’alçada dels elements per a les vistes en primer
terme; de fins a 100 vegades l’alçada de l’element per a les vistes en terme mig i fins al límit de
visibilitat per a les vistes de fons. Així doncs, les distàncies per a avaluar el grau de visibilitat que
s’han ajustat als efectes de les noves edificacions són les següents:


Vista en primer terme: fins als 90 m des del punt d’observació. És l’àrea que rep una
influència forta del projecte.



Vista en terme mig, entre els 90 i els 900 m. Segons les condicions de visibilitat (hora del
dia, condicions atmosfèriques …), es perceben més o menys els diferents àmbits. Aquest radi
delimita l’àrea amb una influència visual mitjana del projecte.



Vista de fons, a partir dels 900 m. Només es perceben elements puntuals o sense definició
formant part del fons escènic.

5.3. DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT ACTUALS DE L’ÀMBIT
Estructura del lloc
L’àmbit del PEU Granja Marielca es situa al sud-est del terme municipal de Bescanó, a la intersecció
de la Carretera d’Aiguaviva (GI533) amb la Carretera de Salitja (GI534). Les edificacions de més a
l’oest de l’àmbit, limiten a l’oest amb l’espai natural protegit del Volcà de la Crosa.
El paisatge de la zona és agroforestal, conreus rodejats o amb marges de masses forestals d’alzinar i
pins, amb presència dispersa i irregular d’edificacions residencials i explotacions ramaderes. L’àmbit
del pla especial, amb una superfície de 27.079 m2, engloba les instal·lacions i edificacions de l’activitat
agropecuària de la Granja Marielca (ocupen un 24% de la superfície). La carretera de Salitja (GI534)
passa pel mig de l’àmbit del pla especial, deixant a l’est el subàmbit on els localitzen els cossos
principals de l’explotació (de 5.139 m2 de superfície i sostre edificat 6.419 m2), i a l’oest hi les dues
naus restants de l’activitat (de 1.379 m2 de superfície i del mateix sostre construït).
Entre les edificacions de l’est hi ha plantacions lineals de moreres i til·lers. Al sud hi ha una massa
forestal d’alzines i pins amb espècies al·lòctones, de port arbori alt, associada al petit rec que discorre
perpendicular a la carretera GI534. Al sector oest de l’àmbit no hi ha vegetació natural associada.

Visibilitat de l’emplaçament
Si tenim en compte un context territorial ampli, l’àmbit del pla especial té una baixa exposició visual
segons el plànol del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, ja que es troba en una zona
força planer. Però cal destacar que des de zones properes l’àmbit podria ser visible, per això
posteriorment s’analitza la visibilitat de l’àmbit i del desenvolupament del pla especial, des d’una
menor escala territorial.
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Imatge 38. Plànol del Catàleg del Paisatge que mostra el grau d’exposició visual de l’àmbit del pla especial

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

Primer de tot s’ha analitzat la conca visual actual tenint en compte les edificacions i la vegetació
actual; i posteriorment, s’ha analitzat la conca visual futura de l’àmbit amb l’enderroc de part de les
edificacions existents previst al pla especial, per tal de determinar si el desenvolupament del pla
especial ocasiona canvis en la visibilitat. Aquestes visibilitats s’han calculat des de l’interior de l’àmbit
del pla especial, i concretament des de les teulades de les edificacions existents.
Un cop obtingudes les conques visuals de l’emplaçament es definiran els punts d’observació, els
quals són els punts amb potencial impacte visual i s’analitzarà la visibilitat de la proposta des
d’aquests. Com s’ha dit anteriorment, els punts d’observació són les zones edificades o punts de
major concurrència, més propers i susceptibles a rebre els canvis que es produiran a la zona (veure
apartat 2 del present document).

5.3.1 CONCA VISUAL ACTUAL
La visibilitat de l’emplaçament s’ha calculat des de l’interior de l’àmbit del pla, mitjançant diferents
punts d’anàlisi, ubicats de manera estratègica per determinar la visibilitat de la zona d’actuació.
Concretament, aquests punts s’ubiquen on actualment hi ha les edificacions i l’alçada de l’espectador,
és l’alçada de les edificacions existents. Aquesta alçada s’ha extret de les seccions de les edificacions
actuals realitzades pels arquitectes redactors del pla especial.
Per determinar la visibilitat de l’emplaçament s’ha creat un model digital d’elevació (MDE) a partir de
la topogràfica de detall proporcionada pel client de l’àmbit d’estudi i la topografia 1:5.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) de les zones adjacents.
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En el model digital del terreny s’han considerat les alçades de les edificacions i les alçades de les
masses arbòries per tal de tenir en compte el factor d’apantallament:


Per les edificacions a l’entorn de l’àmbit, s’han emprat les dades de la base topogràfica
1:5.000 de l’ICC considerant l’alçada definida en aquestes.



Pel les masses forestals cartografiades a la base topogràfica 1:5.000 de l’ICC, les detectades
a les diverses visites de camp i la obtinguda per fotointerpretació de les ortofotoimatges
1:2.500 de l’ICC s’ha establert un augment mitjà de 5 metres per sobre el relleu del terreny.

En el següent plànol de visibilitat (també veure plànol 5.Plànol de visibilitat actual) es localitzen els
indrets visibles en base el nombre de punts d’anàlisi de l’interior de la finca.
Imatge 39. Plànol de la conca visual actual de l’àmbit

Com s’observa al plànol anterior, la visibilitat de la zona d’actuació és baixa, per situar-se en un
terreny de pendent suau, amb presència de marges de conreus i finques arbrats, i per l’existència de
masses forestals a l’interior i entorn immediat de l’àmbit, que dificulten la seva visió.
A l’est i al sud de l’àmbit principal del pla especial, hi ha una bona cobertura forestal d’alzines, pins i
acàcies, de port arbori alt, que aconsegueix apantallar les edificacions existents des d’aquestes
direccions.
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Imatge 40. Fotografia de la vegetació forestal existent a l’est del sector est de l’àmbit

Imatge 41. Fotografia de la vegetació forestal existent al sud del sector est de l’àmbit

Els marges arbrats dels conreus que envolten l’àmbit del pla especial també aconsegueixen un bon
apantallament des de punts d’observació de l’entorn. Així com la vegetació arbrada dels jardins dels 4
habitatges existents davant la Granja Marielca, al nord del sector oest de l’àmbit.
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Imatge 42. Fotografia de la vegetació forestal existent entorn el sector oest de l’àmbit

Imatge 43. Fotografia des del sud, on s’observen les edificacions de l’oest de l’àmbit i la vegetació dels jardins
dels habitatges presents al nord de les edificacions

Els espais visibles que es troben a l’interior de les masses forestals, aquesta visibilitat s’entén que
només es dóna des de les seves capçades i per tant, un observador dins aquestes zones boscoses
no podrà apreciar nítidament les edificacions existents a l’àmbit del pla especial.
La major exposició visual d’observació són principalment els espais interiors de l’àmbit i els oberts
limítrofs. Els marges arbrats dels conreus, les masses forestals de l’entorn de l’àmbit del pla especial,
les tanques lineals vegetals o la vegetació arbrada de les finques residencials presents a les
proximitats de l’àmbit, actuen com a bon apantallament de l’àmbit del pla especial.
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A continuació es descriuran els punts amb potencial impacte visual, ja que suporten una major
freqüentació humana o són indrets amb una major disposició a ser “miradors del paisatge” i per tant, a
la percepció del paisatge.
Els punts determinats com observadors que trobem dins aquesta conca són:
-

Conca visual en primer terme (0 – 90 m): Aquesta és la conca visual on els elements que
integren la vista a aquesta distància tenen una influència més forta del desenvolupament del
pla.
Els punts d’observació dins aquesta conca en primer terme, s’hi localitzen les edificacions
existents dins l’àmbit del pla especial, els habitatges adjacents a la GI-534, la carretera GI534 i part est de l’EIN Volcà de la Crosa. Dins la conca també es localitza al nord-oest,
l’edificació abandonada de Can Torreavellaner amb vistes directes a les naus de més al nord
de l’àmbit.
Pel que fa als 4 habitatges presents davant les edificacions principals de la Granja Marielca,
està clar que seran els primers i principals receptors dels possibles canvis que es puguin
produir a l’àmbit del pla especial, ja que tenen una visió directa sobre les edificacions
existents i més properes. Però cal destacar que la gran vegetació als jardins, situats a la part
de davant dels habitatges, entre la carretera GI534 i aquests, camufla i dificulta la visió de les
edificacions actuals a l’àmbit.
Imatge 44. Fotografia de la visió dels jardins i habitatges de davant l’àmbit (esquerra de la foto)

Des dels habitatges també és complicat la observació de les naus de l’oest de l’àmbit, per la
vegetació dels jardins on hi ha peus arboris i arbustius de dimensions importants.
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Imatge 45. Fotografia dels jardins dels habitatges en contacte amb les edificacions de l’oest de l’àmbit

Des de la carretera GI534, malgrat l’existència d’alguns peus arboris al marge dret de la via,
hi ha una visió de les edificacions de l’àmbit del pla especial, principalment les situades en
primer terme i més properes a la via en el tram que aquesta passa pel centre de l’àmbit.
Imatge 46. Fotografia des de la GI534 cap a l’est
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Imatge 47. Fotografia des de la GI534 cap a l’oest

L’EIN del Volcà de la Crosa, es situa just a oest de l’àmbit del pla especial, el límit de l’espai
natural ressegueix les edificacions existents i les deixa fora de l’espai protegit. Els usos de
l’espai natural protegit de l’oest del pla especial són conreus i espais forestals, des dels
conreus les edificacions de l’àmbit són visibles ja que no hi ha obstacles que en dificultin la
visió; i des de la massa forestal les edificacions queden amagades.
Cal destacar que per l’espai natural protegit, hi discorre un itinerari de descoberta i accés a
l’EIN, des d’on les edificacions quasi no són visibles per la presència de masses boscoses i
perquè el camí es troba enfonsat respecte el seu marge més proper a l’àmbit. El tram de
camí, ubicat al sud de l’àmbit del pla especial, que discorre entre conreus, si que les
edificacions són visibles.
Imatge 48. Fotografia des del tram de camí del sud de l’àmbit
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Imatge 49. Fotografia des del marge del camí de l’EIN, a l’oest de l’àmbit

Com s’observa a la imatge següent, abans que les edificacions de la Granja Marielca, des de
l’EIN es veuen les edificacions residencials existents a davant de l’àmbit, que es situen més
aprop de l’espai natural protegit.
Imatge 50. Fotografia des d’un punt enlairat de l’EIN, a l’oest de l’àmbit
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-

Conca visual en terme mig (90 – 900 m): Aquesta és la conca visual on els elements que
integren la vista a aquesta distància es perceben integrats en un conjunt i no com a elements
aïllats. Cal remarcar que degut a l’efecte distància, la visibilitat perd nitidesa des de molts
d’aquests punts, ocasionant que la zona on s’ha de desenvolupar l’actuació es confongui
entre la vegetació i per tant, sigui menys visible.
En aquesta conca es situa la carretera GI-533 (al nord) i diferents masos residencial com:
 Can Torreavellaner nou (nord-oest)
 Can Murtra i Can Faust (sud-est).
 Masos a la zona dels Camps de Can Ramon (nord i nord-est).
 Masos de la zona de Can Paulí i de Camps d’en Telleda (nord-oest).

Des de la carretera GI533 és visible la nau de més el nord de l’àmbit, que no disposa de cap
tipus d’apantallament i es situa en una cota inferior que la via.
Can Torreavellaner nou, no es situa adjacent a la carretera GI534, si no entorn camps de
conreu a una certa distància al nord-oest de l’àmbit. Entorn l’habitatge hi ha peus arboris i
marges arbrats, que dificulten la visió de les naus existents a la Granja Marielca, però
l’edificació de més al nord de l’àmbit, sense apantallament visual s’aprecia des d’aquest punt.
Imatge 51. Fotografia des de la GI533 cap al sud
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Imatge 52. Fotografia des del marge del conreu de Can Torreavellaner nou, cap al sud-est

Imatge 53. Fotografia des de l’àmbit cap al nord-oest. Vistes a Can Torreavellaner

Des de Can Murtra i Can Faust, al sud-est de l’àmbit, les edificacions existents no són
visibles, per la presència de massa forestal al sud i est de l’àmbit, que en dificulta la visió. Des
d’algun punt del camí d’accés a Can Murtra i del camí d’accés a Can Faust, perpendiculars a
la GI533, s’observen només les naus de l’oest de l’àmbit.

50

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

Imatge 54. Vista des de Can Murtra, cap al nord-oest

Imatge 55. Vista des del camí de Can Faust, cap al nord-oest

Es veuen la part de dalt de les edificacions de l’oest de l’àmbit
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Imatge 56. Vista des del camí de Can Faust, cap al nord

Es veu la massa forestal del sud del sector est de l’àmbit i les línies elèctriques que entren al sector

Masos a la zona dels Camps de Can Ramon, espai del nord i nord-est de l’àmbit del pla
especial, més enllà de la GI533. Malgrat que en el plànol algunes d’aquestes edificacions
surten visibles, al treball de camp s’ha constat que no es veuen les edificacions de l’àmbit del
pla especial, perquè hi ha molts marges de conreus arbrats, jardins amb peus arboris, i la
carretera GI533 es situa a una cota superior.
Imatge 57. Fotografia des de la zona dels Camps de Can Ramon al sud-oest

No es veuen les edificacions de l’àmbit del pla especial
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Als masos de la zona de Can Paulí i de Camps d’en Telleda, espai del nord-oest de l’àmbit
del pla especial, tampoc és visible l’àmbit del pla especial, pel mateix motiu anterior.

-

Conca visual llunyana – visual de fons (a partir de 900 m): Aquesta és la conca visual on
només es perceben elements puntuals o sense definició formant part dels fons escènic que
s’observa.
En aquesta conca es situen diferents masos residencials com: Can Croses, Can Llobet, Can
Pinot, Can Pêrera,Can Colomer i els masos de l’entorn de l’Estanyol. També si localitza el
nucli d’Estanyol i d’Aiguaviva. De tots aquests punts d’observació, no és visible l’àmbit del pla
especial, per la distància i la presència de masses forestals, conreus llenyosos, els marges
arbrats de conreus, i també per l’apantallament de les edificacions existents i els espais
enjardinats associats.
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6. PAISATGE I PROJECTE
6.1. DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL
El Pla Especial PEU1 Granja Marielca té com a objecte identificar i regular totes les construccions i
elements resultants del Pla especial per a la transformació a ús hoteler de la granja Marielca.
D’aquesta manera es reordena aquest sector, oferint uns serveis i una dinamització al Barri de
l’Estanyol i a l’entorn natural del volcà de la Crossa, afavorint també l’equilibri territorial des del punt
de vista paisatgístic. A més es crearan noves places laborals que es preveu siguin cobertes a través
de la borsa de treball del municipi.
El pla especial proposa la transformació a ús hoteler de luxe ( segons estudi de posicionament
realitzat per l’empresa CANOVAS de Girona) per obtenir de 40 i 50 habitacions per 90 – 100
persones d’aforament.
Les característiques principals es basen en:
-

Algunes de les habitacions es proposen amb jardí privat, les de més categoria, en planta
baixa i bany d’hidromassatge, i amb una decoració diferent a totes, amb les tendències més
modernes del mercat. Cadascuna amb el seu nom propi.

-

La resta d’habitacions, sempre de luxe, amb sala d’estar, bany i terrassa.

-

Piscina comunitària elegant i amb zones per a nens.

-

Jardí de prestigi que permeti passejades tranquil·les.

-

Zona de jocs.

-

Lloguer de bicicletes.

-

Restaurant prestigiós. Cuina seleccionada. Amb esmorzars, dinars i sopars. Es podria arribar
a un acord amb algun restaurant prestigiós de Girona per donar una cuina ja coneguda.

-

L’objectiu, per nosaltres, és formar part de la xarxa Relais et Chateaux:

-

Aquí la segmentació de públic potencial és clara: turista europeu i espanyol que vol quelcom
més i diferent a tot el que hi ha. Personalitzat. Amb classe. Viatges curts de trencar amb la
rutina. Viatges ciutat. Realment l’evolució del turisme a Girona ens mostra una gran
oportunitat.

Amb els criteris anteriors, el pla especial reordena el conjunt d’edificacions, creant zones de circulació
i d’usos, en base a garantir la racionalitat, tant en els criteris d’ordenació, així com en la justificació i
adequació dels mateixos a la normativa vigent pel bon funcionament de la nova explotació.
Es mantenen moltes de les edificacions, previ estudi del seu estat de conservació, i no se’n preveu
construir cap de nova. Concretament es contempla l’enderroc de 1.928,27 m2 de sostre, que
correspon majoritàriament a part de les edificacions existents dins la franja de 25m. de protecció de la
carretera i més visibles, aproximadament al 25% del total edificat.
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Imatge 58. Plànol de la proposta d’enderroc

Font: ABM
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Imatge 59. Plànol de zonificació del pla especial

Font: ABM

Àrea de dotacions i serveis ( codi AS ). En aquesta àrea es situaran les edificacions i les instal·lacions
pròpies d’ús hoteler i els serveis complementaris. Les edificacions hauran d’ajustar-se als paràmetres
establerts a l’art. 13.
Àrea d’espais lliures ( codi ALL ). Els espais lliures tindran la consideració de jardí, o bé d’ampliació
d’aparcament. Aquests espais lliures mantindran a tots els efectes el caràcter de sòl privat i si ubicarà
la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous equipaments (zona sud-est de
l’àmbit). Queden expressament prohibits tot tipus d’instal·lacions fixes, i l’emmagatzematge de
mercaderies i productes.
Àrea vinculada al PEIN del volcà de la Crosa. (codi AP). Només s’admetran les obres de conservació i
millora de les edificacions preexistents quan no representin increment del volum edificat ni de la
superfície ocupada.
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Imatge 60. Plànol d’ordenació del pla especial

Font: ABM

L’edifici de serveis es situa a la “Masia” (edifici 6) , on s’hi ubicarà la recepció, la cuina, el restaurant,
el bar, etc ,... La seva posició central dins el conjunt, permet una circulació radial i fluida amb la resta
d’edificacions i serveis.
Les habitacions es situen als edificis longitudinals núm. 1, 2 i 4, que es troben a l’entrada i que estan
col·locats de forma paral·lela al nord de l’àmbit i una altre part situats a la zona est ( edifici 9 ).
Els edificis d’activitats i sales tècniques es situen als l’edifici 3, 7 i 8 vinculats a la zona esportiva i
lúdica. En una zona hi hauria vestuaris, gimnàs ( edifici 3 ) i en l’altra una zona d’aigües i spa ( edifici
7 i 8 ).
Les edificacions situades a l’oest es destinen a un centre recreatiu vinculat amb el volcà de la Crossa,
podent ser també el punt de sortida i arribada de rutes amb bicicleta i a cavall. L’ús d’aquestes
edificacions serà públic, i s’estendrà més enllà dels hostes de l’hotel. Aquestes edificacions quedaran
vinculades a l’espai natural protegit del PEIN del volcà de la Crosa, al límit oest del pla especial.
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Taula 4. Sostre i ús de les edificacions del pla especial

Ocupació m²

Edificabilitat m²

ÚS

Superfície edificacions existents

6518,00

7798,00

Hoteler

Edifici 1

421,58

421,58

habitacions

Edifici 2

465,38

465,38

habitacions

Edifici 3

499,34

499,34

Serveis/gimnàs

Edifici 4

254,32

508,64

habitacions

Edifici 5

420,15

420,15

Local Polivalent

Edifici 6

726,13

726,13

admin / restaurant

Edifici 7

608,11

608,11

Spa

Edifici 8

79,07

79,07

Annexe Spa / serveis

Edifici 9

762,33

762,33

habitacions

Edifici 10

1379

1379

PEIN volcà de la Crosa

superficie resultant Proposta:

5615,41

5869,73

m²

1928,27

m²

Superfície enderrocs
Font: ABM

Tenint en compte l’alt valor ambiental de la zona, el projecte basa el seu disseny en la integració de
l’edificació en l’entorn, en la minimització del seu impacte paisatgístic i en la sostenibilitat. En aquest
sentit, els materials utilitzats per a la reforma seran bàsicament pedra, fusta i ferro, minimitzant
l’empremta ecològica de l’actuació donat que tots els materials es troben a l’entorn immediat, i els
sistemes constructius són els utilitzats pels gremis de constructors de la zona.
En quant als serveis, actualment es disposa d’aigua potable i llum. És necessària la instal·lació d’una
la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous equipaments per a un hotel de luxe a
la granja Marielca segons el dimensionat proposat en aquest pla especial. Aquesta depuradora també
donaria serveis als quatre habitatges que es troben a l’oest de la carretera i a les edificacions existent
que quedarien vinculades al PEIN del Volcà de la Crosa. La ubicació d’aquesta instal·lació es preveu
dins l’àrea d’espais lliures a sud-est de l’àmbit.
Pel que fa la línia actual pel subministrament elèctric que arriba al sector pel sud de l’àmbit, es
determina en el pla especial que s’haurà d’estudiar en projecte el soterrament d’aquesta.
Per coherència amb les tasques a desenvolupar i per respecte a l’entorn on es troba, es projecta una
solució que ofereixi un alt índex de sostenibilitat al conjunt, que sigui molt eficient amb l’energia que
consumeix, i que permeti una bona gestió dels recursos hídrics.
Tenint en compte l’alt valor ambiental de l’entorn del pla especial, el projecte basa el seu disseny en
la integració de l’edificació en l’entorn, en la minimització del seu impacte paisatgístic i en la
sostenibilitat. En aquest sentit, els materials utilitzats per a la reforma seran bàsicament pedra, fusta i
ferro, minimitzant l’empremta ecològica de l’actuació donat que tots els materials es troben a l’entorn
immediat, i els sistemes constructius són els utilitzats pels gremis de constructors de la zona,
minimitzant impacte ambiental i paisatgístic. I d’acord amb l’estudi d’impacte i integració paisatgística
que acompanya el pla especial es proposen diferents mesures d’integració paisatgística, com
l’apantallament visual de bona part del perímetre de l’àmbit, que permetrà “amagar” bona part de les
edificacions que es conserven.
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6.2. CONCA VISUAL DEL PLA ESPECIAL SENSE MESURES CORRECTORES
Per determinar aquesta visibilitat s’ha partit del model digital d’elevació (MDE) del terreny de la
situació actual, i s’han establert nous punts d’anàlisi respecte els ubicats en el càlcul de la visibilitat
actual.
La diferència amb la situació actual és que s’han analitzat menys edificacions perquè el pla especial
proposa l’enderroc d’algunes construccions i enderroc parcial d’algunes naus. Però cal remarcar, que
les edificacions que es mantenen parcialment o la seva totalitat no variarà la seva alçada així que
l’alçada de l’observador serà la mateixa que la situació actual.
Imatge 61. Plànol de la conca visual del pla especial (sense mesures d’apantallament)

Com es pot observar, la conca visual futura sense mesures correctores queda limitada a l’espai
interior de l’àmbit del pla especial, i els espais oberts limítrofs. El resultat és similar a la imatge de la
conca visual actual (apartat 5.3.1).
La visibilitats del pla especial és similar a l’actual perquè les edificacions no varien la seva alçada i
només s’enderroquen algunes parts d’aquestes. A més, l’edificació amb una incidència visual més
elevada es manté igual i per tant, no es redueix substancialment la conca visual actual.

6.2.1. CONCA VISUAL DEL PLA ESPECIAL AMB MESURES CORRECTORES
El present document realitza una proposta d’apantallament visual amb espècies autòctones i pròpies
del lloc, a gran part del perímetre de l’àmbit del pla especial, per reduir la visibilitat de les edificacions
que es conserven a l’espai i així minimitzar impacte paisatgístic. Que se suma a la funció
d’apantallament que realitza part de la vegetació natural existent a l’àmbit i masses forestals de
l’entorn.
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Imatge 62. Plànol de la proposta d’apantallament del pla especial

Font: Elaboració pròpia

L’amplada mínima per la plantació d’apantallament visual a gran part del perímetre de l’àmbit és de 4
metres, però en alguns trams aquesta franja s’eixampla fins arribar a uns 15 metres d’amplada, com a
l’est de la GI534. L’apantallament es durà a terme mitjançant una franja boscosa plantada amb pi
blanc (Pinus halepensis), alzina (Quercus ilex) i surera (Quercus suber), arbres present als boscos de
l’entorn, a més d’un sotabosc amb les següents espècies arbustives: aladern (Rhamnus alaternus),
llentiscle (Pistacia lentiscus) i carolina o coronil·la glauca (coronilla glauca).
L’arbrat proposat Pinus halepensis (Pi blanc), Quercus ilex (alzina) i Quercus suber (surera) en el seu
estadi final pot tenir unes alçades aproximades d’entre 6m i 10 metres, entre 5-6 m. l’alzina i surera, i
de 8-10 m. el pi blanc. Cal tenir en compte que en un estadi avançat, la vegetació podria arribar a uns
10 metres d’alçada final, si tenim en compte que l’alçada màxima de les edificacions existents és de 9
metres, podem fer una valoració visual positiva de l’apantallament. Les arbustives proposades per a
la franja ens fan un apantallament visual a un segon nivell més proper ja que poden arribar a alçades
properes als 3 metres.
Per determinar la visibilitat del pla especial amb l’apantallament s’ha partit del model digital d’elevació
(MDE) del terreny de la situació actual, i s’ha afegit la proposta d’apantallament establint un augment
mitjà de 5 metres per sobre el relleu del terreny. Posteriorment, s’han utilitzat els mateixos punts
d’anàlisi ubicats en el càlcul de la visibilitat futura sense mesures correctores.
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Imatge 63. Plànol de la conca visual del pla especial amb mesures d’apantallament

6.2.1 COMPARATIVA ENTRE LA CONCA VISUAL ACTUAL I FUTURA (AMB MESURES)
S’observa que la visibilitat del pla especial amb mesures i sense mesures varia substancialment. La
visibilitat amb aquestes mesures d’apantallament es redueix principalment a la conca en primer
terme, on es produeix més impacte visuals i també a la conca en terme mig.
A continuació es descriuen les diferències més importants per cada conca visual.
Conca visual en primer terme:
En aquesta conca s’observa que des dels habitatges adjacents a la carretera GI-534 gràcies a
l’apantallament proposat no s’observaran nítidament les edificacions del pla especial. Així com des de
Can Torreavellaner nou, al nord-oest de l’àmbit.
Des de la carretera GI-534 no s’observaran nítidament les edificacions de l’àmbit principal degut a les
mesures d’apantallament, però si s’observaran les edificacions de l’oest, perquè no s’ha realitzat
apantallament al costat d’aquest vial pel tema d’accessos i aparcaments previstos en aquest punt i
vinculat al futur ús d’aquestes naus que està relacionat amb l’EIN del Volcà de la Crosa.
Des de l’EIN Volcà de la Crosa, les mesures d’apantallament de l’àmbit de l’oest, també disminueixen
la visibilitat considerablement.
En la conca visual en terme mig:
En aquesta conca s’observa que degut a les mesures d’apantallament al nord de l’àmbit, es redueix la
visibilitat cap al nord, on el punt d’observació principal era la carretera GI533 i alguns punts dels
Camps de Can Ramon, només s’observarà nítidament part de l’edificació central de major alçada.
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Cal mencionar que en aquesta conca visual els elements que integren la vista a aquesta distància es
perceben integrats en un conjunt i no com a elements aïllats. Cal remarcar que degut a l’efecte
distància, la visibilitat perd nitidesa des de molts d’aquests punts, ocasionant que la zona on s’ha de
desenvolupar l’actuació es confongui entre la vegetació i per tant, sigui menys visible.
En la conca visual llunyana – visual de fons:
En aquesta conca també s’observa que es redueix la visibilitat des del nucli d’Estanyol i els masos de
l’entorn. Cal mencionar que en aquesta conca visual només es perceben elements puntuals o sense
definició formant part dels fons escènic que s’observa.

En la documentació del Pla Especial s’adjunten fotomuntatges on s’observa l’apantallament de la
plantació perimetral proposada.
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7. ESTRATÈGIES,
PAISATGÍSTICA

CRITERIS

I

MESURES

D’INTEGRACIÓ

7.1. CRITERIS D’INTEGRACIÓ
Com s’ha comentat anteriorment, l’àmbit i el pla especial, ja disposen d’algunes mesures d’integració
paisatgística que minimitzaran l’impacte paisatgístic del nou ús hoteler que es proposa a l’espai:
vegetació forestal del sud i est de l’àmbit, tractament de coberta i façana de les edificacions que es
conserven (color, textura i materials coherent amb el paisatge del lloc, enjardinament amb espècies
autòctones, tancament perimetral vegetal per apantallament visual, etc.

7.2. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC
A continuació es caracteritzen, defineixen i valoren els principals impactes paisatgístics associats al
desenvolupament del pla especial.
Cal tenir en compte que aquestes possibles afectacions als valors del paisatge, ja són actualment
existents per les construccions i activitat presents a l’espai. El desenvolupament del pla especial vol
aconseguir minimitzar l’impacte paisatgístic i ambiental de les edificacions existents, pel futur ús
hoteler a l’espai, però no es pot oblidar que es continuarà mantenint part de l’espai edificat i per
activitat antròpica (hoteler).

Caracterització i definició dels impactes
A la matriu següent es relacionen clarament les relacions d’impacte. Les caselles ombrejades en groc
indiquen que existeix una interacció entre les actuacions de la proposta i els valors intrínsecs del
paisatge, i per tant, un impacte, sense entrar a valorar si aquest és positiu o negatiu.
Taula 5. Interacció entre les actuacions i valors afectats del paisatge

Valors afectats
Actuacions
del pla especial
Enderroc de part de les edificacions
existents a l’àmbit (1.928,27m2)
Rehabilitació i reforma dels edificis que es
conserven (colors i textures adequats a
entorn)
Plantacions i enjardinaments en els
espais lliures de l’àmbit
Plantació perimetral per apantallament

Estètics
i Visibilitat

Ecològics

1

2

1

3

4

5

6

5

Productius

7

Destinació d’edificacions de l’oest per
equipament vinculat a espai natural
protegit del Volcà de la Crosa
Ús i activitat hotelera de luxe

Socials

8

7

9

L’enderroc de part de les edificacions existents, així com la reforma i sanejament de les que es
mantenen, amb característiques i elements coherents amb el paisatge de l’entorn, provocarà un
efecte positiu en els valors estètics i ecològics de l’àmbit (1 i 2).
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Les plantacions i enjardinaments dels espais lliures de l’àmbit del pla especial, que principalment
tindran l’ús de passeig i oci pels clients del futur hotel, aconseguiran un embelliment i integració de
l’àmbit en l’entorn si es segueixen criteris ecològics: espècies autòctones, de baix requeriment hídric,
pròpies del lloc, etc. (4 i 5). Igual que la plantació perimetral que s’ha plantejat a bona part del
perímetre de l’àmbit, que a més farà una funció d’apantallament visual, aconseguint reduir les
visibilitat de les edificacions que es conserven a l’espai. (6)
La rehabilitació i millora de les edificacions existents, permetrà optimitzar construccions existents a
l’indret amb bona part dels serveis, i no afectar sòl lliure per ús hoteler (3), realitzant mínima
intervenció al medi ambient.
Pel que fa al valor productiu, actualment a les edificacions de la Granja Marielca, i des de fa temps, es
desenvolupa una activitat agropecuària. El desenvolupament del pla especial, permetria continuar
exercint una activitat econòmica i productiva a l’espai, aprofitant les instal·lacions existents, però
transformant l’ús a petit hotel de luxe. (7). Aquest ús pot fomentar el coneixement i divulgació de
l’espai natural protegit situat a l’oest de l’àmbit, exemple de vulcanisme explosiu del territori català de
dimensions i morfologia quasi únics, entre els futurs clients de l’hotel ja que l’espai té interès tant a
nivell didàctic i científic com turístic (9).
El desenvolupament del pla especial, permetrà destinar a equipament públic, vinculat a l’EIN del
Volcà de la Crosa, les dos naus de més a l’oest de l’àmbit (8); donant compliment a les directrius
indicades pel planejament vigent de Bescanó.

Valoració dels impactes
Els impactes esmentats es valoren en funció de la seva afectació sobre el medi, tenint en compte les
mesures ambientals que es detallen en apartat posteriori les que s’han anat esmentant.
La valoració dels impactes paisatgístics, establirà la seva magnitud en funció de la seva afectació en
el paisatge:


Compatible: quan els impactes permeten una fàcil integració sense l’aplicació de mesures
correctores.



Moderat: quan la integració en el paisatge requereix mesures correctores molt simples.



Sever: quan la integració en el paisatge requereix de mesures molt complexes i s’aconsella
replantejar la concepció del projecte.



Crític: quan l’impacte en el paisatge és molt negatiu i supera el llindar tolerable. En aquest
cas, el projecte és desaconsellable.
Taula 6. Valoració dels impactes
IMPACTE

VALORACIÓ

1

Compatible

2

Compatible – Moderat

3

Compatible

4i5

Compatible

6

Compatible

7

Compatible

8

Compatible
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IMPACTE

VALORACIÓ

9

Compatible

Vist els canvis i efectes que es produeixen en els valors de l’àmbit del pla especial, la majoria d’ells de
caràcter positiu o poc negatius, i analitzats els canvis visuals que comportarà l’actuació sobre el
territori (veure apartat 6.2), l’impacte paisatgístic general del projecte es considera COMPATIBLE,
sobretot si es té en compte que actualment ja existeix una incidència paisatgística al territori per les
edificacions i activitat existent a la Granja Marielca, amb el desenvolupament del pla especial i tenint
en compte les mesures paisatgístiques que es recomanen posteriorment per integrar millor les
actuacions previstes, es preveu reduir els efectes actuals sobre els components del paisatge i
aconseguir un futur hotel integrat al territori i de mínim impacte paisatgístic.
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8. ESTRATÈGIES,
PAISATGÍSTICA

CRITERIS

I

MESURES

D’INTEGRACIÓ

Estratègies d’integració paisatgística
Les estratègies d’harmonització, mimesi / ocultació o monumentalització són les opcions per una
actuació i/o projecte d’un nou element aïllat en el paisatge, es considera millor la opció
l’harmonització, que pretén la integració de l’element en el paisatge, amb un resultat positiu o, com a
mínim, neutre pel que fa a la qualitat d’aquest paisatge.
L’estratègia de mimesi / ocultació és la indicada quan no es pot assolir un grau acceptable
d’harmonització i la nova construcció és un element negatiu en el paisatge, la integració només és
possible adoptant les mesures adequades per a ocultar o fer escassament perceptible la imatge de la
implantació. L’ocultació pretén amagar, totalment o parcialment, la visió de certs elements que es
considera poc desitjable des de determinats punts de vista. En aquest cas, l’estratègia més emprada
consisteix en la interposició d’elements propis del paisatge (pantalles vegetals, motes, estructures,
etc.) entre l’observador i els elements que es volen ocultar. Aquesta estratègia pot complementar,
quan convingui, la d’harmonització.
La mimetització té per finalitat confondre els elements propis del projecte amb els elements
preexistents. L’estratègia més freqüent en aquest cas és el camuflatge mitjançant la repetició de
patrons existents en el lloc (cromàtics, materials, formals, etc.), de manera que la percepció aïllada
dels elements sigui poc evident.

Criteris i mesures d’integració paisatgística recomanats pel projecte
Com s’ha detallat anteriorment, l’espai ja disposa d’elements que afavoreixen l’apantallament i
integració paisatgística de les edificacions existents: al sud de l’àmbit hi ha una cobertura forestal
important que dificulta la visió de les edificacions existents des del sud; a l’interior del sector est hi ha
peus arboris de moreres i til·lers, que també produeixen una ocultació de les construccions i espai
interior de l’àmbit; la tipologia de les edificacions és la típica de construccions ramaderes i agrícoles
de la zona.

8.1. RECOMANACIONS AMBIENTALS PER LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Tot seguit es proposen una sèrie de recomanacions ambientals per una millor integració paisatgística
de l’actuació al territori:


Tractament estètic de les edificacions que es conserven
Cal que el desenvolupament de l’actuació i l’edificació es faci amb concordança als materials,
colors i tonalitats de les edificacions existents i del paisatge de la zona, com ja preveu el pla
especial que es presenta.
No s’haurien d’admetre materials d’acabats exteriors, colors, anuncis o instal·lacions que pel
seu impacte visual, puguin incidir negativament, en la imatge exterior d’aquesta àrea.
Es proposa una coloració de les construccions de colors terrosos i marrons, que imitarà la
coloració dels camps agrícoles de l’entorn i elements propis del paisatge agroforestal, per tal
d’aconseguir una relació cromàtica coherent i harmònica amb l’entorn. La textura es proposa
que no sigui del tot llisa, si no una textura una mica rugosa que permeti que el color tampoc
sigui homogeni. Aquesta recomanacions volen imitar el color i textura de l’espai agroforestal
de l’entorn, i mantenir una certa continuïtat de tons, lluminositat, colors, etc. i evitar un
trencament dràstic de l’espai agrícola del voltant amb l’àmbit del pla especial.
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Una altra mesura per reduir la percepció visual de les façanes o cobertes de les construccions
existents, és la col·locació d’algunes plantes tapissants i/o enfiladisses a la part inferior o la
coberta, per tal que les plantes “caiguin” sobre les parts de la nova construcció, i es mimetitzin
amb el paisatge del lloc.


Vegetació
Es recomana eliminar les espècies exòtiques i foranies que puguin detectar-se a l’àmbit, en
especial d’aquelles espècies al·lòctones capaces de desplaçar la vegetació autòctona de la
zona, degut al seu elevat poder colonitzador.
En els espais lliures d’edificacions de l’àmbit, es recomana destinar-los a zones verdes, tot
realitzant enjardinaments i plantacions que ajudaran a naturalitzar l’espai i embellir-lo. Per
aquests espais verds del sector, sempre que sigui possible, és recomana l’aprofitament de la
vegetació autòctona existent. D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi
Natural es recomana evitar la plantació d’aquestes espècies al·lòctones, especialment de:
Arbres
- acàcia (Robinia pseudoacacia)
- ailant (Ailanthus altissima)
- freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
- freixe de flor (Fraxinus ornus)
- acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
- mimosa (Acacia dealbata)
- morera del paper (Broussonetia papyrifera)
- negundo (Acer negundo)
- troana (Ligustrum lucidum)

Arbusts
- Amporpha fruticosa
- Baccharis halimifolia
- budlèia (Buddleja davidii)
- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i Cotoneaster tomentosa)
- carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
- piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata)
- pitospor (Pittosporum tobira)

Plantes entapissants i reptants
- Campanetes (Ipomoea cf. indica)
- miraguà (Araujia sericifera)
- bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
- bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
- cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
- Delairea odorata (= Senecio mikanoides)
- lligabosc (Lonicera japonica)
- Senecio angulatus / Senecio tamoides
- Sicyos angulatus
- tradescantia Tradescantia fluminensis
- vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii)
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- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
- Disphyma australe
- Drosanthemum floribundum
- Drosanthemum hispidum
- Malephora crocea
- Ruschia caroli

Plantes crasses i assimilables
- aloe maculat (Aloe maculata)
- atzavares o figuerasses (Agave sp.)
- Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana)
- figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis)
- Einadia nutans
- Cylindropuntia subulata

Per plantacions en les tanques vegetals o altres punts de la finca, sigui per enjardinament o
apantallament visual, es recomana seguir els següents criteris:


Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl)



Espècies de fàcil implantació i desenvolupament no massa lent.



Capacitat de protecció i estructuració del sòl



Espècies de baix manteniment i requeriment hídric



La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions
vegetals existents a l’entorn immediat.



Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca
del cromatisme



Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas que
sigui necessari, es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, que tinguin
bona densitat de brancam, tupides i amb elevada massa foliar.



Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es
recomana escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que
alhora permetin l’entrada de llum i calor en època hivernal.



Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o
medicinals, com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla),
menta (Mentha sp.), orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc.



Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de
plantes tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o
espècies autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de
menor requeriment hídric.



Caldrà el manteniment d’aquests espais enjardinats, fet que s’ha de preveure en el
disseny per minimitzar les tasques i la despesa.

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal•lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec
eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes
hídriques reals del sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana
utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua
d’abastament públic.
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Apantallament visual perimetral
Actualment al sud del sector est de l’àmbit existeix una cobertura forestal important,
associada a un petit rec que discorre per la zona, la vegetació d’aquest espai és principalment
forestal amb peus arboris d’alzines i pins, però també hi apareixen espècies al·lòctones com
acàcies i canyes. La vegetació arbustiva està formada principalment per espècies enfiladisses
i bardisses: Rubus ulmifolius, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Hedera helix, Smilax
aspera, Climatis vidalba, etc.
En aquest zona s’haurien d’eliminar espècies al·lòctones i invasores, i si es vol utilitzar com
espai de passeig i oci dels futur clients de l’hotel, es pot realitzar una netejar del sotabosc,
però es recomana deixar l’arbrat d’espècies autòctones i de port alt, que realitzen un bon
apantallament visual.
D’altra banda, per un apantallament visual efectiu de les edificacions existents, es proposa
una plantació perimetral al nord de l’àmbit, a l’entorn la GI533 i al perímetre del sector oest de
la Granja Marielca, a fi i efecte de mitigar l’impacte visual i acústic de la futura activitat
hotelera. Així les edificacions existents a l’àmbit no seran visibles des de la carretera GI533, ni
la GI534; ni espais transitats o habitats propers.
L’amplada mínima per la plantació d’apantallament visual al perímetre de l’àmbit és de 4
metres, però en alguns trams aquesta franja s’eixampla fins arribar a uns 15 metres
d’amplada , com a l’est de la GI533.
L’apantallament es durà a terme mitjançant una franja boscosa plantada amb pi blanc (Pinus
halepensis), alzina (Quercus ilex) i surera (Quercus suber), arbres present als boscos de
l’entorn, a més d’un sotabosc amb les següents espècies arbustives: aladern (Rhamnus
alaternus), llentiscle (Pistacia lentiscus) i carolina o coronil·la glauca (coronilla glauca).
Imatge 64. Fotografia de les espècies a plantar
ALZINA

PI
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LLENTISCLE

ALZINA SURERA

CARLOLINA

ALADERN

L’arbrat proposat Pinus halepensis (Pi blanc), Quercus ilex (alzina) i Quercus suber (surera)
en el seu estadi final té unes alçades aproximades d’entre 6m i 10 metres, entre 5-6 m.
l’alzina i surera, i de 8-10 m. el pi blanc. Cal tenir en compte que en un estadi avançat, la
vegetació podria arribar a uns 10 metres d’alçada final, si tenim en compte que l’alçada
màxima de les edificacions existents és de 9 metres, podem fer una valoració visual positiva
de l’apantallament. Les arbustives proposades per a la franja ens fan un apantallament visual
a un segon nivell més proper ja que poden arribar a alçades properes als 3 metres. Per tal de
garantir un primer apantallament des de l’inici es proposen les següents mides de plantació:
 Pinus halepensis : contenidor 30 l. Alçada 175/200 cm.


Quercus ilex: contenidor 7 l. Alçada 125/150 cm.



Quercus suber: contenidor 7 l. Alçada 125/150 cm.



Rhamnus alaternus: contenidor 15 l. Alçada 80/100 cm.



Pistacia lentiscus: contenidor 15 l. Alçada 80/100 cm.



Coronilla glauca: contenidor de 3 l. Alçada 60/80 cm.
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La densitat de plantació per un mòdul de 4x8 m. és la següent:


0,3 peus arbre /m2, repartits entre les tres espècies en les mateixes proporcions



1,2 peus arbustius/m2, repartits entre les tres espècies em les mateixes proporcions
Imatge 65. Detall Mòduls de plantació

Es recomana que anualment es vagi observant la tanca arbòria perimetral, per tal d’assegurar
la seva funció d’apantallament; i si hi ha peus arbustius morts reposar-los per tal de garantir la
cobertura de la vegetació. De manera que no hi hagi espais buits sense vegetació o peus
morts que suposarien un trencament de la continuïtat del paisatge i la vegetació.


Tractament de l’espai lliure d’edificacions
Tot seguit es determinen una sèrie de recomanacions pel que fa al tractament, acabament i
manteniment dels espais interiors no edificats de l’àmbit, per tal d’evitar que aquests indrets
esdevinguin espais desordenats i en estat de conservació precari, fet que pot generar una
imatge de conjunt de baixa qualitat, i evitar un domini de superfície pavimentada i la manca
d’espais enjardinats en aquests espais interiors, que causaria una imatge poc atractiva i gens
integrada al paisatge.
Es recomana:
o No impermeabilitzar tot l’espai, per permetre una infiltració de l’aigua de pluja.
o Els usos recomanats i habituals per aquests espais són: aparcament, zona lleure pels
clients, trànsit i pas de vehicles i personal de l’empresa, etc. que cal regular i delimitar per tal
de no d’aconseguir un espai ordenat i funcional.
o No deixar materials emmagatzemats a l’exterior, reservar espai a l’interior de les
edificacions per aquest objectiu, per no mostrar una imatge desendreçada i caòtica de l’espai
exterior de les edificacions.
o La resta dels espais es recomana realitzar-hi un enjardinament i plantacions, i aprofitar
espècies arbòries autòctones existents, per tal d’aconseguir una major naturalització de
l’espai. S’aconsella:
-

Plantació d’espècies autòctones i de baix manteniment i requeriment hídric, i
adaptades al paisatge i climatologia de la zona.

-

La vegetació hauria d’estar en consonància amb la composició i morfologia vegetal
existents al municipi, en especial amb les formacions vegetals de l’entorn immediat.

-

Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca
del cromatisme de la zona.
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-

En cas que es consideri necessària la plantació de peus arboris que realitzin una
funció d’apantallament visual durant tot l’any, es pot optar per espècies perennifòlies
o, si no ho són que tinguin una bona densitat de brancam, tupides i amb elevada
massa foliar.

-

Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es
recomana escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que
alhora permetin l’entrada de llum i calor en època hivernal.

-

Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o
medicinals, com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla),
menta (Mentha sp.), orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc.

-

Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de
plantes tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o
espècies autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de
menor requeriment hídric.

-

Caldrà el manteniment d’aquests espais enjardinats, fet que s’ha de preveure en el
disseny per minimitzar les tasques i la despesa.

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal·lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec
eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes
hídriques reals del sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana
utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua
d’abastament públic.


Tanques i límits de l’espai
Es proposen uns paràmetres unitaris pel que fa a las tanques que es podrien instal•lar a la
zona, si s’escau, per tal d’evitar una imatge de desordre i descurança amb diferent tipologia,
coloració, dimensió, etc. de tanques. Si es veu necessària la ubicació de tanques entre espai
públic i privat, es vol aconseguir un tancat atractiu visualment transparent, simple de formes i
que permeti una continuïtat entre el públic i el privat.
Inicialment s’intentarà col•locar el menor nombre de tanques possible, si s’han de posar
s’intentarà que aquestes s’integrin el màxim possible amb l’entorn i causin el menor impacte
paisatgístic. Convé prioritzar la utilització de sistemes electrònics de vigilància, en substitució
de les tanques individuals de límit de parcel•la.
Sempre que sigui possible la tanca ha de garantir la permeabilitat per a la microfauna no
cinegètica.
Cal que les tanques mantinguin una unitat formal, és a dir que les tanques d’un mateix espai
tinguin característiques comunes. Cal que el model de tanques seleccionats siguin coherents
amb la resta d’elements de delimitació i d’accés entorn la finca.
Es recomana preferentment tanques homogènies i senzilles, evitant una diversitat de
materials, una bona opció són els filats metàl·lics o malla electrosoldada que permet escollir el
color més adient. Pel que fa als colors, cal que siguin colors suaus (similars a la coloració del
paisatge de la zona: ocres, marrons, terrosos, etc.) i de tipologia o aspectes coherent amb les
edificacions.
Es recomana no col·locar tanques que siguin molt visibles (altes o de colors molt llampants), o
complexes; millor tanques vegetals (amb vegetació autòctona) que poden realitzar la mateixa
funció que un tancat artificial, si no poden ser de vegetació, es recomanen de material que no
sigui opac per tal de no interrompre la visió i minimitzar l’efecte barrera, aconseguint una
continuïtat territorial entre espai públic i privat.
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Si les tanques és imprescindible que siguin opaques, cal disminuir l’alçària i escollir materials i
colors discrets i plantar vegetació a cada banda.
Finalment, cal preveure el manteniment de les tanques, siguin artificials o vegetals, si no
tenen un manteniment adequat sofreixen un procés de degradació que deteriora la imatge del
lloc.


Publicitat i senyalització
La publicitat i la senyalètica són elements inherents a bona part de les activitats econòmiques
i sobretot els de serveis turístics, com el cas del pla especial.
La publicitat actua com a reclam visual i promou el coneixement i el consum dels béns i
serveis que ofereixen les empreses. Quant a la localització se cerquen els espais més visibles
des de l’interior i l’exterior del sector d’activitat econòmica, mentre que pel que fa a
formalització també busca atraure la mirada dels observadors. La senyalètica té trets comuns
amb la publicitat, com ara l’ús de panells indicadors, però té una funció diferent: orientar i
dirigir els usuaris fins a un lloc determinat, i per això està vinculada principalment als vials
d’accés i distribució.
Així doncs, l’impacte de la publicitat i 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 publicitaris i
senyalètics (emplaçament, mida, forma, cromatisme, il·luminació, etc.) és el millor recurs per a
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.
Pel que fa a la publicitat, es recomana que aquesta no sobresurti dels elements construïts,
per tal d’evitar un impacte visual major i integrar-la com un component de l’edificació. Els
materials, colors i textures han de ser coherents amb el conjunt d’elements construïts. Cal
evitar materials lluents i colors dissonants o llampants.
Existeix una tendència recent, d’instal·lar publicitat a les cobertes de les edificacions aprofitant
la presència de grans superfícies continues, que es fa visibles des de noves fonts de recerca
d’informació però no des de punts habitats o sensibles del territori.
Pel que fa a la senyalització del nou habitatge, caldrà que aquesta 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’activitat.
Es recomana que els panells indicatius i informatius de l’activitat de turisme rural i d’indicació
del nou habitatge, tinguin unes dimensions adequades i una localització adient per assegurarne una lectura òptima. Caldrà que aquesta sigui suficient i clara, que els panells s’ubiquin en
llocs adequats i estiguin en bon estat i presentin una coherència dins el conjunt.
Finalment, igual que per les tanques, cal preveure el manteniment que garanteixi la neteja,
conservació i reposició dels elements malmesos.



Lluminàries
L’aportació de llum artificial als espais exteriors es pot realitzar mitjançant la distribució de
punts de llum segons les necessitats de cada zona o element (entrada, jardí, tanques,
senyalètica i publicitat, etc.). Però també cal tenir present la incidència negativa de la
il·luminació, sobretot a la nit, que produeix problemes per a moltes espècies nocturnes (com
rapinyaires nocturns, invertebrats com les papallones de nit, cuques de llum, etc.).
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Pel que fa als paràmetres lumínics i aspectes bàsics de la llum, caldrà donar compliment a la
legislació vigent en la matèria, la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
Per últim, cal tenir present que els bàculs i les lluminàries són elements repetitius, molt
visibles i que ocupen un espai. Per tant, la seva ubicació i aspecte formal són aspectes que
cal valorar a l’hora de projectar la imatge de conjunt de l’espai. Cal preveure una il·luminació
suficient però no excessiva, i coherent a tot el sector. Malgrat que les lluminàries són
elements vistosos i sovint decoratius, no calen lluminàries molt atractives ja que llavors
podrien adquirir un protagonisme excessiu que lleva coherència al conjunt. Convé utilitzar
models de lluminàries coherents amb els elements de l’entorn que l’envolten i per tant, és
millor optar per models bàsics, senzills i versàtils per facilitar-ne la integració al conjunt.
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9. ANNEX CARTOGRÀFIC
1. Plànol de situació
2. Plànol de localització
3. Ortofotoimatge
4. Plànols de Pendents / MDT / Orientacions actuals
5. Plànol visibilitat actual
6. Plànol visibilitat futura
7. Plànol visibilitat futura amb apantallament
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació es presenta l’Informe Ambiental (IA) del Pla Especial Urbanístic per a la
transformació a ús hoteler de la Granja Marielca (Bescanó), redactat segons les determinacions
establertes en la Llei d’urbanisme i el Reglament de la Llei (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
Aquest informe ambiental inclou una descripció dels principals valors naturals de la zona, així com
aspectes de mesures ambientals i criteris de sostenibilitat que s’han tingut en compte en l’ordenació
del sector. Es descriuen les diferents alternatives proposades, així com un anàlisi sobre la incidència
de l’alternativa escollida sobre el medi natural de l’entorn, d’acord amb el contingut que indica la
legislació vigent.

1.1. JUSTIFICACIÓ I CONTINGUT DE L’INFORME
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a
partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, que es pronuncia clarament a favor
d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a
comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al
medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de
l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament
sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera premissa, la Llei també esmenta que entre la
documentació necessària per la tramitació de tot un seguit de figures de planejament urbanístic és
preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les
característiques del projecte.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bescanó, aprovat definitivament per la CTU el 16 de
març de 2011, classifica els terrenys del sector de la Granja Marielca com a sòl rústic, clau 20,
regulats a l’article 161.
La Llei 6/2009 de 28 d’abril sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el
medi ambient, estableix en l’article 5 i annex I els plans i programes sotmesos a avaluació ambiental,
el pla parcial que ara es tramita, no s’ajusta a cap dels supòsits indicats a la Llei.
Així doncs, el present document es redacta tenint en compte l’article 85 del Decret 305/2006 pel qual
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, que determina que en la documentació dels plans
parcials urbanístics s’ha d’incloure un informe ambiental amb el contingut que estableix l’article 100
del Reglament.
Decret 305/2006
Article 100
Objecte i contingut de l'informe ambiental dels plans urbanístics derivats
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s'escau, dels plans de millora urbana en sòl urbà
no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser
rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada pròpia de cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les
següents previsions en tot allò que sigui necessari d'acord amb l'abast de les determinacions del pla derivat:
a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el què inclou la
descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres
mesures de protecció ambiental previstes pel pla d'ordenació urbanística municipal o per altres plans o
programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla i
l'especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per les característiques de l'actuació, al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels
requeriments ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre d'altres, els relatius a la qualitat de l'ambient
atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i el tractament, si s'escau, dels sòls contaminats.
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b) La descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, que comprèn: la descripció, si s'escau, de les
alternatives d'ordenació detallada considerades i la justificació de l'alternativa adoptada; la descripció de
l'ordenació proposada amb expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el
medi ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de l'eficiència energètica, l'estalvi de
recursos i la millora del medi ambient en general.
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació detallada proposada sobre els
diferents aspectes ambientals.
d) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
e) Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.

1.2 ESBÓS I OBJECTIUS DEL PLA
L’objecte del pla especial és necessari per a la transformació a ús hoteler de la granja Marielca dins
el marc de l’art. 47 TRLUC. (... cal que aquestes construccions hagin estat incloses pel planejament
urbanístic (general o especial) en el catàleg que estableix l’article 50.2 TRLUC (en què es justificaran
les raons per a la seva preservació o, si s’escau, la seva recuperació), amb vista a destinar-les a
habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un
establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de
restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris...)
Es per això que la propietat vol transformar l’ús de les edificacions segons es regula en la fitxa PEU-1
Granja Marielca, que li és d’aplicació.
D’aquesta manera es reordena aquest sector, oferint uns serveis i una dinamització al Barri de
l’Estanyol i a l’entorn natural del volcà de la Crossa, afavorint també l’equilibri territorial des del punt
de vista paisatgístic. A més es crearan noves places laborals que es preveu siguin cobertes a través
de la borsa de treball del municipi.

2

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

2.
DETERMINACIÓ
SIGNIFICATIUS
2.1. DESCRIPCIÓ
RELLEVANTS

DELS

DELS

REQUERIMENTS

ASPECTES

I

ELEMENTS

AMBIENTALS

AMBIENTALMENT

2.1.1. ÀMBIT TERRITORIAL
EL MUNICIPI
El terme municipal de Bescanó, amb una extensió de 36 km2 es troba ubicat a l’oest de la comarca
del Gironès i limita al nord amb el municipi de Sant Gregori, a l’est amb els municipis de Salt,
Vilablareix i Aiguaviva, al sud amb Vilobí d’Onyar (la Selva) i Brunyola (la Selva) i a l’oest amb Anglès
(la Selva) i Sant Julià de Llor i Bonmatí (la Selva).
Físicament, limita pel nord amb el riu Ter, a l’est amb el Pla de Girona, al sud amb la capçalera de
l’Onyar, el volcà de la Crosa i el Pla de la Selva i, per l’oest, el Pla de Trullàs.
Imatge 1. Plànol de situació de l’àmbit al terme municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICC
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Es tracta d’un municipi que encara conserva el paisatge rural, amb camps agrícoles al pla i turons
coberts de boscos. La zona urbanitzada es concentra principalment a la plana, nord-est del terme
municipal, tot i que algun dels turons del municipi està urbanitzat (sector sud). Part de l’espai natural
protegit del volcà de la Crosa, es situa en terme municipal de Bescanó (89,9ha.); concretament es
localitza al límit sud-est del terme i també es situa dins el municipi de Vilobí d’Onyar (113,5ha) i
Aiguaviva (1,4ha).
El municipi, de 4.839 habitants (IDESCAT, any 2013), està conformat per 4 entitats de població, que
són Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna. A més, en el terme municipal hi trobem alguna
urbanització com Mas Llunès i Estanyol Parc. El nucli principal de població és Bescanó, amb un 70%
dels habitants del municipi (3.583 habitants any 2013 – INE), amb una estructura urbana compacte i
consolidada.
L’extrem nord del municipi, paral·lel al curs fluvial del riu Ter, és travessat per la carretera N-141, que
uneix Bescanó amb Anglès i Girona, passant per Montfullà. Al sud del municipi convergeixen les
carreteres GI-534 de Vilobí d’Onyar a Estanyol, la GI-533 de Santa Coloma de Farners a Aiguaviva,
que voreja pel nord-oest el cràter del Volcà de la Crosa de Sant Dalmai i la GI-540 d’Estanyol a
Bonmatí. Després al llarg del municipi hi ha carreteres locals i camins que uneixen els diferents nuclis
i urbanitzacions de Bescanó.
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA DE PROJECTE
L’àmbit del present Pla Especial se situa al sud-est del municipi, en el barri d’Estanyol, molt a prop de
l’Espai d’Interès Natural del Volcà de La Crosa. En concret, la Granja Marielca, està situada a
l’encreuament amb la carretera de Bescanó a Aiguavova (GI-534) amb la carretera de Girona a Santa
Coloma (GI-533). Limitant a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de la Crosa.
Imatge 2. Plànol de localització de l’àmbit

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC
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El POUM de Bescanó (aprovat el 16/5/2011 per CTUG) delimita el PEU-1 Granja Marielca en el sòl no
urbanitzable rústic del municipi, que té per objectiu permetre regular la transformació dels usos de la
mateixa.
2

La superfície total de l’àmbit és de 27.079m i inclou el conjunt d’edificacions de la Granja Marielca,
2
situades a l’est i oest de la carretera de Salitja, que ocupen un 24% de la superfície (6.518 m de
2
superfície i 7.789 m de sostre edificat). L’àmbit de l’est de la carretera limita al nord amb camps de
conreu del mateix propietari, a l’oest amb la carretera GI534, al sud amb el camí a Can Murtra i
conreus, i a l’est amb massa forestal d’alzines, sureres i pins que la separen de l’antiga pedrera de
Can Murtra. Pel que fa l’àmbit de l’oest de la carretera, limita al nord amb la primera de les 4
edificacions residencials que hi ha en aquesta banda de la via, a l’oest amb camp de conreu situat
dins espai natural protegit de l’EIN del Volcà de la Crosa, al sud amb mateix conreu que l’oest, i a l’est
amb la carretera GI534.
Imatge 3. Ortofotomapa de la Granja Marielca

Font: Google maps

A l’est de la carretera es concentren la major part dels cossos edificats, entorn la casa que té diversos
cossos annexes, en total ocupen una superfície de 5.139 m2 (sostre edificat 6.419 m2). La superfície
ocupada per les dues naus a l’oest de la carretera de Salitja és de 1.379 m2, amb el mateix sostre
construït.
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Imatge 4. Fotografies de les edificacions de l’àmbit
Fotografies de la carretera GI534 amb Granja Marielca a la dreta i habitatges esquerra

6

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

Fotografia de les naus de Granja Marielca, sector est

Fotografies de les naus de Granja Marielca, sector oest

Els terrenys de l’àmbit del pla especial presenten una topografia gairebé plana, amb un lleuger
pendent cap al vessant sud-oest, des dels vessants orientals del Volcà de la Crosa. Dins el sector hi
ha sobretot naus longitudinals en el sentit oest-est, amb espais diàfans entre les diferents zones
construïdes. El sector est, on hi ha el major nombre d’edificacions, es troba limitat pel límit de la
carretera per una paret amb malla de simple torsió a, i en els espai lliure entre les edificacions (part
central), hi ha peus arboris alineats de moreres, àlbers i til·lers. Al peu de la carretera, en aquest
mateix costat de l’àmbit però fora de la finca de la Granja, també hi ha alguns peus arboris dispersos
que dificulten la visió de l’interior (acàcies, acers, etc.). Dins els espais enjardinats de les edificacions
residencials, de l’altra banda de la carretera, davant la Granja Marielca, hi ha peus arboris d’alçada
considerable (acàcies, xiprers, pins, etc.).
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Imatge 5. Fotografia de la vegetació de les parcel·les entorn la carretera (esq vivendes, dreta granja)

Imatge 6. Fotografia de les moreres de l’interior de l’àmbit de la Granja Marielca, sector est
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El sector oest de l’àmbit, no es troba delimitat per cap tanca i no presenta vegetació a l’espai lliure
entre les dos naus edificades.
Imatge 7. Fotografia de l’espai entre les edificacions del sector oest

Als entorns hi trobem boscos d’alzines i pins, i conreus herbacis amb marges arbrats.
Imatge 8. Fotografia de les masses boscoses i conreus de l’entorn de l’àmbit
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Actualment l’activitat que es desenvolupa a la Granja Marielca és agropecuària, tot i que l’explotació
està en plena activitat, està quedant antiquada i fora de les exigències comunitàries; precisa d’unes
inversions importants per tal d’adequar-se a la normativa vigent fitosanitària.

2.1.2. MEDI FÍSIC
Relleu i geomorfologia
En general el relleu del municipi de Bescanó és accidentat ja que es troba ubicat a la Serralada
Transversal, només les zones del municipi que s’ubiquen sobre el Pla de Girona o el Pla de la Selva
tenen un relleu planer (ocupades per conreus i zona urbana).
L’àmbit de la Granja Marielca, situat al sud-est del municipi, presenta un relleu suau, ja que es troba
en una zona de pocs turons, al que seria el límit nord de la Plana Selvatana. El pendent és molt escàs
i, en tot cas, molt lleugerament descendent de sud a nord.
L’àmbit es situa en un terreny planer, de relleu suau, pendent per sota el 10%. Amb una cota màx,.
aproximadament de 188 msnm al nord de l’àmbit, i cota mínima de 182 msnm. al centre sud de
l’àmbit.
Imatge 9. Plànol de pendents de l’àmbit del pla especial

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques del DMAiH i l’ICC.
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Geologia
El municipi de Bescanó es situa en l’acabament meridional de la Serralada Transversal, format per
roques granítiques i metamòrfiques de contacte paleozoiques, a on després comença la depressió de
la Selva s’hi troben sediments pliocens.
La litologia del municipi de Bescanó es caracteritza per la dominància d’esquists ampelítics, quarsites
i diversos tipus de roques calcosilicatades i marbres afectats per metamorfisme regional generat entre
els períodes Carbonífer i Pèrmic.
En referència als materials més moderns sedimentats a l’entorn, cal destacar la presència de les
argiles localitzades als marges de sedimentació de les conques fluvials i altres zones d’origen
col·luvial formades durant el Pleistocè-Holocè i els llims sorrencs acumulats a les conques fluvials del
Pleistocè superior. Els materials més moderns es troben a les planes d’inundació ordinària i a les
terrasses inferior fins a 2 metres per sobre el nivell del riu i són sediments sorrencs, llimosos i
argilosos.
Imatge 10. Plànol del material geològic a l’àmbit del pla especial
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Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques del DMAiH i l’ICC.

A l’àmbit del pla especial es localitza la unitat geològica:
(Qvpc):: Acumulacions de piroclastes: blocs de lava, bombes, lapil·li (gredes) i ocasionalment roques del substrat.
Constitueixen els cons volcànics. Els materials piroclàstics es troben organitzats en funció de la seva proximitat al
punt emissor, així els materials més grollers es troben al nucli del con volcànic i els materials més fins (gredes i
cendres) es disposen a les part més externes. S'interpreten com dipòsits de caiguda. Edat: Plistocè- Holocè. Era:
Cenozoic. Període:Quaternari.

Hidrologia i hidrogeologia
Bescanó es troba dins la conca hidrogràfica del Baix Ter, dins el sistema de conques internes de
Catalunya. El Ter, un riu de muntanya mediterrània, de règim nival en la seva capçalera, marca el
límit nord del municipi. L’altre curs hidrogràfic d’importància és l’Onyar que neix al massís de les
Guilleries i passa pel sud del municipi de Bescanó.
L’àmbit també pertany a la conca hidrogràfica del Ter i concretament a la subconca del Torrent de
Can Garrofa, que juntament amb el Rec de Can Gibert, s’uneix al riu Güell poc abans de desembocar
al Ter.
Imatge 11. Plànol de la xarxa hídrica propera a l’àmbit

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques de l’ICC.
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El curs d’aigua més pròxim a l’àmbit del pla especial és el Torrent Güell o de Can Garrofa, a uns
300m. a l’est, al terme municipal d’Aiguaviva. Però també cal destacar que al sud de l’àmbit del pla
especial, costat del camí de Can Murtra, hi discorre un rec o torrent de poca entitat, en sentit est-oest,
que creua la GI534 i recull les aigües d’aquesta. Entorn aquest curs d’aigua de poca entitat, al sector
est, hi ha associada una important cobertura vegetal, amb presència d’algunes espècies d’ambients
humits, però també d’espècies al·lòctones.
Imatge 12. Fotografia del curs d’aigua de poca entitat que passa pel sud de l’àmbit

Imatge 13. Fotografia de la vegetació associada al rec del sud de l’àmbit
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D’acord amb el Pla estratègic Alba-Ter, a la Conca el riu Ter es diferencien dues unitats
hidrogeològiques: les que configuren el substrat de l’espai fluvial i les que conformen els al·luvials
quaternaris dels cursos fluvials actuals.
A la part nord del terme municipal de Bescanó es localitzen dos masses d’aigua subterrània de 14.
La Selva i 13. Montseny - Guilleries, definida per la nova Directiva Marc en Política d’Aigües de la
Unió Europea (DMA). L’àmbit del pla especial es situa fora d’aquestes masses d’aigua subterrànies.
Imatge 14. Plànol de les masses d’aigua subterrània del municipi.

Font: Document IMPRESS - ACA

El terme de Bescanó no es troba sobre cap aqüífer protegit ni és una zona vulnerable de
contaminació per nitrats, ni tampoc dins l’àmbit del pla especial.

2.1.3. ATMOSFERA
2.1.3.1. EL CLIMA
El clima del municipi és mediterrani subhumit, amb una pluviometria mitjana anual d’uns 636 mm.
Bescanó limita amb dues formacions muntanyoses importants com el massís de les Gavarres (per
l’est) i el massís de les Guilleries (per l’oest), que tenen una gran influència sobre les precipitacions
que es veuran lleugerament modificades comparant-les amb un règim típic mediterrani. Els mesos
més plujosos normalment són l’abril i el maig, en el període primaveral i el setembre i l’octubre, a la
tardor.
Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 24ºC durant l’època més càlida i els 6ºC en els mesos
més freds, presentant una amplitud tèrmica aproximada de 16 a 17ºC.
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Imatge 15. Climodiograma de Bescanó

Font: Agenda 21 comarcal

Segons l’Atles Climàtic de Catalunya, a la zona de projecte, les característiques climàtiques són les
següents:
Taula 1. Dades Atles Climàtic de Catalunya a l’àmbit del pla especial
Temperatura mitjana anual

14 a 15 ºC

Amplitud tèrmica

16 a 17 ºC

Precipitació mitjana anual

750 a 800 mm

Règim pluviomètric estacional

TPHE

Evapotranspiració potencial

712 a 855 mm Mesotèrmica II (B'2)

Concentració estival de l’eficàcia tèrmica.

48% a 51’9% (b’4)

Dèficit hídric anual (segons Thornthwaite)

100 a 200 mm

Tipus de clima (índex d’humitat)

0 a 20 Subhumit (C2)

Font: Atles Climatològic digital de Catalunya.

2.1.3.2. CANVI CLIMÀTIC
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu
del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la
composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el
desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat.
Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la
generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. El GIECC
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic)en el seu IV Informe (any 2007)
determina que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, basant-se en les observacions dels
increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de
la neu i del gel, i l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en
un 90% de certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. Aquest
darrer informe va ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic
que va tenir lloc a Bali el desembre de 2007.
Les conseqüències genèriques del canvi climàtic pronosticades són, entre altres: augment de la
temperatura mitjana d’1,4 a 5,8 ªC durant aquest segle, desertificació de certes zones del planeta,
alteració del règim de pluges, pujada del nivell del mar entre 9 i 88 cm. per l’any 2100 que inundaria
zones avui habitades, difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat,
etc. El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals
accions d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori.
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A Catalunya, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic té la funció de desenvolupar les polítiques de lluita
contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d’adaptació més
adequades. Així mateix, el seu paper és contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto
de l’Estat.
La ratificació del Protocol de Kyoto per part d’Espanya l’any 2002 implica per a Catalunya la
responsabilitat de contribuir al compromís de limitar les emissions a un creixement del 15% respecte
de l’any 1990 per al període 2008-2012. El 30 de setembre de 2008, el govern de Catalunya va
aprovar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, el primer pla català que
d’una manera coordinada i integrada tracta el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la
Generalitat de Catalunya. El PMMCC quantifica els esforços que ha de fer cada sector i identifica les
accions que cal dur a terme per reduir les emissions associades.
La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes,
constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal d’aconseguir objectius
de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats
adherides de superar els objectius establerts per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de
CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia
sostenible (PAES).
L’Ajuntament de Bescanó va signar, el 20 de març de 2012, el Pacte d’Alcaldes/esses contra el canvi
climàtic, però encara no ha elaborat i publicat el PAES.
2.1.3.3. QUALITAT DE L’AIRE
Actualment, no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins del municipi de
Bescanó, segons les dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de
la Direcció General de Qualitat Ambiental. El fet de no estar en una zona vulnerable i de gaudir de
condicions climàtiques poc adverses pel que fa a les condicions de dispersió dels contaminants, ha
fet que aquestes mesures mai fossin necessàries. Segons els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del
Territori, (MVCT) editats per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi
Ambient, el municipi de Bescanó té una capacitat alta, és a dir que ofereix condicions favorables a
l’establiment de nous focus emissors i té una vulnerabilitat de CO, PST i SO2, és a dir, un risc
d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als contaminants atmosfèrics, molt baixa baixa.
Bescanó pertany a la zona de qualitat de l’aire 8.Comarques de Girona, porcions del territori amb una
qualitat de l’aire similar en tots els seus punts delimitades per Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Aquesta ZQA de Comarques de Girona inclou 117 municipis que engloben superfície
urbana, industrial i rural, es considera que aquesta darrera ocupa la major part de l’àrea i que els
nuclis urbans existents són de mida mitjana i petita; les principals característiques que es descriure
per la zona són:
-

Important coberta vegetal i precipitacions bastants freqüents, la qual cosa afavoreix el
rentatge de l’atmosfera i minimitza la resuspensió de partícules.

-

És una zona interior que es veu afectada per la brisa canalitzada per les valls dels diferents
rius.

-

Els nivells mitjans d’emissions difuses provinents de les d’activitats domèstiques i del trànsit
urbà. La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior a 2000 vehicles
per dia. Existeixen trams amb trànsit moderat i intens

-

Hi ha focus industrials aïllats; però més del 75% dels municipis d’aquesta zona estan lliures
d’àrees industrials.
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Podem afirmar, que la majoria de les emissions totals a l’atmosfera en el municipi són produïdes pel
trànsit urbà i interurbà, i són principalment de CO i NOx; ja que la mobilitat al terme municipal de
Bescanó és important.
2.1.3.4. NIVELLS ACÚSTICS
A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones
urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les
zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat acústica. Els mapes acústics
zonifiquen el territori, d’acord amb el que estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que
desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica:
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A).
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B).
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C).
d) Zones de soroll.
Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari,
marítim o aeri.
e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).
Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves singularitats
característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial. Tenen aquesta
consideració:
Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals protegits,
espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors naturals
requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors.
Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres
àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica.
f) Zones acústiques de règim especial (ZARE).
Es poden declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els valors
límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, en
qualsevol dels índexs d’emissió de soroll Ld, Le i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues setmanes
consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes.

En la documentació del POUM de Bescanó, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
el 16 de maig de 2011, hi ha una proposta de mapa de capacitat acústica del municipi i engloba àmbit
del pla especial dins una Zona de sensibilitat acústica alta. Tot i que aquesta zonificació no s’ajusta a
la zonificació en funció dels usos, d’acord normativa vigent en matèria acústica.
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Imatge 16. Plànol sensibilitat acústica del municipi – POUM de Bescanó (àmbit del PEU-1 en cercle vermell)

Font: Mapa de sensibilitat acústica. POUM de Bescanó

Tot i això, qualsevol actuació al sector haurà de complir amb legislació vigent i no superar els
objectius acústics fixats per la normativa d’aplicació. En aquest cas, malgrat mapa de sensibilitat
acústica municipal, es podria considerar que l’àmbit es situarà en una zona de Zona de sensibilitat
acústica Moderada (B2), però serà l’Ajuntament el que en determinarà la zonificació final.
Taula 2: Taula de qualitat acústica segons el Decret 176/2009.
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Com indica article 17 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos,
tota nova construcció cal que compleixi amb els objectius de qualitat acústica que siguin d’aplicació
en les corresponents zones acústiques i/o prevegi les mesures necessàries per al seu compliment.
L’article 38 del Decret 176/2009, estableix com a objectiu de qualitat acústica del territori la nosuperació dels valors límit d’immissió que estableixen les taules de l’annex A del Decret.
2.1.3.5. AMBIENT LUMÍNIC
Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica el territori municipal en
zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica:
Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de
protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de
l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la
protecció envers la contaminació lluminosa.
Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no
urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els
ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.
Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació urbanística,
excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta
en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.
Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de
persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una
menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de
desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la
contaminació lluminosa a Catalunya.
Com s’observa en el plànol següent, l’àmbit es situa a la zona de protecció alta (E2), ja que és un sòl
no urbanitzable, i a més està en contacte amb l’espai natural protegit del Volcà de la Crosa que és
una zona de protecció envers la contaminació lluminosa màxima (E1).
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Imatge 17. Plànol de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa del municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques de l’ICC i DTiS

Les característiques de l’enllumenat exterior nocturn, hauran de complir amb les determinacions de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i
les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07. Aquesta legislació té com a finalitat la regulació de sistemes
d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la claror natural del
cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i
l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de
recursos naturals.

2.1.4. MEDI BIÒTIC
La diversitat florística i faunística de la zona ve determinada per la massa forestal mediterrània i per la
vegetació d’ambients més humits que es troba en els fons de vall per on circulen els cursos fluvials; i
per la pressió antròpica de la zona. Tanmateix, en aquesta anàlisi s’ha optat per estudiar la fauna
existent a l’entorn de l’àmbit d’actuació, no pas només a la zona concreta, la qual és molt reduïda i
limitada.
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2.1.4.1.VEGETACIÓ I HÀBITATS
Segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, a l’àmbit dels entorns (cal tenir en compte que al seu interior
no hi trobem cap hàbitat natural, atès que la zona ha estat modificada directament per la mà de
l’home), hi trobem el següent hàbitat:
Imatge 18. Plànol dels hàbitats presents a l’àmbit i el seu entorn.

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques de l’ICC i DTiS.

86. Ciutats, pobles, àrees industrials
86a. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Espais edificats. Incloent-hi jardins i conreus de mides diverses, amb nombroses males herbes. Només
rarament hi ha restes de vegetació natural. Els espais oberts sense construir porten comunitats
herbàcies o, més rarament, llenyoses, de caràcter ruderal. Els vegetals que en formen part estan
adaptats a les pertorbacions, al trepig i a les aportacions de matèria orgànica en graus diversos; en
molts casos es tracta de plantes al·lòctones.

I a l’entorn es localitzen els següents hàbitats:
42. Boscos aciculifolis
42w. Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la
terra baixa catalana. Codi CORINE: 42.8217
45. Boscos escleròfil·les i laurifolis
45c. Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra
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El municipi de Bescanó forma part de la regió biogeogràfica mediterrània, concretament entre la zona
del domini l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum) i el domini de la sureda
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). A les zones més planes del municipi s’hi
desenvolupa el conreu agrícola de secà, tot i que la major part del municipi està coberta per superfície
forestal. Les zones de vegetació de ribera es troben bàsicament en els marges del riu Ter i d’algun
torrent i riera, però en aquests casos el grau de conservació del bosc de ribera és més baix .
El sud-est del municipi, on s’ubica la Granja Marielca, és un entorn obert, antigament forestal,
caracteritzat per conreus de secà i alguns de regadiu amb fruiterars, avellaners, etc. Les restes de
vegetació forestal present entorn conreus i marges és pròpia de la terra baixa mediterrània. La
degradació d’aquest ambient forestal comporta que la vegetació dominant siguin les pinedes de
pinastre (Pinus pinaster) i hi hagi claps d’alzina surera (Quercus suber), peus d’alzina (Quercus ilex) i
pi blanc (Pinus halepensis), amb un sotabosc arbustiu típicament mediterrani, lligat a l’alzinar. En les
parts on la degradació del bosc ha estat més intensa s’hi ha desenvolupat una màquia silicícola
d’arboç (Arbutus unedo) i bruc boal (Erica arborea). A les parts més humides del fons de vall, a
alguns dels cursos fluvials de cabal irregular existents a la zona, es localitza vegetació d’ambients
més humits i algun peu de roure (Quercus humilis).
Dins l’àmbit del pla especial, com s’ha comentat anteriorment, la vegetació existent entre les
edificacions i en espais lliures de l’àmbit, és escassa. L’escassa vegetació existent a l’àmbit, es
concentra al sector est. Es localitzen plantacions lineals de moreres i àlbers, al centre del sector est; i
al sud del sector hi ha vegetació forestal amb presència d’espècies d’ambients humits per l’existència
del rec en aquest punt, es localitzen: moreres, saüc, acàcies, canyes, alzines, esbarzers, heura,
pollancre o àlber, alguna alzina i algun pi, etc.
Imatge 19. Fotografies de la vegetació dins l’àmbit del pla especial
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Pel que fa a la presència d’espècies de flora protegides, incloses en el catàleg de flora amenaçada de
Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del catàleg de flora amenaçada de Catalunya),
no s’han observat a l’interior de l’àmbit del pla especial.
2.1.4.2. FAUNA
Les principals espècies faunístiques que poden ser presents o s’han observat a la zona d’estudi i els
seus àmbits de l’entorn (com el Volcà de la Crosa), pertanyen i estan relacionades amb els ambients
forestals, agrícoles i urbans; també poden aparèixer espècies d’ambients més fluvials, però de forma
ocasional. Les masses forestals de l’àmbit tenen certa continuïtat amb les masses forestals del
municipi, pel que és probable que sigui un espai freqüentat per un nombre elevat d’espècies. La zona
de l’entorn presenta un grau de naturalitat baix, però suficient com per permetre la presència rèptils,
aus i micromamífers, sense comptar amb la presència òbvia d’insectes i altres invertebrats típicament
mediterranis.
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Pel que fa a la fauna invertebrada, la presència d’espècies herbàcies amb floració i ecosistemes
forestals (encara que no pas molt madurs), assegura la presència d’insectes i bones densitats
d’artròpodes diversos, malgrat que no s’hi han trobat espècies de gran importància ni amb un règim
de protecció elevat.
Pel que fa als amfibis, a les zones properes als torrents i rieres hi és present amb certa abundància el
tritó verd (Triturus marmoratus), així com el palmat (Triturus helveticus). També hi trobem la reineta
(Hyla meridionalis), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota verda (Rana perezzi), o el tòtil
(Alytes obstetricans). Altres espècies com el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau comú
(Bufo bufo) o el gripauet de punts (Pedodytes punctatus) podrien també ser-hi presents, tot i que
sempre en més baix nombre i sense tenir dades exactes de la seva presència a la zona concreta de
l’àmbit d’estudi, la qual està poc naturalitzada.
Dins dels rèptils, hi són presents la sargantana de paret (Podarcis hispanica) i el dragó comú
(Tarentola mauretanica), en les zones més properes humanitzades, així com diversos ofidis i fins i tot
alguns llangardaixos (possiblement Psammodromus algirus i Thimon lepida).
En referència al grup dels grans mamífers, potser només el senglar (Sus scrofa) per la seva elevada
abundància recent a totes les zones forestals de les comarques gironines, podria tenir una presència
freqüent a l’àmbit més proper, amb possible presència ocasional de cabirol (Capreolus capreolus).
També es pot trobar la presència de la guilla (Vulpes vulpes) i la fagina (Martes foina). I hi habiten
micromamífers de diferents espècies, com són ratolins (Mus spretus i Apodemus sylvaticus), a més
d’altres espècies com les rates (Rattus sp.).
El grup de vertebrats que presenta una major diversitat són els ocells. Pel fet d’estar al costat de
zones humanitzades, hi trobem espècies com l’estornell (Sturnus vulgaris), l’oreneta vulgar (Hirundo
rustica) o el pardal comú (Passer domesticus). Tanmateix, hi són abundants els ocells d’ambients
forestals mediterranis: s’hi ha detectat la merla (Turdus merula), el xoriguer (Falco tinnunculus), el
rossinyol (Luscinia megarrhnchos), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el tudó (Columba
palumbus), el raspinell (Certhia brachydactyla), el cargolet (Troglodytes troglodytes), l’oriol (Oriolus
oriolus) o el picot verd (Picus viridis), el gaig (Garrulus glandarius), el pit-roig (Erithacus rubecula),
mallerengues de diferents espècies (Parus sp. i Aegithalos caudatus), el bruel (Regulus ignicapilla) i
una gran diversitat d’espècies d’indrets arbrats.
Algunes espècies pròpies de llocs humits i que poden ser-hi presents durant els mesos freds, tot i que
alguns d’ells podrien criar als torrents i rieres del sector, serien: el tallarol de casquet (Sylvia
atricapilla), el tord (Turdus philomelos), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) o el pit-roig
(Erithacus rubecula), així com, més en contacte amb l’aigua, la cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
(hivern) o la cuereta blanca (Motacilla alba). Rapinyaires com l’aligot (Buteo buteo) o l’esparver
(Accipiter nisus), probablement es reprodueixin a les rodalies de la zona (o fins i tot al seu interior).
Als nuclis propers i rodalies també hi és present l’òliba (Tyto alba), el xot (Otus scops) i el mussol
(Athene noctua), entre d’altres rapinyaires nocturns.
Pel que fa a espècies animals protegides que podem localitzar a l’interior de l’àmbit d’estudi i/o entorn
immediat no n’hi trobem de presents. Si prenem com a referència un àmbit més extens, cal tenir
present les espècies catalogades pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, en la Categoria B de l’annex; així podem localitzar a l’àmbit
el picot garser petit (Dendrocopos minor) i el duc (Bubo bubo) com a espècies nidificants; el falcó
pelegrí (Falco peregrinus) i el repicatalons (Emberiza schoeniclus) com a hivernants regulars o
l'arpella vulgar (Circus aeruginosus) com a migrants, però cap d’elles al seu interior.
Pel que fa a les espècies amenaçades, d’acord el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al
desenvolupament de la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg
espanyol d’espècies amenaçades, a l’àmbit no se’n detecta cap de els catalogades com “en perill
d’extinció” o “vulnerables”.
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Referent a les espècies protegides incloses a la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, Annex 2: Espècies de la fauna i la
flora d'interès comunitari per a la conservació de les quals cal designar zones especials de
conservació, no n’hi trobem cap al seu interior. Sí que al Volcà de la Crosa hi poden se presents
espècies com el banyarriquer del roure (Cerambix cerdo), l'escanyapolls (Lucanus cervus), les
libèl·lules Coenagrion mercuriale i Oxygastra curtisii, la papallona Euphydryas aurinia.
En relació a la Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus
silvestres. Annex 1: Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat a fi
d'assegurar-ne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de distribució, en són nidificants als
entorn algunes espècies (però cap d’elles al seu interior), com l'enganyapastors (Caprimulgus
europaeus), el blauet (Alcedo atthis), el duc (Bubo bubo) i probablement el milà negre (Milvus
migrans); és visitant des d'àrees veïnes no lligada a migracions l'àliga marcenca (Circaetus gallicus);
corresponen a migradors habituals l'arpella (Circus aeroginosus), l'aligot vesper (Pernis apivorus), etc;
hi poden ser hivernants habituals el martinet blanc (Egretta garzetta) i el falcó pelegrí (Falco
peregrinus); i es tenen cites esporàdiques de torlit (Burhinus oedicnemus), mussol emigrant (Asio
flammeus) o terrerola (Calandrella brachydactyla). Cal insistir en el fet que cap d’elles es troba
present al seu interior.
2.1.4.3. CONNECTIVITAT
Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades
a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees
perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de
campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat
biològica i l’harmonia estètica del paisatge. En termes generals, hi ha dos tipus principals de
connectors: els lineals, que es corresponen amb les estructures considerades connectors per
excel·lència, els cursos d’aigua ja siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que
corresponen a àrees més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en connecten dos o
més per juxtaposició.
Segons el Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona (PDUSG), aprovat definitivament el
27 de juliol de 2010, engloba l’àrea urbana de Girona, i és l’espai on més ràpidament s’estan produint
dinàmiques pertorbadores del territori, i on es concentren la majoria d’infraestructures de la comarca.
Els municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Celrà, Quart, Fornells
de la Selva, Llambilles, Vilablareix, Aiguaviva i Bescanó, a més d’altres de més allunyats, s’estan
articulant com un sol espai, amb els processos propis de les grans àrees urbanes: moviment
residencial del centre cap a la perifèria, increment de la mobilitat quotidiana, unió d’espais urbanitzats
de diferents municipis, etc. Aquest pla identifica 11 eixos principals de connexió (7 són fluvials i 4
terrestres), en concret a l’àmbit del pla especial s’identifica:
-

Eix Muntanyes de Rocacorba – Muntanyes de Bescanó – Volcà de la Crossa. Eix terrestre situat a l’oest
de la comarca, amb orientació nord-sud. Posa en contacte les terres altres de la Serralada Transversal
(Rocacorba) amb les serres de menys alçada d’aquesta mateixa unitat orogràfica. Es tracta d’un
paisatge divers, que en algunes zones és eminentment forestal, mentre que en altres presenta un
mosaic de boscos i camps de conreu molt interessant. L’interès d’aquest eix rau, també , en que la seva
funcionalitat va més enllà dels límits comarcals: al sud i est cap a la Selva i al nord cap al Pla de l’Estany
i la Garrotxa.
En aquest eix s’ha identificat un punt crític, fent referència al pas, en paral·lel al Ter (d’est a oest) de tres
carreteres: la GI531, la GI533 i la N141. I també s’identifica com a punts crítics per la connectivitat, la
zona de la carretera GI540, que uneix la zona de Mas Lluners amb l’Estanyol i connecta la N141 amb la
GI533.

Així, el PDUSG qualifica l’àmbit del pla especial com espai d’interès connector, per la preservació del
connector ecològic Fornells – Aiguaviva, tot i que aquet corredor actualment està força fragmentat pel
pas de diferents infraestructures de comunicació que connecten amb Girona i la connectivitat
ecològica és escassa.
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Imatge 20.Plànol dels espais oberts del PDUSG a Bescanó

Font: Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona

Segons les determinacions del Pla Director de la connectivitat funcional del Gironès (Consell
Comarcal del Gironès, 2007), on s’identifiquen les zones d’interès per a la potenciació i/o conservació
de la connectivitat, el municipi de Bescanó s’ubica proper a dues zones estratègiques per a la
conservació de la connectivitat ecològica; una que uneix dos espais amb un elevat valor natural, les
Guilleries i la selva de la Plana i, l’altra que uneix les Gavarres i el Volcà de la Crosa.
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Imatge 21. Plànol de les zones estratègiques per a la connectivitat a la comarca del Gironès.
Zona 1: Les Gavarres i la plana de l’Empordà
Zona 2: Les Gavarres i les muntanyes de Rocacorba
Zona 3: Les muntanyes de Rocacorba i la Plana de la
Selva
Zona 4: Les Gavarres i la zona del volcà de la Crosa
Zona 5: Les Gavarres i la plana de la Selva
Zona 6: Les Gavarres i el massís de Cadiretes

Font: Consell Comarcal del Gironès

A nivell local s’identifiquen dos fluxos connectors: el corresponent al sòl forestal que permet connectar
l’espai de la Crosa de Sant Dalmai amb el Massís de les Guilleries i, per altra banda, al nord del
municipi el riu Ter actua com a corredor ecològic fluvial entre les Muntanyes de Rocacorba i les
Guilleries, tal com es mostra a la figura següent.
El Ter és considerat un connector fluvial amb molta rellevància. La xarxa de torrents i el riu Ter
constitueixen un espai connector que mereix una especial atenció i protecció important, tant els
boscos de ribera per la incidència en la fauna com les lleres dels rius i torrents.
Al sud del municipi, hi ha una zona de connectivitat estratègica, concretament la zona 3: Les
muntanyes de Rocacorba i la Plana de la Selva. Aquesta zona estratègica ha de permetre la connexió
entre la plana de la Selva i les muntanyes de Rocacorba transcorre entre l’EIN del Volcà de la Crosa i
fins a la Vall de Llémena, una àrea amb valors molt alts de connectivitat, els més alts de la comarca.
Des d’aquest punt fins a l’EIN de les muntanyes de Rocacorba, els valors de connectivitat són alts, de
manera que la permeabilitat que ofereix l’espai és alta. La dimensió d’aquest espai és d’uns 6 km de
llargada i entre 1 i 2 km d’amplada en funció de l’indret.
Segons el pla director de connectivitat funcional de la comarca del gironès (Consell Comarcal del
Gironès, 2007), la zona oest del terme municipal de Bescanó és un indret de connectivitat crítica, pel
pas de la N-141 fragmenta Àrees Ecològiques Funcionals (AEF) de boscos d’àrees seques al seu pas
per Bescanó i també mosaics i zones agrícoles, tot i que en menor mesura.
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Imatge 22. Plànol de les zones crítiques per a la connectivitat a la comarca del Gironès.
Zona 1: nord (Sant Julià de Ramis - Celrà)
Zona 2: nord-est (Sant Julià de Ramis - Cervià de Ter)
Zona 3: nord-est (Bordils, Sant Joan de Mollet i Sant
Martí Vell)
Zona 4: nord-oest (Sant Gregori)
Zona 5: oest (Bescanó)
Zona 6: central-oest (Aiguaviva - Fornells de la Selva)
Zona 7: central-est (Girona – Quart)
Zona 8: central-est (Llambilles)
Zona 9: sud-est (Cassà de la Selva)
Zona 10: sud (Llagostera)
Zona 11: sud-est (Llagostera)

Font: Consell Comarcal del Gironès

Si analitzem la connectivitat amb major detall, es pot observa que l’àmbit del pla especial, presenta
una connectivitat molt baixa, tot i que el Volcà de la Crosa, situada a poca distància, ja adquireix un
valor més elevat. Actualment el valor de connectivitat a l’àmbit del pla especial és baix, principalment
pel fet de situar-se a tocar de dues importants vies de comunicació de la zona: carretera de Salitja
(GI534) que creua àmbit pel mig, i carretera de Santa Coloma (GI533) a pocs metres al nord; a més
l’activitat humana i la presència d’edificacions i altres elements artificials també dificulten la
connectivitat i la mobilitat segura d’espècies. Però a mesura que ens allunyem de l’àmbit de la granja
Marielca, sobretot cap a l’oest, el valor de connectivitat augmenta. També cal destacar que el pas del
rec pel sud de l’àmbit, afavoreix la presència i mobilitat d’espècies, malgrat que de manera reduïda; i
que els marges forestals dels conreus de l’entorn de la Granja també permeten una connectivitat local
per la fauna.
El desenvolupament del pla especial, transformant l’ús de la Granja Marielca, no es preveu que
produeixi canvis en la connectivitat de la zona, ja que les actuacions es centren dins l’àmbit; malgrat
tot cal destacar que l’adopció d’algunes mesures ambientals que es recomanen al present document,
poden afavorir la mobilitat local d’espècies a la zona i no agreujar el problema de la connectivitat.
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Imatge 23.Plànol dels valors de connectivitat a l’àmbit del pla especial

Font: Servidor de Cartografia ambiental del Consell Comarcal del Gironès.

2.1.5. MEDI PERCEPTUAL
2.1.5.1. USOS DEL SÒL
Els usos del sòl predominants en el municipi de Bescanó són:

Municipi

Taula 3. Usos del Sòl (%) del municipi de Bescanó i el Gironès. Any 2000.
Bosc
Improductiu
Matollars Prats
Conreus
dens
Clar
natural
artificial

Total
(ha)

Bescanó

63,19

0,44

2,05

0,13

0,23

3,52

30,44

3.673

Gironès

59,81

0,12

2,80

0,59

0,31

5,49

30,88

57.545

Font: Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF)
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Imatge 24.Mapa de cobertes del sòl al municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DTiS

Com es pot observar a la taula i imatge anteriors, al terme municipal de Bescanó hi domina una
superfície forestal (boscos densos, formats per pins i alzinars, i també plantacions de caducifolis de
fusta tova com pollancres i plataners), seguit dels conreus (sobretot herbacis de secà, dominats pels
cereals, prop d’Estanyol hi dominen els arbres fruiters de secà com els avellaners). Pel que fa al
creixement urbà i industrial del municipi, aquest es concentra a la vora del marge dret del riu Ter, als
pobles de Vilanna, Bescanó i Montfullà, on aquest últim per la seva proximitat a Girona ha rebut més
pressions de creixement. També en destaquen les urbanitzacions de Mas Llunès i Montfullà iniciades
als anys 80.
A l’entorn de l’àmbit del pla especial, com s’ha comentat anteriorment, bona part de la superfície està
coberta per zones agrícoles (conreus herbacis), amb taques de superfície urbana (edificacions
residencials i ramaderes i carreteres), i també es localitzen algunes zones boscoses i matollars
principalment a les vessants del Volcà de la Crosa i cap a l’est (en terme municipal d’Aiguaviva)
d’alzinars amb pins i suredes.
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A l’àmbit del pla especial hi ha les edificacions vinculades a l’activitat agropecuària de la Granja
2
2
Marielca, concretament ocupen 6.518m del total de l’àmbit (27.079 m ). La majoria d’aquestes
edificacions són en planta baixa, a excepció d’algunes naus del nord i edifici central de la masia i
2
annexa B, que són planta baixa més planta pis. El sostre total edificat actualment és de 7.798 m ,
2
2
essent de 6.419 m al sector est, i 12.379m al sector oest. Al sector oest només hi ha dos naus de
planta baixa, la resta d’edificacions es situen al sector est.
Imatge 25. Esquema de les edificacions i superfícies actuals al sector est de l’àmbit

1- EDIFICACIONS ACTUALS

sol
m²

sostre
m²

nau 1-2

340

680

nau 3

237

237

nau 4

645

645

nau 5

610

610

nau 6

775

775

1.500

1.500

pallisa

195

390

magatzems

205

390

edifici central A

150

400

edifici central b

70

140

edifici central c

152

152

edifici central d-e

220

460

edifici central f

40

40

Edificis granja

1379

1379

6518

7798

nau 7-8

Font: Arquitectes redactors del pla especial
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2.1.5.2.PAISATGE
El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i l’activitat
antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició,
donen a cada territori un aspecte determinat.
L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el
seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que millor defineixen
l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat. Entenem per paisatge
tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un anàlisi força subjectiu, ja que
dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de l’observador de les connotacions perceptuals i
lligams efectius entre l’observador i el paisatge.
El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge,
aprovat definitivament el 26 de novembre de 2010, divideix el territori en diferents unitats de paisatge.
El municipi de Bescanó es situa entre la unitat de paisatge 16. Pla de Girona i la 18. Plana de la
Selva; però l’àmbit del pla especial es situa concretament a la unitat de paisatge de la Plana de la
Selva.
Imatge 26. Unitat de paisatge del pla especial, segons Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge
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En la fitxa de la unitat que forma part del Catàleg, es defineixen els trets distintius i els principals
valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i la seva possible
evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats. En base a tot l’exposa’t defineix objectius de qualitat paisatgística (que s’inclouen en les
Directrius de Paisatge del PTPCG) i proposa mesures (criteris) i accions per assolir els objectius de
qualitat paisatgística.
En aquesta Plana de la Selva, suaument ondulada estesa entre les muntanyes de les Gavarres, el
massís de l’Ardenya i les Guilleries, hi predomina un paisatge agroforestal caracteritzat per conreus
de cereals, amb clapes de bosc d’alzines i pins. La dinàmica i l’evolució del paisatge actual es troba
immers en un procés de transformació producte de la confluència de quatre factors:
-

la construcció o ampliació d’infraestructures de transport per la seva ubicació estratègica;

-

el creixement urbanístic, sovint amb dèficits de servei i manca d’integració paisatgística, per
situar-se en indrets amb pendent;

-

el progressiu abandonament de l’agricultura, la poca rendibilitat econòmica dels conreus està
provocant la seva progressiva substitució per altres usos en sòl no urbanitzable (vivers,
camps de golf, circuits de motor, parcs solars, etc.);

-

i l’aparició de noves activitats econòmiques al voltant de les carreteres, sobretot a l’entrada
dels principals nuclis de població, propicien fenòmens de carretera-aparador, amb naus
industrials i comercials a banda i banda dels vials, i de conurbació entre els nuclis.

En general, malgrat la conjuntura econòmica recessiva i la implementació progressiva d’un
planejament més acurat, tota la plana selvatana està amenaçada per un risc d’increment
d’infraestructures i d’espais urbanitzats i, com a conseqüència, de degradació de la matriu
agroforestal i de la identitat dels nuclis tradicionals. Les dinàmiques del sistema urbà de Girona cada
cop es fan sentir més sobre la Plana de la Selva i, per tant, auguren un escenari de creixement a mitjà
termini.
Imatge 27. Ortofotoimatge on s’observa aquest paisatge de la Plana de la Selva entorn l’àrea urbana de Girona

Font: Google maps
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Si ens fixem en el paisatge de l’entorn del pla especial, aquest és agrícola-ramader, amb conreus
rodejats de masses forestals o marges arbrats, i presència d’edificacions agropecuàries o habitatges
dispersos entre aquest espai agroforestal, la qualitat d’aquest és mitjana perquè hi ha una bona
visibilitat (conca visual àmplia per l’espai obert dels conreus), amb presència de vegetació natural
d’alzinar, i diversitat en la coloració, textures, etc. que composen un paisatge seminatural d’interès. A
més, destaca la presència al límit oest de l’espai natural protegit del Volcà de la Crosa. A l’àmbit
concret del pla especial, la qualitat és baixa per tractar-se d’un espai urbanitzat i antròpic (edificacions
de l’activitat agropecuària de Granja Marielca, les carreteres de l’entorn immediat, edificacions
residencials, etc.), amb escassa vegetació natural. Es tracta d’un espai transformat fa anys per
desenvolupar una activitat ramadera avui encara activa, rodejat d’un paisatge agroforestal (conreus i
masses forestals), però amb escasses mesures d’apantallament i integració paisatgística de les
edificacions i infraestructures existents a l’àmbit.
D’altra banda, el Catàleg del Paisatge també situa l’àmbit del pla especial com a Paisatge d’Atenció
Especial (PAE), concretament anomenat Àrea urbana de Girona. L’àrea definida com a PAE de l’àrea
urbana de Girona engloba gairebé la totalitat de la unitat de paisatge Pla de Girona, estenent-se per
les veïnes d’Estany de Banyoles, Gavarres, Plana de la Selva, Rocacorba i Terramprims. Agafa els
nuclis de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Sant Gregori, Bescanó, Aiguaviva,
Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart i Riudellots de la Selva. Afecta així mateix a parts dels
municipis de Vilobí d’Onyar, Campllong, Llambilles i Palol de Revardit.
Imatge 28. Paisatge d’Atenció Especial de l’Àrea Urbana de Girona segons el Catàleg del Paisatge de les
Comarques Gironines

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge
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El sistema pivota a l’entorn de l’àrea urbana central (el continu urbanitzat que engloba la mateixa
Girona, Salt, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix), els principals eixos viaris i ferroviaris i,
de forma creixent, el conjunt que formen l’aeroport Girona – Costa Brava i el CIM de la Selva. A la
perifèria de l’àmbit central s’hi estan desenvolupant un seguit d’activitats i equipaments que
transformen aquest entorn. En alguns casos la transformació genera espais plenament urbans,
mentre que en d’altres conviuen antics paisatges agraris amb polígons industrials, espais residencials
i equipaments comercials, centres d’oci, etc
La morfologia urbana i l’activitat econòmica és en bona mesura la unió de la relació centre –perifèria i
el pas d’importants vies de comunicació que condicionen i dirigeixen creixements urbans. Els eixos
viaris polaritzen en bona mesura l’activitat econòmica. Al llarg d’aquestes vies de comunicació hi ha
una sèrie d’elements dissonants. Les activitats econòmiques que hi ha no han seguit mesures
d’integració paisatgística, fet que genera una barreja de volums, esquemes cromàtics i manca general
d’espais oberts.
A l’apartat 12 de la memòria del Catàleg (volum 1), es característica i detallen els valors paisatgístics
d’aquest PAE, i es defineixen les principals estratègies, accions i mesures per la seva conservació.
Les principals estratègies per aquest PAE que afecten el pla especial que es tramita són:
Estratègia 3. La preservació d’aprofitaments urbanístics en els sectors de major vàlua paisatgística:
Tendir a la compacitat urbana evitant la fragmentació i els models d’urbanització extensiva en baixa densitat.
Manteniment dels valors de la plana de Ca n’Abres, Sant Roc i Muntanya de Sant Julià.
Estratègia 4. La recuperació d’aquells àmbits que poden esdevenir potencials connectors ecològics:
Recuperació de corredors com el Crosa – Gavarres i Mont Aspre – Muntanya de Sant Julià
Estratègia 5. Evitar la banalització paisatgística dels espais periurbans i industrials:
Millorar la integració paisatgística dels polígons industrials en relació amb l’entorn immediat, mitjançant mesures
com la creació de barreres arbrades i espais enjardinats en el seu perímetre i el tractament estètic d’edificis,
tancaments i mobiliari.
Enderrocar les naus industrials en desús que no es puguin reutilitzar.
Estratègia 6. L’ordenació del paisatge de les infraestructures, especialment de les entrades i sortides
dels pobles i ciutats:
Adoptar mesures per al compliment de la normativa que regula les tanques publicitàries.
Vetllar per la integració paisatgística de les infraestructures de transport, viàries i ferroviàries

Acompanya la documentació del pla especial, l’estudi d’impacte i integració paisatgística que analitza
amb detall el paisatge de la zona i possible transformació amb el desenvolupament del pla especial.

2.1.6. ÀREES D’INCIDÈNCIA EN LA NORMATIVA AMBIENTAL
2.1.6.1. Espais naturals protegits (PEIN, PN, RN, Xarxa Natura 2000, etc.)
L’àmbit del pla especial Granja Marielca, limita a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de
la Crosa (PEIN – Decret 328/1992), regulat pel Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Volcà de la Crosa, aprovat el 07/11/1995 (DOGC2152 de 10/1/1996).
La Crosa de Sant Dalmai és el cràter d'explosió quaternari de majors dimensions de la Península
Ibèrica i conserva encara en bon estat la seva característica morfologia. El seu con principal, de tipus
vulcanià o d’explosió té uns 1250 metres de diàmetre i 75m. de fondària. La Crosa es troba a la falla
que separa les Guilleries de la plana de la Selva; es va originar per les violentes explosions degudes
al contacte del magma amb una gran bossa d'aigua subterrània, que expulsaren gredes, cendres i
algunes bombes juntament amb gran quantitat de roques del subsòl. A dins d’aquest gran cràter en hi
ha un de més petit de tipus estrombolià, això el fa gairebé únic al mon, i que a nivell tècnic i científic
hagi estat molt estudiat.
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Molt probablement va entrar en erupció a l'era quaternària, com els volcans de Canet d'Adri, Banya
del Boc, Granollers de Rocacorba, les Planes d'Hostoles o de la zona volcànica de la Garrotxa.
Antigament el cràter estava ocupat per aiguamolls. La Crosa va tenir un únic episodi eruptiu que es va
desenvolupar en diferents fases, però sense cap tipus d’interrupció entre una i altra i en un temps
relativament curt.
1. En una primera fase hidromagmàtica el contacte del magma ascendent amb una gran bossa d’aigua
subterrània va provocar violentes explosions que expulsaren gredes, cendres i algunes bombes juntament amb
gran quantitat de roques del subsòl.
2. Va seguir una fase estromboliana, molt més tranquila, que va edificar un con d’escòries.
3. Una nova entrada d’aigua al conducte del volcà va provocar una segona fase hidromagmàtica, amb fortes
explosions que varen destruïr l’edifici anterior i va eixamplar el cràter fins les mides actuals.
4. Una segona fase estromboliana va formar un petit con d’escòries adossat al llavi nord-oest de l’interior de la
gran caldera.
5. Una darrera fase de caràcter efusiu va emètre dues colades de lava: una en direcció a Sant Dalmai i una altra
que va provocar la destrucció parcial per esvorallament del con d’escòries interior.

Antigament el fons de la gran depressió volcànica era ocupat per un llac, dessecat definitivament
entre els segles XVIII i XIX mitjançant la construcció d’una interessant mina subterrània. Actualment al
cràter hi ha camps i plantacions d'arbres; en èpoques de grans pluges, l'antic llac del fons del cràter
reapareix per uns dies. Als anys 60 i 70 es va produir l'explotació industrial de les gredes volcàniques
-tosquiges-, la qual cosa va comportar la pèrdua de part dels llavis del cràter. Com a testimoni
d'aquesta activitat, a la zona de les Guilloteres hi ha un tall vertical d'uns quants metres d'alçada que
mostra la superposició de les capes de les diferents erupcions del volcà.
L’antiga gredera de Can Guilloteres, on s’aparca actualment i hi ha plafons informatius sobre el Volcà,
i és un bon lloc per observar els materials. En aquest lloc es veuen que s’alternen capes constituïdes
per fragments basàltics, amb capes de fragments de granits i roques metamòrfiques i capes mixtes,
fruit de diferents pulsacions freatomagmàtiques que podien donar lloc dipòsits de bretxes de caiguda
balística o bé a onades i fluxos piroclàstics que viatjaven arran de terra. Aquests fluxos dipositaven
una capa basal de centra i tot seguint, damunt seu, sedimentaven els elements més grollers, rics en
lítics. D’aquesta gredera surt un corriol que s’enfila fins un petit mirador, des d’on es pot tenir una
vista global de tot volcà.
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Imatge 29. Fotografies des del mirador i la zona de Guilloteres, on s’observa el gran cràter del volcà de la Crosa.
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La vesant est del Volcà, zona on es situa la Granja Marielca, té un pendent molt lleuger, cobrint amb
un mantell de piroclasts ben bé 3,5 km. El pendent és tan suau que no s'aprecia ruptura amb la plana
prevolcànica, a diferència del que passa amb la vesant oest del con, aquí el con no va més enllà dels
300 o 500 m. S’especula que aquest dissimetria tant radical pot tenir dues causes: una podria ser
l'orientació del pla de la falla del sòcol, per on ascendirien els materials eruptius en un direcció
preferent, i l'altra, més difícil de demostrar, l'acció dels vents dominants.
Apart d'aquest evident interès geològic, té també un elevat valor paisatgístic. La localització dels
diferents usos agrícola-ramader i forestal accentuen i faciliten la visualització de la morfologia
volcànica, diferenciant clarament el cràter dels vessants. Al sector sud es localitza l'ermita romànica
de Sant Llop, la màxima altura del con, és un bon punt per fer una vista del paisatge de la Selva.
La superfície que ocupa aquest EIN en el municipi de Bescanó és de 85,85 ha. L’EIN ocupa el con
volcànic del Volcà de la Crosa, la superfície de colada i una part de la superfície que ocupen les
escòries del volcà.
Els objectius del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Volcà de la Crosa són:
a) Delimitar definitivament l'àmbit del Volcà de la Crosa inclòs al PEIN.
b) Protegir l'àmbit de la Crosa, la seva gea, els seus ecosistemes i el seu paisatge.
c) Recuperar en alguns casos els antics usos, més harmònics amb la pròpia morfologia de la Crosa, i adoptar les
mesures adients per a la protecció del seu paisatge.
d) Determinar les normes i actuacions oportunes per a la protecció específica, la restauració i el condicionament
dels indrets singulars afectats per activitats que han estat la causa d'alteracions perjudicials per als sistemes
naturals o el paisatge, i protegir els sòls de les intervencions que puguin incrementar els fenòmens erosius.
e) Mantenir l'ús i destí agroforestals dels terrenys i, en aquest context, facilitar la disponibilitat d'aquest àmbit per
a la recerca, l'educació i el respecte en les qüestions relacionades amb la protecció de la natura i el medi
ambient.
f) Completar el règim urbanístic, d'acord el que preveu el Pla d'Espais d'Interès Natural en el seu Programa de
Desenvolupament (punt 3.4).
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Imatge 30. Plànol de zonificació del PE de Protecció del Volcà de la Crosa

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

Pel que fa als espais de la Xarxa Natura 2000 existents al municipi de Bescanó, es tracta d’un espai
fluvial, les Riberes del Baix Ter. Amb aquesta incorporació es pretén millorar les condicions d’aquest
espai alterat i afectar per l’acció antròpica i garantir la connectivitat ecològica.
- ES5120011 Riberes del Baix Ter. Catalogat com a LIC i ZEPA. La seva tipologia és la d’espai
d’aigües continentals. Té una superfície total de 1.217,9 ha.
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Imatge 31. Plànol dels espais naturals protegits del terme municipal de Bescanó

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cartogràfiques del DTiS i ICC.

El Volcà de la Crosa de Sant Dalmai, també està catalogat com espai d’interès geològic per l’inventari
d’espais d’interès geològic de Catalunya (A la fitxa del geotòp hi diu el següent):
Geòtop 356. Crosa de Sant Dalmai: La Crosa de Sant Dalmai pertany al vulcanisme quaternari de Catalunya. És
el major exemple de vulcanisme explosiu del territori català. Consisteix en una caldera d’origen explosiu de més
d’un quilòmetre de diàmetre, el fons de la qual fou inundada creant-se un llac evidenciat per la presència de
dipòsits lacustres. Aquest geòtop té una especial importància en el camp del vulcanisme, tant a nivell de
morfologia, com de processos ignis
El Sant Dalmai és un dels dos volcans de la depressió de La Selva més ben conservats. El seu caràcter explosiu,
la seva morfologia i les seves grans dimensions el fan únic dins del vulcanisme neogen - quaternari català, d’aquí
el seu especial interès tant a nivell didàctic i científic com turístic.
Aquest caire explosiu és bàsicament de tipus freatomagmàtic, fet que el diferencia de la resta de volcans de la
zona, en els quals predominen les erupcions de tipus estrombolià. Així, en la Crosa de Sant Dalmai són
importants els dipòsits de tipus piroclàstic, formats tant per materials juvenils (composició basàltica) com per
materials lítics (fragments ignis i metamòrfics).
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Com es pot apreciar l’àmbit de Granja Marielca no es troba inclòs dintre els límits de cap figura de
protecció, tot i que limita a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de La Crosa.
Imatge 32. Plànol de l’espai natural protegit EIN Volcà de la Crosa i l’àmbit del pla especial

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cartogràfiques del DTiS i ICC.

2.1.6.2. Hàbitats interès comunitari
En el municipi de Bescanó hi trobem algunes comunitats i entorns naturals que estan considerats com
a hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de
març de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres,
modificada per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés
científic i tècnic la directiva 92/43/CEE).
Dins l’àmbit del pla especial no es situa cap Hàbitat d’Interès Comunitari, però sí al seu entorn
immediat, malgrat que cap d’ells és de caràcter prioritari.
-9340 Alzinars i carrascars (no prioritari), proper, pel costat oest, a Granja Marielca, però no al seu interior.
- 9540 Pinedes mediterrànies (no prioritari), que es troba representat en tota la franja occidental de l’àmbit, però
no pas al seu interior.
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Imatge 33. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’àmbit i el seu entorn.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cartogràfiques del DTiS i ICC.

2.1.7. ÀREES DE RISC
2.1.7. Risc sísmic
Bescanó es situa d’intensitat de risc sísmic VII, zona sísmica 3 on els efectes d’una emergència
sísmica provocarien danys a les construccions, fins hi tot danys lleugers a les construccions de tipus
C(estructura metàl·lica o de formigó armat).
Imatge 34: Plànol de les zones sísmiques de Catalunya

Font: SISMICAT. Protecció Civil de Catalunya
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2.1.7.2. Risc d’inundabilitat
La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista merament
hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva conca i les
transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé directament al mar.
Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte per la seva
freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i per negament de
punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol avinguda o inundació
extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del fenomen meteorològic i
hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud de la població
afectada (vulnerabilitat).
D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis hidrològics
i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el
disseny i establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns.
El pla de Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter, té per objectiu general la
planificació de solucions a nivell integral de les conques del Baix Ter i el seu espai fluvial, a partir de
la diagnosi realitzada. Aquesta planificació es basa en el coneixement del comportament del sistema
fluvial del riu i la conca hidrogràfica, a través de l’estudi dels fenòmens i processos que la regeixen,
per poder proposar alternatives d’actuació o prevenció als punts o zones que calgui davant
esdeveniments que produeixin conseqüències negatives de tipus ambiental, social o econòmic.
Els objectius específics que pretén assolir la PEF de les conques del baix Ter són:








Recuperar ambientalment i millorar hidràulicament la desembocadura del Ter i del Daró Vell a la plana
del Montgrí amb tot el sistema de llacunes associades que caldrà dur a terme, dins d'una estratègia de
gestió integrada de zones costaneres.
Disminuir els danys per inundacions en zones urbanes, industrials i d'infraestructures consolidades, en
especial les zones al voltant de Girona a causa de l'Onyar, i a partir de la Bisbal d'Empordà davant del
Daró.
Replantejar-se la funcionalitat de les motes per tal d'avaluar la possibilitat de mobilització o eliminació en
funció de l'estat, del nivell de risc i dels condicionants morfodinàmics.
Millorar la funcionalitat hidràulica i ambiental del tram superior del Terri.
Recuperar els boscos de ribera, especialment a les zones planeres, bàsicament del Ter, l'Onyar i el
Daró, afectades per explotacions agrícoles o forestals o bé per alteracions morfològiques.

En la delimitació de les zones inundables que realitza el PEF, la totalitat de l’àmbit del pla especial es
situa fora de la zona inundable, tant pels períodes de retorn dels 10, 100 i 500 anys. En el mapa de
zonificació de la PEF, es diferencien la Zona Fluvial ((ZF) línia de màxima inundació del període de
retorn de 10 anys), el Sistema Hídric (SH) està definit entre la línia de màxima inundació del període
de retorn de 100 anys i la (ZF) i la Zona Inundable. (ZI) línia de màxima inundació del període de
retorn de 500 anys i el SH), associat totes elles al riu Ter, al nord del terme municipal.
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Imatge 35: Plànol de la inundabilitat del terme municipal

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya. INUNCAT

Com es pot veure al plànol anterior, l’àmbit del pla es situa fora d’espais amb risc d’inundabilitat.
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.
Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, el municipi de Bescanó està declarat zona d'alt risc d'incendi forestal. Però d’acord amb el
mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill alt i una vulnerabilitat molt alta pel
risc d’incendi forestal i està obligat a el Pla d'actuació municipal pel risc d’incendi forestal (INFOCAT),
que ha d’homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
El mapa bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat, indica que l’àmbit
presenta un risc d’incendi baix. Els indrets de l’entorn amb presència de masses forestals, el risc
d’incendi augmenta a moderat o alt.
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Imatge 36: Plànol del risc d’incendi forestal a l’àmbit del pla especial

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ICC i DTiS

Però no es pot obviar la presència a les proximitats de vies de comunicació i zones edificades i
habitades que són focus potencial pel risc d’incendis forestal. Caldrà adoptar i preveure mesures per
prevenir el risc d’incendi forestal, segons la legislació vigent al respecte (DECRET 64/1995, de 7 de
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Llei 5/2003 de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 123/2005, de 14 de juny).

2.1.8. MEDI SOCIOECONÒMIC
2.1.8.1. Població i poblament
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, la població censada a Bescanó el 2013 era de 4.839
2
habitants, que conformen 134,7 hab/km . Des de l’any 1998, la població ha patit un increment, que ha
durat fins a l’actualitat. En 15 anys la població ha augmentat de 3.063 a 4.839 habitants, i la tendència
sembla que és continuar augmentant de manera moderada.
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Imatge 37. Evolució de la població a Bescanó (1998 a 2013)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

El creixement de la població és el resultat del creixement vegetatiu net (natalitat menys mortalitat)
més el saldo migratori net (immigració menys emigració), d’un territori determinat al llarg d’un període
de temps. En aquest context, segons les dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya, Bescanó per a l’any 2001-2011 va experimentar un creixement natural positiu(4,89‰),
degut a que el número de naixements va ser superior al número de defuncions, i un saldo migratori
positiu del 29,21‰. Per tant, la taxa de creixement total de la població de Bescanó va ser positiva,
d’un 34,10‰, per sobre de les taxes corresponents a la comarca del Gironès de 28,55‰ i de
Catalunya de 16,98‰, per la diferència també important en el creixement migratori del municipi que
està per sobre de la comarca i Catalunya.
Taula 4. Creixement de la població, mitjana anual 2001 – 2011 (taxes per mil habitants).
Natalitat

Mortalitat

Creix. natural

Creix.
migratori

Creixement
total

Bescanó

12,78

7,9

4,89

29,21

34,10

Gironès

14,48

7,77

6,70

21,84

28,55

Catalunya

11,54

8,50

3,04

13,94

16,98

Font: Idescat

El municipi està conformat per 4 entitats de població, que són Bescanó, Estanyol, Montfullà i Vilanna.
A més, en el terme municipal hi trobem alguna urbanització com Mas Llunès i Estanyol Parc. El nucli
principal de població és Bescanó concentra el 70% dels habitants del municipi. Les seves
característiques morfològiques són diferents: a Bescanó hi predominen els habitatges entre
mitjaneres i en canvi a la resta hi predominen les cases aïllades i un disseminat important.
L’estructura urbana i de les seves unitats estan estretament relacionades amb l’activitat dels seus
ocupants. Així, mentre a Bescanó hi dominen les ocupacions dels sectors industrials i de serveis, a
Vilanna, Estanyol i Montfullà hi ha un clar predomini de l’activitat agrícola, la qual cosa no significa
que els seus habitants es dediquin a ella de forma exclusiva, aquest última característica provoca que
es doni una mobilitat obligada important. A Estanyol, pel fet de tractar-se d’un terreny més agrícola,
es localitzen masies, edificacions residencials i granges disperses entre els camps de conreu.
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Taula 5. Habitants per nuclis de població de Bescanó. Any 2013
Nuclis de
població

%

3.583

74%

disseminat

96

2%

Estanyol

177

4%

Montfullà

271

6%

Disseminat

73

2%

Vilanna

412

9%

Disseminat

227

5%

Bescanó

TOTAL

4.839
Font: INE 2013

Actualment, la superfície de sòl urbà és de 2.360.919 m 2, del qual un 20,68% es troba al nucli de
Bescanó, i la superfície de sòl urbanitzable és de 906.023 m2, del qual un 5,11% és al nucli de
Bescanó. Així doncs, actualment un 6,6% del sòl de Bescanó és urbà i un 2,5% del sòl és
urbanitzable.
2.1.8.2. Economia
L’economia de Bescanó, segons dades de l’IDESCAT any 2001, està dominada pel sector serveis,
que ocupa el 54% de la població activa. Els segueix el sector de la indústria amb un 30% de la
població activa, el sector de la construcció amb un 12% de la població activa i per últim l’agricultura al
voltant del 3% de la població activa. En el municipi domina clarament l’economia terciària, amb un pes
important del sector de la indústria que es troba per sobre de la mitjana de la comarca i de Catalunya.
L’agricultura també ha anat perdent representació en el municipi, tot i que encara es troba per sobre
els valors de la comarca i de Catalunya. Els que han augmentat percentualment són el sector serveis
i la construcció, aquest últim degut al boom urbanístic dels últims anys, no hem d’oblidar que el
municipi es troba proper a l’àrea metropolitana de Girona.
Imatge 38. Gràfic de població ocupada per grans sectors d’activitat al municipi(2001).

agricultura; 54
indústria; 497

serveis; 907
construcció;
199

agricultura

indústria

construcció

serveis

Font: IDESCAT.

A l’àmbit del pla especial des de fa temps s’hi desenvolupa una activitat agropecuària, anomenada
Granja Marielca. L’explotació està en activitat, però està quedant antiquada i fora de les exigències
comunitàries, pel que necessita inversions importants per tal d’adequar-se a la normativa vigent
fitosanitària.

47

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

2.1.8.3. Vies de comunicació i mobilitat
Les principals vies de comunicació al municipi de Bescanó són la N-141, al nord del terme municipal,
paral·lel al Ter. D’aquesta via surten diferents carreteres secundàries que menen a urbanitzacions i
zones habitades del terme municipal, i també la carretera de Santa Coloma de Farners a Girona (GI533), just a tocar de la zona de Granja Marielca, molt a prop del trencant que connecta amb la
carretera de Mas Llunès o d’Estanyol (GI540) i la carretera de Salitja (GI534) que divideix el pla
especial en dos.
A continuació es mostra la mobilitat obligada al municipi per raons de residencia -treball i residencia –
estudis a l’any 2001 (dades mes recents disponibles):
Taula 6. Resum desplaçaments per raons de treball i estudi a Bescanó. Any 2001

Total per raons
de treball
617
1.040
418
1.657
1.035
- 622

Desplaçaments
Desplaçaments interns
Desplaçaments a altres municipis
Desplaçaments des d’altres municipis
Total desplaçaments generats
Total desplaçaments atrets
Total

Total per raons
d’estudi
39
103
2
142
41
- 101

Font: idescat

Com es pot observar a la taula anterior, el municipi de Bescanó genera més desplaçaments externs,
tant per motius de treball com d’estiu, que els que atreu; principalment degut a la seva proximitat amb
Girona, molta gent viu a Bescanó però treballa i estudia a Girona, que es troba a menys de 8 Km. de
distància i disposa de major serveis i llocs de treball.
Paral·lelament al de la resta de la comarca, el parc automobilístic de Bescanó s’ha vist incrementat en
els darrers anys, el 2012 comptava amb 2.502 turismes (representen 62,3% del parc de vehicles del
municipi). Cal destacar el nombre de camions i furgonetes presents al municipi, representen el 19,4%
del total dels vehicles municipals, i el de motocicletes representa el 13,23%. L’índex de motorització
del municipi ha passat de 844,06 vehicles per cada mil habitants a l’any 2001, a 852,92 vehicles per
cada mil habitants a l’any 2012 (essent un valor per sobre la comarca – 733,16‰ i Catalunya 663,77‰), cal destacar que l’any 2008 hi va haver un màxim amb una taxa de 900,52 vehicles per
cada mil habitants.
La IMD (Intensitat Mitjana Diària de Transit) de les principals carreteres pròximes a la zona de
projecte: la GI-533 i la GI-534 són força elevades, per connectar amb carreteres principals del territori
(AP7,C25, etc.). Però el tram de la GI-534 que passa pel mig de l’àmbit del pla especial, es pot
observar com la IMD és menor.
Taula 7. IMD principals carreteres entorn la zona projecte. Dades d’aforaments 2011:
%
Trams de carretera
IMD
Pesants

Velocitat

Tram de GI-533 Rotonda connexió AP7,Girona sud – Límit C. GironèsSelva

10.050

7,51%

89,53

Tram de GI-533 Límit C. Gironès-Selva – C25,Sta. Coloma F.

8.308

8,68%

-

Tram GI-534 Salitja (GIV5341,Vilobí Onyar // GI533 Bescanó)

938

1,86%

74,64

Carretera GI-540 Bescanó (GI534 Estanyol – N-141Bonmatí)

643

1,44%

77,82

Font: Dades d’aforaments carreteres 2011. Generalitat de Catalunya

Aquestes dades ens permeten entendre que els moviments de vehicles entre Girona i el nucli de
Bescanó són molt intensos, principalment són moviments obligats per treball (només un 37,2% de la
població activa de Bescanó treballa dins el propi municipi), però els moviments per les carreteres
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secundàries que uneixen les diferents urbanitzacions de Bescanó es redueixen (per sota dels 1000
vehicles diaris); s’ha pogut comprovar que el trànsit per la carretera GI-534 (tram Salitja – Estanyol)
és reduït i es limita a la gent que viu habitualment en aquesta zona (que és poca). El trànsit per la via
es veu una mica incrementat els cap de setmana, per l’existència d’un parell de restaurants a la zona
d’Estanyol i Sant Dalmai.Pel que fa al trànsit per la GI-533, és més elevat ja que uneix nuclis de major
població (Sant Dalmai, Vilobí d’Onyar, Aiguaviva) i l’eix transversal (C25) amb Girona.
El mitjà de transport més habitual tant en els desplaçaments interns com externs al municipi és
vehicle individual. Igualment, si ens fixem en les característiques de l’àmbit del pla especial i la seva
situació respecte els nuclis de població de l’entorn, els desplaçaments per accedir a l’indret, es fan
habitualment amb vehicles privat, tot i que hi ha una línia regular de transport públic que passa per la
GI533 i uneix Aiguaviva amb Girona, i té una parada aprop de l’àmbit del pla especial, concretament
abans de l’enllaç amb la GI534.
Imatge 39. Fotografia de la parada de bus a la GI533

També cal destacar que dins el terme de Bescanó i a la zona d’Estanyol concretament, hi ha una
xarxa de camins molt extensa que permet accedir a tots els espais habitats i conreus, connectant amb
les carreteres principals del terme. Per aquests camins, també hi discorren itineraris senderistes i de
ciclisme, que són elements d’oci que permeten gaudí del paisatge i conèixer el territori (eina social,
educativa i turística), i al mateix temps són itineraris de comunicació per mitjans més sostenibles. A la
zona del Volcà de la Crosa, hi ha diferents itineraris que permeten conèixer la històrica i evolució del
vulcanisme a la zona, amb diferents plafons informatius i educatius al respecte.
A les proximitats de l’àmbit del pla especial, hi ha itineraris senyalitzats i vinculada a l’espai natural
protegit del Volcà de la Crosa. També hi ha itineraris a l’est, que indiquen les masies i indrets d’interès
d’aquest sector del territori, en terme municipal d’Aiguaviva.
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Imatge 40. Fotografia d’itinerari existent a l’oest de l’àmbit, a l’espai EIN del Volcà de la Crosa

Imatge 41. Fotografia d’indicador d’elements d’interès per camins de l’est de l’àmbit
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2.1.8.4. Patrimoni cultural i històric
Entorn l’àmbit del pla especial es localitzen nombroses edificacions que formen part del l’Inventari de
Patrimoni arquitectònic de Catalunya, així com diversos jaciments que formen part de l’Inventari de
Patrimoni Arqueològic de Catalunya, tot i que cap d’ells es situa a l’interior del sector. Algunes
d’aquestes edificacions del patrimoni arquitectònic són: Can Telleda (s.XVII) i Can Cavaller (s.XVII) al
nord-oest; Can Boades (s.XVII-XVIII) i Ermita de la Mare de Déu de les Fonts (s. XVII) al sud; Can
Costa (s.XVI i catalogat com BCIL) i Ermita St Llop (s.XII/XIII/XIX) al sud-oest. I d’arqueològica es
localitzen els jaciments de Can Boades, Camps dels Carlins a Estanyol, Can Paulí, etc.
També cal destacar que a les proximitats de l’àmbit del pla especial, elements o edificis d’interès
arquitectònic, recollits en el POUM de Bescanó com Elements d’Interès Municipal (EIM), així com
masies incloses al Catàleg de Masies de Bescanó.
Imatge 42. Plànol dels elements catalogats de l’entorn de l’àmbit del pla especial

Font: POUM de Bescanó

Aquests elements del patrimoni cultural i històric, així com d’interès natural, es revaloritzen i potencien
a través d’itineraris i rutes que permetin donar-los a conèixer i observar-los de manera respectuosa,
com és el cas dels itineraris entorn el Volcà de la Crosa i ermita de Sant Llop.
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Imatge 43. Fulletó informatiu dels itineraris entorn el Volcà de la Crosa a Estanyol

Font: Ajuntament de Bescanó

2.1.9. FLUXES AMBIENTALS
2.1.9.2. AIGUA
1

3

El consum d’aigua a Bescanó és de 142.350 m i el consum mitjà s’estima en 110,6 l/hab/dia (tot i
que cal tenir present la dada de 175//hab/dia és indicador estàndard, ja que existeix població amb
fonts pròpies que augmentarien el consum mitjà de Bescanó).
L’empresa encarregada del subministrament d’aigua de xarxa és PRODAISA, la qual dóna servei a
través de la xarxa d’abastament i distribució que inclou els nuclis de Bescanó, Montfullà, Vilanna, el
polígon industrial de Montfullà i Mas Llunès.
L’aigua de la xarxa d’abastament de Bescanó i Montfullà prové de la planta potabilitzadora de
Montfullà (ETAP). El Polígon Industrial de Montfullà és abastat amb aigua procedent del municipi de
Salt. L’aigua abastada al nucli de Vilanna procedeix de diversos pous ubicats al nucli de Bonmatí.
Aquesta aigua és abastada a l’empresa PRODAISA, qui la subministra als usuaris de la xarxa
d’abastament d’aquest nucli. La urbanització Mas Llunès és abastada amb l’aigua de dos pous,
anomenats “pou vell” i “pou nou” propietat de l’empresa PRODAISA a través d’un contracte entre
aquesta i l’associació de propietaris de la urbanització. En total, PRODAISA disposa d’uns 43 km de
canonades amb l’objectiu de subministrar aigua als nuclis esmentats.

1

Dades extretes de l’agenda 21 comarcal del Gironès. Deplan, 2005

52

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

Segons dades de l’agenda 21 local, el sector domèstic és el principal consumidor d’aigua a Bescanó
(56,3% del total), seguit de l’Industrial (33% del total) i de l’agroramader (10,4% del total). Un 0,4% del
consum d’aigua del municipi (procedent de pou) no es coneix el seu ús.
Actualment la Granja Marielca disposa de pou propi per l’obtenció de l’aigua necessària per l’activitat
agropecuària que s’hi desenvolupa.
Aigües residuals
Per a la realització del tractament d’aigües residuals, Bescanó disposa de dues estacions
depuradores d’aigües residuals (EDAR). Una situada a Bescanó i una altra a Montfullà. L’EDAR de
Bescanó es situa a Montfullà, i aboca les aigües tractades al Ter. Es va posar en marxa al 2005 i
dóna servei a Bescanó i el nucli de Montfullà, té un tractament de tipus biològic i un cabal de disseny
de 600m3/dia (equival a una població de 3445 habitants).
Els nuclis o masos dispersos pel terme, atesa la dificultat tècnica i econòmica que hi arribi la xarxa de
col·lectors, solen tenir fossa sèptica.
Pel que fa al sector agroramader, el consum és de 99.290 m3, dels quals la major part va destinada a
l’aigua de reg. Com que aquesta s’infiltra al sòl, no es considera un abocament.
Tant pel que fa a l’abastament com el sanejament, el pla especial determina les infraestructures
necessàries per garantir un correcta subministrament i tractament de les aigües que es pugin
necessitat i generar a la nova activitat prevista al sector. Es preveu un consum d’aigua molt menor
que l’actualment existent per l’activitat ramadera al lloc; així com d’aigües residuals que seran de tipus
domèstic.

2.1.9.2. RESIDUS
Pel que fa als residus, l’índex de producció de residus a Bescanó va ser de d’1,29 Kg/hab. i dia a l’any
2011, situant-se per sota de l’índex mitjà de Catalunya (1,47 Kg/hab. i dia), però per sobre de la
comarca (1,16 Kg/hab. i dia). En total es van generar 2.166,30 Tones de residus, essent el
percentatge de recollida selectiva 38,85% (38,97% a la comarca).
Actualment a l’activitat de la Granja Marielca es gestionen els residus ramaders d’acord amb
normativa vigent. S’ha observat que a al costat de l’accés de la Granja, hi ha contenidors de residus,
malgrat tot, la nova activitat hotelera a la zona recollirà i gestionarà correctament els residus que es
produeixin, si s’escau amb gestors autoritzats.

2.1.9.3. ENERGIA
Pel fet d’estar urbanitzat, hi ha presència de línies elèctriques de mitja i baixa tensió a les proximitats
del sector d’estudi, concretament hi ha dos línies elèctriques que entren a l’àmbit pel sud, una de les
quals connecta amb transformador existent a l’interior del sector. Al municipi hi passa la MAT,
construïda recentment, però no afecta l’àmbit de l’interior de Granja Marielca.
Pel que fa als consums energètics del municipi, per cadascun dels tipus de combustible i sectors:
Taula 8. Consum energètic per sectors i tipus de combustible (teps/any). Any2003

Font: Documentació ambiental del POUM de Bescanó.
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El projecte d’edificació determinarà les infraestructures energètiques necessàries per garantir un
correcta subministrament de l’energia que es pugui necessitar a la futura activitat hotelera al sector, i
estudiarà el soterrament dels trams de línies elèctriques que passen per l’àmbit.

2.2. DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE
PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
2.2.1. PLANS SUPRAMUNICIPALS
Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)
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, el Plans Sectorials i
els Plans Directors.
Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials
parcials, basats en la funcionalitat territorial.
El PTGC adscriu Bescanó dins l’Àmbit Funcional Territorial (AFT) de les Comarques Gironines, dins
aquest es descriuen diferents sistemes, i el municipi podria estar relacionat amb l’àmbit funcional
central Girona + Cassà de la Selva, o sistema de d’articulació i desenvolupament del sistema central
de l’àmbit funcional, nivell 2, que es base en el sistema urbà d’Anglès – Amer.
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”.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial
parcial de les Comarques Gironines. El Pla ordena el creixement urbanístic de les comarques de l’Alt
Empordà, el Baix Empordà, el gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès. Els
objectius del Pla que cal que el planejament derivat hi doni compliment són els següents:
1. Reforçament de la vertebració urbana dels territoris.
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 de les activitats econòmiques relacionades amb
el turisme que no es centrin en la producció immobiliària.
6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front 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 desenvolupament urbans
12. Millorar lla xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori.
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Aquest Pla classifica l’àmbit com a de sòl de protecció especial, per ser un àmbit d’especial valor
connector, regulat per l’article 2.6 i 2.7 de la normativa del PTPCG.
Imatge 44. Plànol d’ordenació del PTPCG

Font: DTS
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Els objectius ambientals fixats pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, que es tindran
en compte alhora de fixar els objectius ambientals del pla especial PEU1 Granja Marielca, són:
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 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 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle
Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els efectes
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.
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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.
Pla Director Urbanístic Del Sistema Urbà De Girona (PDUSUG)
Aprovat definitivament el 29 de juliol de 2010, està integrat per 14 municipis: Aiguaviva, Bescanó,
Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant
Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix, Vilobí d'Onyar. I s’estructura en: el sistema d’espais oberts,
les infraestructures de mobilitat i els assentaments urbans.
Els criteris del PDUSUG són els següents:
Sistema d’espais oberts






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

Sistema d’assentaments








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.
Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de
polígons industrials o terciaris.
Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat.
El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori

Sistema de mobilitat





La mobilitat és un dret i no una obligació.
Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments.
Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.
Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant infraestructures
concordants amb la matriu territorial

L’àmbit del Pla especial ubicat a Bescanó, està catalogat pel sistema d’espais oberts com a sòl de
protecció especial, espai de valor connector. Regular en l’article 2.6 i 2.7 de la normativa del
PDUSUG.
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Imatge 45. Plànol de la proposta del sistema d’espais oberts en el PDUSUG

Font: PDUSUG
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Els objectius en relació al sistema d’espais oberts definits pel PDUSUG són:
Objectiu 1.- Vetllar per la conservació dels PEINs de les Gavarres i el Volcà de la Crosa, així com dels espais
d’interès especial i territorial o valor ecològic de l’àmbit, tot preservant-los del procés urbanitzador
Objectiu 2. Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat ecològica amb especial
atenció al connector d’Aiguaviva-Fornells, entre les Gavarres i el volcà de la Crosa.
Objectiu 3.- Deixar lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres cursos fluvials, alhora que
vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies de l’àmbit
Objectiu 4.-Establir una xarxa bàsica de mobilitat alternativa i de qualitat que uneixi tots els nuclis del sistema
urbà mitjançant vies ciclables
Objectiu 5.- Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal preservar del procés
urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el sistema
Objectiu 6.- Definir un marc homogeni de regulació del sòl no urbanitzable per a tots els municipis del sistema, de
manera que no existeixin incongruències en la planificació entre els diferents municipis.

Els objectius ambientals fixats pel PDUSUG que igual que els anteriors s’han tingut en compte alhora
de fixar els objectius ambientals del PEU1 Granja Marielca, són:
1.

Evitar la pèrdua de biodiversitat i garantir la connectivitat ecològica de tot el sistema, vetllant, en concret,
per la conservació dels espais PEIN i protegint i conservant els espais d’interès o valor ecològic i els
eixos fluvials pel seu valor connector.

2.

Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat ecològica amb especial
atenció al connector d’Aiguaviva-Fornells, entre les Gavarres i el Volcà de la Crosa.

3.

Deixa lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres cursos fluvials, alhora que vetllar
per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies de l’àmbit del pla.

4.

Fomentar l’ús del transport públic entre els municipis que conformen el Sistema Urbà de Girona per tal
de frenar el creixement de la mobilitat en vehicle privat i afavorir els modes de transport més eficients.

5.

Definir un marc homogeni de regulació del sòl no urbanitzable per a tots els municipis del sistema, de
manera que no existeixin incongruències en la planificació entre els diferents municipis.

6.

Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal preservar del procés
urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el sistema

7.

Establir una xarxa bàsica de mobilitat alternativa i de qualitat que uneixi tots els nuclis del sistema urbà
mitjançant vies ciclables.

8.

Fomentar l’estalvi energètic per fer front a situacions de col·lapse en el subministrament.

9.

Minimitzar el risc d’incendi en relació amb les urbanitzacions i edificacions aïllades.

10. Garantir la disponibilitat de les instal·lacions necessàries per a la gestió dels residus generats per
qualsevol actuació urbanística prèviament a l seva aprovació.

Cal destacar que l’àmbit del pla especial no forma part de l’àmbit d’intervenció paisatgística però
entorn la GI533, al nord de la Granja Marielca, sí que és un àmbit d’intervenció paisatgística per
tractar-se d’ una zona d’elevada exposició paisatgística.
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Imatge 46. Propostes d’intervenció paisatgística del PDUSUG.

Font: PDUSUG

Agenda 21 comarcal.
El Consell Comarcal del Gironès, mitjançant l’adhesió a la carta d’Aalborg, va adoptar el compromís
d’implantar una Agenda 21 a tota la comarca. Posteriorment, es va adherir al programa d’ajuts de la
Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 de la comarca del Gironès.
Els principals objectius de l’Agenda 21 comarcal del Gironès, són:


Donar al Consell Comarcal del Gironès els elements de coneixement necessaris per portar a terme
polítiques de desenvolupament comarcal sostenible de manera planificada.



Establir una diagnosi estratègica a partir de la realitat descriptiva de la comarca, tenint en compte
l’ordenació del territori com a eix vertebrador del desenvolupament sostenible.



Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el
calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un
desenvolupament sostenible de la comarca.



Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva la
sostenibilitat supramunicipal dels municipis del Gironès.



Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals.



Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el procés
d’elaboració de l’estratègia comarcal.
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Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política ambiental
i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions.



Proposar una Agenda 21 comarcal bidireccional, o sigui que pugui servir de punt de partida per aquells
municipis que encara han de desenvolupar un programa 21 local, i de marc englobador dels aspectes
supramunicipals d’aquells municipis que ja han aprovat o estant redactant l’Agenda 21 local.



Assegurar, en els municipis de la comarca del Gironès, un alt grau de qualitat de vida per tots els seus
habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement de la comarca per tal que es tracti
d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis comarcals actuals, de
manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió comarcal adaptada
mediambientalment.

El pla de sostenibilitat comarcal del Gironès estableix les línies estratègiques, programes i actuacions
que constitueixen objectius estratègics per uns futurs municipis més sostenible, en el si de la comarca
del Gironès, no hi ha cap acció concreta que afecti directament la zona de Granja Marielca.
Normativa i regulació de carreteres
Pel què fa a la línia d’edificació, s’estableixen els 25 metres des de l’aresta exterior de la carretera GI534 segons decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Carreteres.

2.2.2. PLANEJAMENT SECTORIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
A l’hora de concretar els objectius ambientals fixats pel pla especial, a part dels objectius fixats per les
figures de planejament superior, cal també donar compliment a l’annex I de la Directiva 2001/42/CE
del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, coneguda també com a avaluació ambiental
estratègica, com també a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, que estableixen que caldrà definir els objectius de
protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat que guardin relació amb
el pla o programa i que determinen que caldrà concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la
població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns
materials i el patrimoni cultural (que inclou el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les
seves interrelacions).
Abans però, cal tenir en compte que, a nivell català, la secretaria de planejament territorial ha elaborat
el document “Planejament territorial: criteris” per tal d’assolir els objectius plantejats per la gestió del
territori català: assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la cohesió social de
Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament territorial que en bona part són
igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva implicació ambiental directa se’n ressalten
els 12 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.



Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.



Propiciar la convivència d’activitats i habitatge 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.



Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
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Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels àmbits següents, en les
normatives sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques que afecten al municipi i el
pla que es tramita:


Biodiversitat



Sòls



Aigua



Ambient atmosfèric



Canvi climàtic



Paisatge



Connectivitat

Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb el pla objecte
d’estudi:
1. Canvi climàtic

Increment de l’ús d’energies netes i renovables.

Plan de asignaciones i la Estrategia Foment de la mobilitat sostenible i el transport públic.
española del cambio climático.
Pla català de mitigació del canvi
climàtic 2008-2012

2. Aigua
Directiva 2000/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d’octubre
de 2000.

3. Ambient atmosfèric
Directiva 2008/50/CE del Parlament
Europeu i el Consell de 21 de maig de
2008.

4. Biodiversitat
Estratègia
catalana
per
a
la
conservació i l’ús sostenible de la
diversitat biològica

Implantar mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim
les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini
dels recursos hídrics disponibles
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i
evitar noves contaminacions.
Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi
ambient de la contaminació de l’aire.
Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui
necessari.
Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els
processos de desplaçament i dispersió de les espècies.
Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats, amb especial atenció
als endèmics, rars o amenaçats o els que estan en regressió.
Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació
dels paisatges propis.
Garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la
diversitat biològica.

5. Sòls
Proposta de Directiva per la que
s’estableix un marc per a la protecció
del sòl i es modifica la Directiva
2004/35/CE.

6. Paisatge

Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua
de matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la
seva biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament.
Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.
Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-ho i/o preservar-lo.

Conveni europeu del paisatge.

Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació
Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, d’ordenació i gestió del territori i valorar els seus efectes sobre el paisatge.
gestió i ordenació del paisatge.
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7. Connectivitat
Bases
per
les
directrius
de
connectivitat ecològica de Catalunya
(DMAH 2006)

Protecció dels espais amb valor natural que defineix la planificació
sectorial i territorial, i també la d’aquells altres components del medi
natural que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la
funcionalitat dels ecosistemes a escala local.
Procurar concentrar les noves transformacions urbanístiques i els
sistemes urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un
menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap connexió
ecològica o corredor biològic d’àmbit municipal i/o supramunicipal.

8. Mobilitat sostenible

Fomentar l’ús del transport públic.

Llei 9/2003 de la mobilitat

Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el
procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats.

Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa
L’àmbit del pla especial Granja Marielca, limita a l’oest amb l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de
la Crosa (PEIN – Decret 328/1992), regulat pel Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Volcà de la Crosa, aprovat el 07/11/1995 (DOGC2152 de 10/1/1996).
La Crosa de Sant Dalmai és el cràter d'explosió quaternari de majors dimensions de la Península
Ibèrica i conserva encara en bon estat la seva característica morfologia. Apart d'aquest evident interès
geològic, té també un elevat valor paisatgístic. La localització dels diferents usos agrícola-ramader i
forestal accentuen i faciliten la visualització de la morfologia volcànica, diferenciant clarament el
cràter dels vessants.
La superfície que ocupa aquest EIN en el municipi de Bescanó és de 85,85 ha. L’EIN ocupa el con
volcànic del Volcà de la Crosa, la superfície de colada i una part de la superfície que ocupen les
escòries del volcà.
El Pla especial de protecció del Volcà de la Crosa zonifica l’espai natural, a l’oest de la Granja
Marielca es classifica com a zona 3 Espais agrícoles perifèrics i zona 1 Espais de Bosc. Al capítol III
de les normes del PE de Protecció del Volcà de la Crosa es descriuen els usos en cada zona:
Art. III-2 Espais de bosc (Z1)
1. En aquests espais el Pla determina la conservació o la restauració dels ecosistemes boscosos.
Conseqüentment, els usos permesos són aquells vinculats als aprofitaments silvícoles, així com els usos
didàctico-recreatius en aquells indrets que expressament preveu el present Pla Especial.
2. Els espais de bosc tenen la condició de no edificables.
Les edificacions i contruccions preexistents en aquesta zona es regiran pel que permet l'article II-5.2 d'aquestes
Normes.
3. És prohibit en aquesta zona fer foc durant tot l'any sense l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
Art. III-4. Espais agrícoles perifèrics (Z3)
1. En aquests espais s'admeten els usos agrícoles, ramaders, forestals i de turisme rural en la modalitat de
residència-casa de pagès.
2. A més de les obres a que fa referència l'article II-5.2, s'admetran ampliacions de les edificacions preexistents
com a màxim d'un 50% de la seva superfície actual (en la data de l'aprovació inicial d'aquest Pla) i amb destí
vinculat a usos agro-forestals, ramaders i de turisme rural en la modalitat de residència-casa de pagès, sempre
que no trenquin l'harmonia arquitectònica de l'edifici existent i de l'entorn paisatgístic.
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Imatge 47. Plànol de zonificació del PE de protecció del Volcà de la Crosa al costat de Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

El PE de Protecció del Volcà de la Crosa, defineix un programa d’actuacions. Les actuacions incloses
en el Programa s'orienten fonamentalment a la restauració de les àrees afectades per les activitats
extractives, al condicionament de l'espai per a l'ús didàctico-cultural i de lleure i a la conservació i
millora dels sistemes naturals i del paisatge. Concretament una d’aquestes actuacions es situa a les
proximitats de la Granja Marielca:
A.A.11. Aparcament de Can Torre Avellaner Nou
Objectius:
Condicionar el lloc com a espai d'acollida dels visitants.
Actuacions:
- Habilitar el petit aparcament ja existent per tal de proporcionar un accés des de la GI-540, i revaloritzar aquest
tram arbrat de la carretera configurat per la granja Marielca.
- Senyalitzar l'aparcament.
- Col.locar plafons informatius.
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Imatge 48. Plànol de les Àrees d’Actuació del PE Protecció del Volcà de la Crosa

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona

Cal destacar que malgrat la proposta d’ordenació d’usos de l’espai natural protegit del Volcà de la
Crosa, que defineix una “entrada” d’informació i aparcament a l’encreuament de les carreteres GI533
amb la GI534 (oest Granja Marielca, just davant de l’accés a les instal·lacions), aquesta actuació no
s’ha desenvolupat mai, i es concentra tota l’entrada de visitants a l’espai natural protegit i aparcament
a l’antiga gredera de Can Guilloteres (des de la carretera GI533).
Imatge 49. Plànol d’ordenació d’usos públics del PE Protecció del Volcà de la Crosa, prop Granja Marielca

Font: Pla Especial de Protecció del Volcà de la Crosa. Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona
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2.2.3. PLANS MUNICIPALS
El planejament vigent a Bescanó és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Bescanó, el text refós aprovat per CTUG el 16 de maig de 2011 (DOCG 5992 de 26/10/2011).
Aquest delimita el pla especial PEU-1 Granja Marielca, al sòl no urbanitzable, classificat com a sòl
rústic (clau 20), del municipi. El sòl rústic es regula a l’article 161 de les normes del POUM
Imatge 50. Plànol del POUM de Bescanó

Font: Registre del planejament de Catalunya. POUM Bescanó

A més cal destacar que l’àmbit del pla especial també està catalogat com espai connector del
PDUSUG. I limita amb sòl agrícola de valor (clau 21) i Forestal de valor (clau 22).
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Imatge 51. Fitxa normativa del PEU1 Granja Marielca. POUM Bescanó

Font: Registre del planejament de Catalunya. POUM Bescanó

El títol III - capítol IV - secció 2 del POUM de Bescanó, es regulen les construccions en SNU. I d’altra
banda, en el capítol IV del Títol I es descriuen les disposicions generals per qualsevol actuació
derivada del POUM (criteris de sostenibilitat, adaptació topogràfica del terreny, supressió de barreres,
pendent i àrees de risc, habitabilitat, ecoeficiència de l’ordenació i l’edificació, recursos hídrics,
enderroc i residus, protecció contra la contaminació, proteccions paisatgístiques, mesures de
prevenció d’incendis, etc.)
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L’any 2004, l’Ajuntament de Bescanó, amb el suport de la Diputació de Girona, va impulsar la
realització de l’agenda 21 local o pla d’acció local per a la sostenibilitat de Bescanó. Les objectius de
l’agenda 21 local de Bescanó són:



















Valoritzar l’espai urbà
Millorar la mobilitat dintre els casc urbà, així com l’accessibilitat al mateix.
Potenciar els mitjans de transport diferents al vehicle privat.
Assegurar un alt grau de qualitat de vida per tots els seus residents.
Valoritzar, potenciar i donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i històric.
Recuperar totes aquelles zones degradades.
Conservar les zones d’alta biodiversitat
Portar una bona gestió del medi natural i els recursos
Impulsar bones pràctiques agrícoles i ramaderes
Promocionar l’economia local
Promocionar l’habitatge públic i/o assequible
Ambientalitzar les activitats industrials
Incorporar criteris ambientals a l’organització i gestió municipal, per tal que l’ajuntament sigui un
exemple a seguir.
Promocionar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la pedagogia participativa.
Promoure el coneixement i respecte per la natura.
Promoure itineraris i activitats de descoberta de l’entorn natural
Fomentar un programa d’educació ambiental als diferents nivells socials i econòmics.

2.3. OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS PEL PLA
Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit de la modificació, 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 per tal de realitzar una adequada integració dels requeriments
ambientals.
Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot
incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest motiu, els objectius
ambientals establerts són sistematitzats de la següent manera:
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
Taula 9. Objectius ambientals fixats pel pla especial
Aspectes a
considerar segons la
legislació

Aspectes ambientals rellevants del
territori

Objectius ambientals

Ponderació
jeràrquica

Minimitzar l’ocupació del sòl,
deixant un esponjament en
forma d’espais lliures, regulant
els
usos
i
edificacions
existents amb el mínim
impacte possible sobre el
territori.

3

2

a) Model territorial i
ocupació
del
sòl.
Minimitzar el consum de
sòl i racionalitzar-ne l’ús
d’acord amb un model
territorial
globalment
eficient.

Àmbit planer de 27.079m que inclou les
edificacions de la granja Marielca i masia,
2
ocupen
6.518m
(24%),
en
entorn
agroforestal.
Dins àmbit no hi ha espais naturals protegits
per normativa sectorial, però limita a l’oest
amb l’EIN Volcà de la Crosa que també es
troba geotòp (zona interès geològic)
Espai qualificat com a sòl no urbanitzable pel
planejament vigent, dins pla especial PEU1.
Com a sòl de protecció especial – interès
connector pel PTPCG i PDUSUG.
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Aspectes a
considerar segons la
legislació

b)

Cicle de l’aigua.

Compatibilitzar
el
planejament amb el cicle
natural
de l’aigua i
racionalitzar-ne
l’ús
d’aquest recurs en el
marc d’un model territorial
globalment eficient.

Aspectes ambientals rellevants del
territori

Objectius ambientals

Ponderació
jeràrquica

Espai ubicat en una situació estratègica
respecte a les vies de comunicació de la
zona, accés directa des de la GI534.
Servituds de carreteres marca línia de les
edificacions a conservar.
Es produirà una freqüentació a l’àmbit a
causa de l’atracció de la nova activitat
hotelera.

Contribuir a la mobilitat
sostenible
de
l’àmbit,
mitjançant
la
planificació
integrada dels usos del sòl i la
connectivitat amb les vies de
l’entorn.

7

Àmbit sense risc d’inundabilitat.
Municipi d’alt risc d’incendi forestal.

Caldrà preveure mesures per
prevenir el risc d’incendi
forestal, d’acord normativa
vigent, tenint present futura
activitat al sector.

5

Protegir els recursos hídrics, i
minimitzar el consum d’aigua
dels en la nova activitat,
fomentant
l’estalvi
i
la
reutilització de l’aigua. Així
com
una
bona
permeabilització de l’aigua al
sòl
en
l’àmbit
lliure
d’edificacions.

8

Afavorir les bones pràctiques
ambientals,
i
preveure
qualsevol impacte al medi
derivat de la nova activitat
prevista a l’àmbit.

12

Bona part de l’àmbit lliure d’edificacions
(edificacions ocupen el 24% de l’àmbit),
elevada permeabilitat del sòl.
Una transformació del usos, pot comportar
un canvi en el consum d’aigua, que caldrà
minimitzar tant com sigui possible.
Absència de cursos d’aigua a l’interior del
sector, i de masses d’aigua subterrània
protegides.
Bona qualitat de l’aire, principals emissions
atmosfèriques fruit trànsit de les vies de
l’entorn.
Transformació de l’activitat ramadera
existent a l’espai, per activitat hotelera.
Activitat de baixa incidència ambiental.

c) Ambient atmosfèric.
Minimitzar els efectes del
planejament
sobre
la
qualitat de l’aire i el canvi
climàtic, reduint al màxim
les
immissions
de
substàncies
contaminants, i prevenir i
corregir la contaminació
acústica,
lumínica
i
electromagnètica.

Zona de sensibilitat acústica alta (A), per ser
sòl no urbanitzable, però es situa prop de
vies de comunicació que poden provocar
incidència sonora a l’espai.

Zona de protecció lumínica alta (E2), per
tractar-se d’un sòl no urbanitzable i pròxim a
espai natural protegit.

d)
Gestió
dels
materials i els residus
en la urbanització i
l’edificació. Fomentar el
reciclatge i la reutilització
dels residus urbans.

Estructurar
i
situar
les
actuacions de forma que no
generin soroll per sobre dels
llindars acústics establerts per
la normativa aplicable, i
assegurar el compliment dels
nivells acústic de la zona per
la nova activitat.
Contemplar totes les mesures
i actuacions necessàries per
evitar la dispersió lumínica,
incidint en un correcte disseny
de l’enllumenat i maximitzant
l’estalvi i eficiència energètica.
I no incidint en espai natural
protegit proper.

6

11

Producció de residus derivats del procés
d’enderroc i rehabilitació.

Bona planificació i gestió dels
residus que es puguin generar
durant les obres i actuacions
al sector.

10

La presència d’activitat a la zona,
comportarà una producció de residus.

Dissenyar el sistema de gestió
i recollida dels residus que es
produiran en les instal·lacions,
reservant espai públic i privat
que sigui necessari.

13
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Aspectes a
considerar segons la
legislació
e)
Sostenibilitat
ecoeficiència en
urbanització
l’edificació

i
la
i

f)
Biodiversitat
territorial, permeabilitat
ecològica i patrimoni
natural. Conservar la
biodiversitat territorial i els
altres elements d’interès
natural i promoure’n un ús
sostenible.

g)
Qualitat
del
paisatge. Integrar el
paisatge en tots els
processos de planejament
territorial i urbanístic i
garantir-ne la qualitat.

Aspectes ambientals rellevants del
territori

Objectius ambientals

Ponderació
jeràrquica

La transformació del usos existents, pot
comportar un canvi en el consum energètic
actual.

Donar
compliment
a la
normativa vigent d’estalvi i
eficiència energètica, i si
s’escau
establir
mesures
d’ecoeficiència
en
les
edificacions.

9

Absència d’espais o elements protegits
ambientalment dins sector, però al límit oest
hi ha l’EIN Volcà de la Crosa. A l’entorn, i
entorn els conreus de la zona, hi ha masses
forestals d’alzines i pins.
Àmbit amb poca presència de vegetació
natural al seu interior, al sud i vinculat a un
rec hi ha vegetació forestal amb presència
d’espècies d’ambient humit, i alguna espècie
al·lòctona.
Baixa permeabilitat ecològica del sector, per
la presència de GI534 i edificacions que
fragmenten el territori. Però espai situat dins
sòls d’interès connector (connector ecològic
Fornells - Aiguaviva) pel PDUSUG i PTPCG.

Dissenyar la distribució dels
espais lliures i de l’edificació
de manera que es conservin
aquells espais de major
interès natural i ecològic dins
l’àmbit
i/o
aquells
que
assegurin una continuació
coherent amb els sectors
veïns.
No
alterar
la
connectivitat
ecològica
existent, evitant nous elements
fragmentadors.

4

Minimitzar impacte paisatgístic
i visual, en la distribució dels
usos i edificacions a l’espai i
integrant
paisatgísticament
l'edificació
a
l’entorn;
i
dissenyant plantació, per a
apantallament.

1

Tractament paisatgístic de
l’àmbit, per millorar la qualitat
paisatgística
des
dels
principals punts de visibilitat.

2

El
PTPCG
fixa
unes
directrius
paisatgístiques per les noves intervencions i
activitats en el territori, d’acord amb el
Catàleg del Paisatge.
Paisatge rural agroforestal, alterat pel pas
d’infraestructures
de
comunicació
i
edificacions residencials i ramaderes
existents.
Àrea exposada visualment, pel pas de la GI534 pel centre de l’àmbit. Espai dins
Paisatge d’Atenció Especial de l’Àrea
Urbana de Girona d’acord el Catàleg del
Paisatge de les Comarques Gironines.
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ PROPOSADA
3.1. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES
CONSIDERADES
3.1.1. ALTERNATIVA 0
Aquesta alternativa consisteix en no desenvolupar el pla especial (PEU1 Granja Marielca), delimitat i
previst en el POUM de Bescanó, aprovat definitivament el 16 de març de 2011.
Consistiria en mantenir els usos actuals a la Granja Marielca, activitat agropecuària, així com la
conservació de les edificacions actuals. Tot i que l’explotació està en plena activitat, està quedant
antiquada i fora de les exigències comunitàries, i precisa d’unes inversions importants per tal
d’adequar-se a la normativa vigent fitosanitària.
Imatge 52. Plànol topogràfic de l’estat actual de l’àmbit

La superfície total de l’àmbit és de 27.079m2 i inclou el conjunt d’edificacions de la Granja Marielca,
2
situades a l’est i oest de la carretera de Salitja (GI534), que ocupen una superfície de 6.518 m
(sostre edificat 7.798 m2).
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Imatge 53. Plànol de l’estat actual de les edificacions – Planta Baixa

Imatge 54. Plànol de l’estat actual de les edificacions – Planta Pis

Font: Avanç de pla especial
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3.1.2. ALTERNATIVA 1
L’alternativa 1, consisteix en el desenvolupament del Pla Especial, d’acord amb els paràmetres fixats
pel POUM de Bescanó. L’ordenació proposada s’adequa a les determinacions del planejament
urbanístic general, en aquest cas el POUM del municipi de Bescanó; i la normativa vigent
d’Urbanisme. Així es preveu la transformació dels usos de la Granja Marielca en ús hoteler.
L’objectiu és reordenar el conjunt d’edificacions, creant zones de circulació i d’usos, pel bon
funcionament de la nova explotació. Es mantenen moltes de les edificacions, previ estudi del seu
estat de conservació, i no se’n preveu construir cap de nova.
En la proposta de reforma es preveu l’enderroc de 1.677 m2 de sostre, corresponent aproximadament
al 21,5% del total edificat actualment.

Imatge 55. Plànol proposta edificacions. Alternativa 1

Font: Avanç de pla especial

La nova ordenació contempla la següent distribució:
- Plaça d’entrada, de transit rodat.
- Zona restauració-administració
- Zona lúdica
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Imatge 56. Plànol proposta d’ordenació Alternativa 1

Font: Avanç de pla especial

3.1.3. ALTERNATIVA 2
Aquesta alternativa, igual que l’anterior, preveu el desenvolupament del PEU1 Granja Marielca, definit
pel POUM de Bescanó. En aquest cas, també es preveu la transformació dels usos de l’àmbit de
ramader a hoteler, i definir els volums edificats a mantenir i a enderrocar, d’acord normativa vigent
d’Urbanisme i planejament municipal.
Es mantenen moltes de les edificacions, previ estudi del seu estat de conservació, i no se’n preveu
construir cap de nova. Concretament es contempla l’enderroc de 1.928,27 m2 de sostre, que
correspon majoritàriament a part de les edificacions existents dins la franja de 25m. de protecció de la
carretera i més visibles, aproximadament al 24,7% del total edificat.
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Imatge 57. Plànol proposta edificacions. Alternativa 2

Font: Equip redactor del PEU1.ABM

Imatge 58. Plànol proposta d’ordenació Alternativa 2

Font: Equip redactor del PEU1.ABM
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3.2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES
Les alternatives proposades es valoren en base als seus efectes globals i les seves determinacions
estructurals d’acord amb els objectius relacionats a l’apartat 2.3 i del seu impacte potencial sobre el
medi.
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Taula 10. Anàlisi d’alternatives d’acord els objectius ambientals fixats pel pla especial
Aspectes a considerar segons la legislació

Objectius ambientals

Alt 0

Alt 1

Alt 2

3. Minimitzar l’ocupació del sòl, deixant un esponjament en forma d’espais lliures, regulant els usos
i edificacions existents amb el mínim impacte possible sobre el territori.

-

+/-

+

7. Contribuir a la mobilitat sostenible de l’àmbit, mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl
i la connectivitat amb les vies de l’entorn.

+/-

+

+

5. Caldrà preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, d’acord normativa vigent, tenint
present futura activitat al sector.

-

+/-

+

8. Protegir els recursos hídrics, i minimitzar el consum d’aigua dels en la nova activitat, fomentant
l’estalvi i la reutilització de l’aigua. Així com una bona permeabilització de l’aigua al sòl en l’àmbit
lliure d’edificacions.

+/-

+

+

12. Afavorir les bones pràctiques ambientals, i preveure qualsevol impacte al medi derivat de la
nova activitat prevista a l’àmbit.

+/-

+

+

6. Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre dels llindars acústics
establerts per la normativa aplicable, i assegurar el compliment dels nivells acústic de la zona per la
nova activitat.

-

+/-

+

11. Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió lumínica, incidint
en un correcte disseny de l’enllumenat i maximitzant l’estalvi i eficiència energètica. I no incidint en
espai natural protegit proper.

-

+/-

+

10. Bona planificació i gestió dels residus que es puguin generar durant les obres i actuacions al
sector.

-

+

+

13. Dissenyar el sistema de gestió i recollida dels residus que es produiran en les instal·lacions,
reservant espai públic i privat que sigui necessari.

-

+/-

+

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

9. Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i eficiència energètica, i si s’escau establir
mesures d’ecoeficiència en les edificacions.

-

+/-

+

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural. Conservar la
biodiversitat territorial i els altres elements
d’interès natural i promoure’n un ús sostenible.

4. Dissenyar la distribució dels espais lliures i de l’edificació de manera que es conservin aquells
espais de major interès natural i ecològic dins l’àmbit i/o aquells que assegurin una continuació
coherent amb els sectors veïns. No alterar la connectivitat ecològica existent, evitant nous elements
fragmentadors.

-

+/-

+

a) Model territorial i ocupació del sòl. Minimitzar
el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord
amb un model territorial globalment eficient.

b) Cicle de l’aigua. Compatibilitzar el
planejament amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar-ne l’ús d’aquest recurs en el marc
d’un model territorial globalment eficient.

c) Ambient atmosfèric. Minimitzar els efectes
del planejament sobre la qualitat de l’aire i el
canvi climàtic, reduint al màxim les immissions
de substàncies contaminants, i prevenir i
corregir la contaminació acústica, lumínica i
electromagnètica.

d) Gestió dels materials i els residus en la
urbanització i l’edificació. Fomentar el
reciclatge i la reutilització dels residus urbans.
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Aspectes a considerar segons la legislació

g) Qualitat del paisatge. Integrar el paisatge en
tots els processos de planejament territorial i
urbanístic i garantir-ne la qualitat.

Objectius ambientals

Alt 0

Alt 1

Alt 2

1. Minimitzar impacte paisatgístic i visual, en la distribució dels usos i edificacions a l’espai i
integrant paisatgísticament l'edificació a l’entorn; i dissenyant plantació, per a apantallament.

-

+/-

+

2. Tractament paisatgístic de l’àmbit, per millorar la qualitat paisatgística des dels principals punts
de visibilitat.

-

+/-

+

Simbologia : Impactes ambientals rellevants de les alternatives:

+

Positiu

+/-

Neutral o moderat

-

Negatiu
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3.3 JUSTIFICACIÓ
CONSIDERADA

AMBIENTAL

DE

L’ELECCIÓ

DE

L’ALTERNATIVA

De les tres alternatives descrites, l’alternativa 0 (mantenir estat actual), és la que millor podria complir
amb els objectius ambientals, atès que aquesta alternativa no representa cap actuació al medi; però
això no vol dir que sigui la més favorable ambientalment i paisatgísticament. El manteniment de les
edificacions en l’estat actual, suposa no realitzar cap millora paisatgística ni reduir l’ocupació del sòl
de les edificacions existents. També suposa el manteniment de l’activitat ramadera actual, que
malgrat pugui estar perfectament legalitzada, és una activitat que es pot considerar de major
incidència ambiental que una activitat hotelera, d’acord classificació de normativa vigent d’activitats.
De tota manera, cal determinar que les edificacions de la granja són força antigues i caldria una
inversió per adaptar les instal·lacions a les normatives fitosanitàries actuals, i per aconseguir una
major integració paisatgística d’aquestes al territori.
De tota manera, l’alternativa 0 no compleix amb els objectius fixats pel planejament vigent que fixa el
desenvolupament del PEU1 Granja Marielca a Bescanó, tampoc aconsegueix minimitzar impacte
ambiental i paisatgístic de les edificacions actuals; per aquest motiu es descarta com a opció viable.
Respecte alternativa 0, tant l’alternativa 1 com 2 suposen una millora ambiental i paisatgística, ja que
apart de l’enderroc, preveuen una rehabilitació i sanejament de les edificacions existents per tal de
millorar l’estat i visió d’aquestes, i al mateix temps s’integrin paisatgísticament a l’entorn (colors,
textures, etc.). També es preveu una millora de l’espai lliure de l’àmbit, amb plantacions que permetin
un enjardinament i embelliment de l’entorn de les edificacions, coherent amb la vegetació de l’entorn, i
permetin als futurs usuaris (clients de l’hotel) gaudir del passeig i el descans en un entorn agradable i
natural.
De les dues alternatives estudiades, l’alternativa 2 dóna compliment a la majoria dels objectius
ambientals fixats, és la que preveu una menor ocupació del sòl, ja que preveu un enderroc de
1.928m2 (21% del total existent) de sostre edificat de les edificacions actuals, respecte alternativa 1
que preveia 1.677 m2 (25% del total existent), fet que comporta un menor impacte ambiental ja que es
redueix l’ocupació del sòl i s’augmenta el sòl lliure de construccions i la permeabilitat del terreny.
Aquesta disminució de sostre també s’aconsegueix eliminant la planta pis d’alguna de les edificacions
existents, fet que paisatgísticament també és favorable, ja que es redueix la visibilitat d’aquell edifici
en concret que pot repercutir favorablement en la incidència visual de tot l’àmbit.
Alternativa 1

Taula 11. Sostre comparatiu d’Alternatives
Alternativa 2

A més, aquesta segona alternativa dóna compliment a la normativa vigent de carreteres, i preveu
enderroc de les edificacions afectades dins els 25m. de la servitud de carreteres (d’acord informe de
carreteres, rebut a primers d’any 2014)
Acompanya la documentació del present pla especial, l’estudi d’impacte i integració paisatgística,
d’acord normativa vigent. En aquest estudi es detallen mesures i criteris d’integració paisatgística per
minimitzar impacte paisatgístics de les edificacions i nova activitat al sector.
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4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA
L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA
4.1. CONTINGUT
DETERMINACIONS
SOBRE EL MEDI

D’ACORD

AMB

DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE LES SEVES
AMB POSSIBLES REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES

L’alternativa 2, consisteix en el desenvolupament del Pla Especial, d’acord amb els paràmetres fixats
pel POUM de Bescanó. El Pla Especial PEU1 Granja Marielca té com a objecte identificar i regular
totes les construccions i elements resultants del Pla especial per a la transformació a ús hoteler de la
granja Marielca.
D’aquesta manera es reordena aquest sector, oferint uns serveis i una dinamització al Barri de
l’Estanyol i a l’entorn natural del volcà de la Crossa, afavorint també l’equilibri territorial des del punt
de vista paisatgístic. A més es crearan noves places laborals que es preveu siguin cobertes a través
de la borsa de treball del municipi.
El pla especial proposa la transformació a ús hoteler de luxe ( segons estudi de posicionament
realitzat per l’empresa CANOVAS de Girona) per obtenir de 40 i 50 habitacions per 90 – 100
persones d’aforament.
Les característiques principals es basen en:
-

Algunes de les habitacions es proposen amb jardí privat, les de més categoria, en planta
baixa i bany d’hidromassatge, i amb una decoració diferent a totes, amb les tendències més
modernes del mercat. Cadascuna amb el seu nom propi.

-

La resta d’habitacions, sempre de luxe, amb sala d’estar, bany i terrassa.

-

Piscina comunitària elegant i amb zones per a nens.

-

Jardí de prestigi que permeti passejades tranquil·les.

-

Zona de jocs.

-

Lloguer de bicicletes.

-

Restaurant prestigiós. Cuina seleccionada. Amb esmorzars, dinars i sopars. Es podria arribar
a un acord amb algun restaurant prestigiós de Girona per donar una cuina ja coneguda.

-

L’objectiu, per nosaltres, és formar part de la xarxa Relais et Chateaux:

-

Aquí la segmentació de públic potencial és clara: turista europeu i espanyol que vol quelcom
més i diferent a tot el que hi ha. Personalitzat. Amb classe. Viatges curts de trencar amb la
rutina. Viatges ciutat. Realment l’evolució del turisme a Girona ens mostra una gran
oportunitat.

Amb els criteris anteriors, el pla especial reordena el conjunt d’edificacions, creant zones de circulació
i d’usos, en base a garantir la racionalitat, tant en els criteris d’ordenació, així com en la justificació i
adequació dels mateixos a la normativa vigent pel bon funcionament de la nova explotació.
Es mantenen moltes de les edificacions, previ estudi del seu estat de conservació, i no se’n preveu
2
construir cap de nova. Concretament es contempla l’enderroc de 1.928,27 m de sostre, que
correspon majoritàriament a part de les edificacions existents dins la franja de 25m. de protecció de la
carretera i més visibles, aproximadament al 25% del total edificat.
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Imatge 59. Plànol de la proposta d’enderroc

Font: ABM
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Imatge 60. Plànol de zonificació del pla especial

Font: ABM

Àrea de dotacions i serveis ( codi AS ). En aquesta àrea es situaran les edificacions i les instal·lacions
pròpies d’ús hoteler i els serveis complementaris. Les edificacions hauran d’ajustar-se als paràmetres
establerts a l’art. 13.
Àrea d’espais lliures ( codi ALL ). Els espais lliures tindran la consideració de jardí, o bé d’ampliació
d’aparcament. Aquests espais lliures mantindran a tots els efectes el caràcter de sòl privat i si ubicarà
la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous equipaments (zona sud-est de
l’àmbit). Queden expressament prohibits tot tipus d’instal·lacions fixes, i l’emmagatzematge de
mercaderies i productes.
Àrea vinculada al PEIN del volcà de la Crosa. (codi AP). Només s’admetran les obres de conservació i
millora de les edificacions preexistents quan no representin increment del volum edificat ni de la
superfície ocupada.
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Imatge 61. Plànol d’ordenació del pla especial

Font: ABM

L’edifici de serveis es situa a la “Masia” (edifici 6) , on s’hi ubicarà la recepció, la cuina, el restaurant,
el bar, etc ,... La seva posició central dins el conjunt, permet una circulació radial i fluida amb la resta
d’edificacions i serveis.
Les habitacions es situen als edificis longitudinals núm. 1, 2 i 4, que es troben a l’entrada i que estan
col·locats de forma paral·lela al nord de l’àmbit i una altre part situats a la zona est ( edifici 9 ).
Els edificis d’activitats i sales tècniques es situen als l’edifici 3, 7 i 8 vinculats a la zona esportiva i
lúdica. En una zona hi hauria vestuaris, gimnàs ( edifici 3 ) i en l’altra una zona d’aigües i spa ( edifici
7 i 8 ).
Les edificacions situades a l’oest es destinen a un centre recreatiu vinculat amb el volcà de la Crossa,
podent ser també el punt de sortida i arribada de rutes amb bicicleta i a cavall. L’ús d’aquestes
edificacions serà públic, i s’estendrà més enllà dels hostes de l’hotel. Aquestes edificacions quedaran
vinculades a l’espai natural protegit del PEIN del volcà de la Crosa, al límit oest del pla especial.
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Taula 12. Sostre i ús de les edificacions del pla especial

Ocupació m²

Edificabilitat m²

ÚS

Superfície edificacions existents

6518,00

7798,00

Hoteler

Edifici 1

421,58

421,58

habitacions

Edifici 2

465,38

465,38

habitacions

Edifici 3

499,34

499,34

Serveis/gimnàs

Edifici 4

254,32

508,64

habitacions

Edifici 5

420,15

420,15

Local Polivalent

Edifici 6

726,13

726,13

admin / restaurant

Edifici 7

608,11

608,11

Spa

Edifici 8

79,07

79,07

Annexe Spa / serveis

Edifici 9

762,33

762,33

habitacions

Edifici 10

1379

1379

PEIN volcà de la Crosa

superficie resultant Proposta:

5615,41

5869,73

m²

1928,27

m²

Superfície enderrocs
Font: ABM

Tenint en compte l’alt valor ambiental de la zona, el projecte basa el seu disseny en la integració de
l’edificació en l’entorn, en la minimització del seu impacte paisatgístic i en la sostenibilitat. En aquest
sentit, els materials utilitzats per a la reforma seran bàsicament pedra, fusta i ferro, minimitzant
l’empremta ecològica de l’actuació donat que tots els materials es troben a l’entorn immediat, i els
sistemes constructius són els utilitzats pels gremis de constructors de la zona.
En quant als serveis, actualment es disposa d’aigua potable i llum. És necessària la instal·lació d’una
la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous equipaments per a un hotel de luxe a
la granja Marielca segons el dimensionat proposat en aquest pla especial. Aquesta depuradora també
donaria serveis als quatre habitatges que es troben a l’oest de la carretera i a les edificacions existent
que quedarien vinculades al PEIN del Volcà de la Crosa. La ubicació d’aquesta instal·lació es preveu
dins l’àrea d’espais lliures a sud-est de l’àmbit.
Pel que fa la línia actual pel subministrament elèctric que arriba al sector pel sud de l’àmbit, es
determina en el pla especial que s’haurà d’estudiar en projecte el soterrament d’aquesta.
Per coherència amb les tasques a desenvolupar i per respecte a l’entorn on es troba, es projecta una
solució que ofereixi un alt índex de sostenibilitat al conjunt, que sigui molt eficient amb l’energia que
consumeix, i que permeti una bona gestió dels recursos hídrics.
Tenint en compte l’alt valor ambiental de l’entorn del pla especial, el projecte basa el seu disseny en
la integració de l’edificació en l’entorn, en la minimització del seu impacte paisatgístic i en la
sostenibilitat. En aquest sentit, els materials utilitzats per a la reforma seran bàsicament pedra, fusta i
ferro, minimitzant l’empremta ecològica de l’actuació donat que tots els materials es troben a l’entorn
immediat, i els sistemes constructius són els utilitzats pels gremis de constructors de la zona,
minimitzant impacte ambiental i paisatgístic. I d’acord amb l’estudi d’impacte i integració paisatgística
que acompanya el pla especial es proposen diferents mesures d’integració paisatgística, com
l’apantallament visual de bona part del perímetre de l’àmbit, que permetrà “amagar” bona part de les
edificacions que es conserven.
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4.2. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE
TRANSFORMACIÓ I DE LES DEMANDES ADICIONALS DE RECURSOS
NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT, DE GESTIÓ DE
RESIDUS I SIMILARS DERIVADES DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
Ocupació de sòl
2

La superfície de l’àmbit és de 27.079 m , cal destacar que actualment part d’aquest sòl ja es troba
avui dia transformat, per l’activitat agropecuària de Granja Marielca existent al sector, i les edificacions
2
existents que ocupen 6.518 m (representa aproximadament el 24% de la superfície de l’àmbit).
2

La nova ordenació a l’àmbit prevista en el PEU1, preveu l’enderroc de 1.928 m de sostre, alliberant
2
part dels terrenys ocupats per edificacions, es preveu mantenir ocupat per edificacions 5.615,41 m
de superfície (representa el 20,7% de la superfície de l’àmbit). Així, es pot observar que es redueix
l’espai ocupat per edificacions, que juntament amb l’espai actualment lliure de l’àmbit, en bona part
serà enjardinat seguint criteris ecològics i sostenibles per tal d’adequar un espai de lleure i passeig
pels clients del futur hotel, pel que l’espai impermeabilitzat a l’àmbit es redueix.
Aigua
Actualment a l’àmbit existeix un pou a la part central del sector est de l’àmbit que dóna servei a
l’activitat agropecuària existent, i es preveu que té prou capacitat per futur ús hoteler previst.
En el pla especial s’estima una demanda d’aigua prevista al sector:

Estimació de consum diàris
litres / dia
Descripció
núm. d'habitacions ocupants total per persona total
Habitacions
45
2
90
300
27000
Bar
60
12
720
Restaurrant
80
30
2400
Guimnàs
45
50
2250
Personal diari
15
90
1350
Personal mitja jornada
10
45
450
bugaderia
800
Total
34970
Font: PEU1 Granja Marielca. ABM Grup

Pel que fa al sanejament, es dissenyarà un sistema separatiu de pluvials i residuals, on serà
necessària la instal·lació d’una la línia de tractament de les aigües residuals afluents dels nous
equipaments per a l’hotel de luxe a la granja Marielca segons el dimensionat proposat en el pla
especial. Aquesta depuradora també donarà servei als 4 habitatges situats a la banda oest de la
carretera GI534, davant de la Granja Marielca, i a les edificacions existent que quedarien vinculades
al PEIN del Volcà de la Crosa.

4.3. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL FOMENT DE LA
PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT
En la normativa del pla especial es recullen la majoria de les recomanacions en matèria ambiental i
de paisatge realitzades a l’aparta final del present document, i s’estableixen com a condicions en el
desenvolupament del pla especial, que juntament amb la ordenació i proposta d’enderroc
anteriorment descrita, aconseguiran una reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic de l’àmbit i
futur projecte hoteler de luxe previst.
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També són d’aplicació al sector, les mesures en matèria de desenvolupament sostenible i protecció
ambiental que es detallen en el POUM de Bescanó. El títol III - capítol IV - secció 2 del POUM de
Bescanó, es regulen les construccions en SNU. I d’altra banda, en el capítol IV del Títol I es descriuen
les disposicions generals per qualsevol actuació derivada del POUM (criteris de sostenibilitat,
adaptació topogràfica del terreny, supressió de barreres, pendent i àrees de risc, habitabilitat,
ecoeficiència de l’ordenació i l’edificació, recursos hídrics, enderroc i residus, protecció contra la
contaminació, proteccions paisatgístiques, mesures de prevenció d’incendis, etc.)
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5. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES
SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI
AMBIENT
A partir de la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector i de la
descripció de l’alternativa escollida, tot seguit es procedeix a avaluar l’impacte del pla en el medi on
s’insereix.
Malgrat que el desenvolupament del PEU1 no tracta un canvi de categoria del sòl, la transformació
dels usos i actuació prevista en les edificacions existents, significa una incidència al territori i una
transformació de les característiques actuals del territori.

5.1. IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS IMPACTES
Tot seguit, es fa una caracterització dels possibles impactes significatius pel que fa a l’alternativa
escollida.
Es descriuen breument a continuació els conceptes que permetran caracteritzar els probables efectes
significatius sobre el medi ambient:


Positiu: aquell admès com a tal en el context d’una anàlisi complerta dels costos i beneficis
genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada.



Negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valors (naturalístic, estètic, cultural,
paisatgístic, de productivitat ecològica,..) o en l’augment dels perjudicis de determinats riscos
ambientals.



Neutre: que no té cap incidència ni en positiu ni en negatiu.



Directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.



Indirecte/secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la
interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.



Acumulatiu: aquell que en prolongar-se el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa
progressivament la seva gravetat.



Sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos
agents significa una incidència ambiental més gran que l’efecte suma de les incidències
ambientals contemplades aïlladament.



A curt/mitjà/llarg termini: aquell la incidència del qual pot manifestar-se, respectivament,
dins del temps comprés en un cicle anual, abans de cinc anys, o en un període superior.



Permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps.



Temporal: aquella que suposa una alteració no permanent en el temps.



Reversible: aquell efecte que desapareix en desaparèixer l’activitat causant.



Irreversible: aquell que persisteix en el temps, fins i tot quan l’activitat pertorbadora
desapareix.



Fase de disseny/construcció/explotació: moment en que apareix l’impacte.
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FACTOR AMBIENTAL

TIPUS D’IMPACTE

POSITIU /
NEGATIU

DIRECTA /
INDIRECTA

SIMPLE /
ACUMULATI
U

TERMINI

PERMANENT
/ TEMPORAL

REVERSIBLE
/
IRREVERSIB
LE

MOMENT DE
L’IMPACTE

MEDI

EFECTE

Taula 13. Caracterització dels impactes

Sòl i Morfologia

Alteració de les característiques del sòl

A1

B1

C

D

E/E1

F

G1

K1

Manteniment de la qualitat de l’aire (increment de emissions)

A1

B1

C1

D2

E1/E2

F1

G

K2

Contaminació acústica

A1

B1

C1

D2

E1/E2

F1

G

K1/K2

Contaminació lumínica

A1

B1

C1

D1

E1/E2

F

G

K1/K2

Contaminació atmosfèrica per pols derivada de l’activitat i la maquinària de construcció

A

B1

C1

D

E/E1

F1

G

K1

Augment de la permeabilitat del sòl

A1

B

C1

D1

E1

F

G1

K1/K2

Increment del risc d’incendi forestal

A1

B1

C1

D1

E/E1/E2

F1

G

K1/K2

Control d’espècies al·lòctones invasores

A1

B

C1

D2

E/E1/E2

F1

G

K0/K2

Plantació per apantallament i enjardinament seguint criteris ecològics

A

B

C

D2

E1

F1

G

K0/K1

Afectació i/o desplaçament d’espècies animals

A1

B1

C1

D2

E/E1/E2

F1

G/G1

K1/K2

Alteració de la connectivitat ecològica de la zona

A1

B1

C1

D2

E/E1/E2

F1

G

K1/K2

Espais naturals protegits

Manteniment de l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de la Crosa

A1

B

C1

D2

E1/E2

F1

G

K2

Ocupació del sòl

Disminució de l’espai edificat

A

B

C

D

E

F

G

K0/K1

Paisatge intrínsec

Millora de la qualitat paisatgística de l’àmbit, coherent amb l’entorn

A

B

C

D1

E/E1/E2

F

G1

K0/K1/K2

Intervisibilitat

Minimització de la incidència visual de les edificacions existents, principalment des dels
principals punts de visibilitat de l’entorn.

A

B

C

D2

E1/E2

F

G1

K0/K2

Manteniment de l’activitat econòmica al municipi

A1

B

C

D1

E1/E2

F

G1

K2

Millora i diversitat de l’oferta de serveis d’allotjament turístic del municipi

A

B

C

D1

E1/E2

F

G

K2

Millora i rehabilitació d’edificacions existents, i reducció de l’espai construït.

A

B

C

D1

E/E1/E2

F

G1

K0/K1/K2

Consolidació d’aquest sector per ús hoteler entorn principals vies comunicació

A

B

C

D1

E1/E2

F

G1

K2

La nova vialitat del sector connectarà amb la ja existent i garantirà una mobilitat còmode i
segura dins i fora del sector

A1

B

C

D2

E1/E2

F

G1

K2

Augment dels equipaments municipals,i relacionats amb l’espai natural protegit de l’entorn

A

B

C

D1

E1/E2

F

G1

K2

Augment de possibles llocs de treball al municipi

A

B

C1

D1

E1/E2

F

G1

K2

Reducció del consum d’aigua en la nova activitat

A1

B

C1

D1

E1/E2

F

G

K2

Generació i tractament de les aigües residuals de la nova activitat

A

B

C1

D1

E1/E2

F

G

K1/K2

Energia

Inversió en eficiència i reducció del consum energètic a la nova activitat

A

B

C1

D1

E1/E2

F

G

K2

Residus

Generació i tractament de residus de la nova activitat

A1

B

C1

D1

E1/E2

F

G

K1/K2

Increment de la mobilitat

A1

B1

C1

D2

E1/E2

F

G

K1/K2

Potenciació de la mobilitat sostenible

A1

B

C1

D/D1

E1/E2

F

G

K0/K1/K2

Atmosfera

Medi físic
Processos geofísics

Fauna

Medi perceptual

Productiu

Medi socio-econòmic

Estructura urbana

Població

Aigua

Fluxos ambientals

Mobilitat

Caracterització: A efecte notable, A1 efecte mínim; B positiu, B1 negatiu; C directa C1 indirecta o secundària; D simple, D1 acumulatiu, D2 sinèrgic; E a curt termini, E1 a mig termini, E2 a llarg termini; F permanent, F1 temporal; G
reversible, G1 irreversible; K0 fase de disseny, K1 fase de construcció, K2 Fase d’explotació
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5.1.1. MEDI FÍSIC
Pel que fa al medi físic al no produir-se cap nova construcció, ans al contrari, es produirà una
reducció de l’espai construït, l’afectació sobre la topografia i el moviment de terres serà nul. Malgrat
tot, durant les obres a l’espai, pel pas de la maquinària, es pot produir una pèrdua de la capa
superficial del sòl, així com una compactació dels horitzons inferiors.
Tampoc es preveuen canvis en la qualitat de l’aire, si no una millora en el sentit que l’activitat que es
vol implantar (ús hoteler) està considerada de menor incidència ambiental que l’activitat agropecuària
existent. Les poques emissions atmosfèriques que es poden produir en la futura activitat hotelera són
de tipologia domèstica, que se sumaran a les existents al municipi. Cal destacar que, durant les
obres a l’àmbit, a causa del pas de la maquinària es pot produir un increment de la contaminació
atmosfèrica, provocada per l’augment de partícules de pols a l’atmosfera.
També durant l’activitat de construcció a la zona, es pot produir un increment sonor per les obres,
aquest impacte serà temporals mentre durin les obres al sector i segurament serà inapreciable pel
soroll del trànsit que es produeix des de les principals vies de l’entorn de l’àmbit del pla especial.
Pel que fa a la contaminació lumínica, es preveu pocs canvis respecte situació actual, ja que la
nova il·luminació que s’instal·larà al sector, es seguiran les obligacions de la llei vigent en la matèria,
pel que aquest impacte al sector no serà important si es tenen en compte tots aquests criteris legals.
Pel que fa a la contaminació acústica, no es preveu que els sorolls fruit de la nova activitat hotelera
augmentin respecte els actuals, es compliran aquelles determinacions establertes per la normativa
vigent pel que fa als límits de nivells sonors. Cal destacar que actualment, la principal incidència
sonora a la zona són i seran les emissions produïdes pel trànsit de les carreteres de l’entorn
(principalment la GI-534 i GI533), caldrà implantar mesures (que s’especificaran en el projecte
d’edificació) per garantir uns nivells sonors adequats als usos previstos.
La disminució de l’espai construït, per l’enderroc de xm2, permetrà alliberar sòl i augmentar la
permeabilitat del terreny. El volum de l’aigua infiltrada es veurà augmentat per la quantitat de sòl
que ha augmentat la seva permeabilitat a l’àmbit del pla especial.
El risc d’incendi forestal a Bescanó és elevat, és un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal. A
l’àmbit del pla especial i entorn immediat el risc baix, a excepció dels indrets amb presència de
masses forestals. Malgrat això, per la presència d’activitat humana (zones residencial i carreteres) i
futur hoteler a l’espai, caldrà prendre mesures per prevenir el risc d’incendi forestal i preveure
mesures d’extinció en cas d’emergència.

5.1.2. MEDI BIÒTIC
Pel que fa al medi biòtic, els efectes sobre la vegetació són poc importants, la vegetació natural
actualment dins l’àmbit del pla especial és escassa, però els peus arboris existents d’espècies
autòctones es mantindran, així com la massa forestal existent al sud de l’àmbit.
Cal preveure l’enjardinament dels espais lliures d’edificacions, amb espècies autòctones i pròpies del
lloc, eliminant i evitant les espècies al·lòctones i invasores. A l’estudi d’impacte i integració
paisatgística, es proposa una plantació per apantallament de les edificacions que es conserven dins
l’àmbit, seguint criteris ecològics i sostenibles.
L’afectació a la fauna serà poc destacable, donat les dimensions i ubicació de l’àmbit (entorn
principals vies de comunicació i espai ja transformat i amb presència d’activitat), no permeten que
aquest aculli una important o destacada població faunística. Tot i així, pot haver-hi desplaçament de
certs individus de l’entorn immediat durant les obres, cap a altres espais més allunyades de pressió
humana, però es descarta l’afectació a espècies protegides. No es destacar que la millora de la
qualitat ambiental i paisatgística a l’àmbit, major naturalització, pugui atreure espècies faunístiques de
la zona, principalment aus que permetrien augmentar la biodiversitat de l’espai i són perfectament
compatibles amb futura activitat hotelera.
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Malgrat que com s’ha comentat en capítols anteriors, l’àmbit es situa en sòl catalogat de valor
connector, el valor de connectivitat concret a l’àmbit i entorn immediat és baix, degut a la presència
d’edificacions i carreteres que fragmenten el territori i no garanteixen la mobilitat d’espècies animals.
El desenvolupament del pla especial que permetrà un ús hoteler al sector, ocupant part de les
edificacions existent a la Granja Marielca i no construint cap nova edificació, no alterarà el valor de
connectivitat actual a la zona. En les recomanacions ambientals del present document, es proposen
mesures per minimitzar aquest impacte actual sobre la connectivitat a la zona, però no alterà de
manera significativa la situació actual.
Imatge 62.Plànol dels valors de connectivitat a l’àmbit del pla especial

Font: Servidor de Cartografia ambiental del Consell Comarcal del Gironès.

No es preveuen efecte sobre l’espai natural protegit de l’entorn de l’àmbit del pla especial, l’EIN el
Volcà de la Crosa. Les actuacions es concentren a l’interior de l’àmbit i no es preveuen efectes
ambientals fora d’aquest. El desenvolupament del PEU1 repercuteix en la millora, potenciació i
divulgació de l’espai natural, cedint les naus de l’oest que han de quedar vinculades a l’EIN Volcà de
la Crosa, i indirectament, divulgant l’espai entre els futurs clients.

5.1.3. MEDI PERCEPTUAL
La disminució de l’espai construït a l’àmbit del pla especial, serà un aspecte visual perceptible pels
observador propers, pel que incidirà positivament sobre el paisatge de l’àmbit perquè s’allibera espai
construït i es naturalitza i s’embelleix l’espai per tal d’acollir la futura activitat hotelera.
Es realitzarà una rehabilitació i sanejament de les edificacions que es conserven, que juntament amb
un enjardinament i correcta tractament dels espais lliures d’edificacions, permetrà una millora de la
qualitat paisatgística del sector. Les intervencions a les edificacions i les plantacions previstes a
l’espai, coherent amb les característiques físiques i visuals de l’entorn, permetran una major
integració amb el paisatge agroforestal de la zona.
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Les edificacions actuals existents a l’àmbit del pla especial comporten una incidència visual sobre els
punts d’observació de l’entorn (veure conca visual actual de l’estudi d’impacte i integració
paisatgística que acompanya la documentació del pla especial), els enderrocs previstos no
modifiquen de manera significativa les visibilitats de la zona, però es preveuen apantallament entorn
la GI534 i al nord de la finca (vers la GI533), així com enjardinament a l’espai sud de l’àmbit, que
permetran una disminució de la incidència visual de les edificacions que es conserven a l’espai.
Aquestes plantacions per minimitzar la visibilitat del sector, també repercuteixen favorablement en la
qualitat del paisatge i la biodiversitat de l’espai, ja que augmenta la vegetació natural pròpia del lloc.
Pel que queda clar que es minimitzarà l’impacte paisatgístic sobre el territori amb el desenvolupament
del pla especial, si es tenen en compte les mesures proposades a l’estudi paisatgístic que acompanya
la documentació del pla especial.

5.1.4. MEDI HUMÀ
L’objectiu del pla especial és transformar l’ús actual de l’àmbit per garantir una continuïtat de
l’activitat econòmica i aprofitament de part de les instal·lacions existents, garantint així un
manteniment de l’activitat econòmica al municipi i concretament a la zona d’Estanyol.
L’ús hoteler que es preveu amb el desenvolupament del pla especial és un allotjament turístic rural de
qualitat (màx. de 40 places), que permetrà un augment i diversificació de l’oferta d’allotjament
turístic al municipi, vinculat als valors naturals i atractiu turístic existents a les proximitats (EIN Volcà
de la Crosa).
L’aprofitament de les edificacions existents a la Granja Marielca, minimitza l’ocupació al territori,
tot rehabilitant les construccions existents pel futur ús hoteler previst. La ubicació d’un petit hotel de
luxe a l’àmbit, així com la necessitat de les edificacions que es mantenen, s’ha definit a l’estudi de
posicionament realitzat per l’empresa CANOVAS de Girona, s’adjunta en la documentació del pla
especial. Està clar que la situació respecte les vies de comunicació de l’entorn, i la proximitat de
l’aeroport de Vilobí d’Onyar, fan de la ubicació de l’àmbit un punt estratègic per la consolidació d’ús
hoteler.
El desenvolupament del pla especial, garanteix la cessió de les naus situades més a l’oest, per
vincular-les a l’EIN del Volcà de la Crosa, com determina el POUM de Bescanó. Aquests nous
equipaments podrien complementar la oferta turística i educativa entorn l’espai natural protegit
del Volcà de la Crosa, i plantejar un possible accés senyalitzat des de la GI534 Carretera de Salitja.
La nova activitat econòmica, comportarà un augment de llocs de treball al municipi.

5.1.5. FLUXOS AMBIENTALS
Hi ha una sèrie de possibles impactes, agrupats com a fluxos ambientals, que fan referència a aquells
impactes que es poden produir un cop entri en funcionament la nova activitat d’ús hoteler.
L’activitat hotelera comportarà una reducció dels consums d’aigua respecte activitat agropecuària
actualment existent al sector; així mateix de la generació d’aigües residuals. El pla especial contempla
la infraestructura necessària per un correcta tractament de les aigües residuals que es generin al
sector, que seran de tipus domèstic.
La rehabilitació de les edificacions i les instal·lacions, també preveu una reducció del consum
energètic a la nova activitat, principalment elèctric. Es realitzarà una inversió per aconseguir una
millor eficiència energètica i reduir els consums, d’acord amb els criteris de normativa actual (codi
tècnic de l’edificació i decret d’ecoeficiència).
Els residus que es generin a la nova activitat es recolliran i gestionaran correctament d’acord
normativa vigent. Pel que fa als residus que es produeixin durant l’execució de les obres, s’haurà de
complir amb la normativa vigent al respecte, i deixar el terreny afectat i l’entorn immediat net de
deixalles i runes.
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Respecte a la mobilitat, no es preveu que hi hagi un increment notable a les vies de l’entorn fruit de
la nova activitat a l’àmbit. En tot cas, aquest augment no té perquè comportar problemes de trànsit en
aquestes carreteres, tot i que pot comportar un augment de les emissions de gasos produïts per la
combustió de vehicles a motor. Es recomana que des de la nova activitat hotelera, s’informi als clients
de les alternatives de transport col·lectiu que hi ha a l’entorn (línia de bus que va fins a Girona amb
parada a les proximitats), així com itineraris ciclistes i senderistes per descobrir l’espai natural de
l’entorn, i potenciar així la mobilitat sostenible pel territori.
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6. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA
6.1. COHERENCIA AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS DELS PLANS
SUPRAMUNICIPALS
La redacció del Pla Especial Urbanístic es fonamenta en criteris i estratègies que són el resultat
d’integrar les determinacions del Pla Territorial Parcial i les exigències normatives de la legislació
urbanística vigent; a més de les informacions territorials, ambientals i socials resultants de la
realització d’un anàlisis complex i complert de la situació actual del municipi.
Per analitzar el compliment de les directrius ambientals fixades pel PTPCG, s’analitzarà el compliment
dels objectius ambientals del PTPCG en PEU1 Granja Marielca. Com es podrà veure a la taula
següent, el nivell de compliment de les directrius ambientals fixades pel PTPCG és força elevada, tot i
que hi ha alguns objectius que venen derivats del POUM de Bescanó que és qui planteja la
transformació d’usos en aquest sector, i que el present PEU compleix ja que segueix les
determinacions establertes en el POUM.
Es compleix en el PEU
No es compleix directament en el PEU
Es compleix mitjançant l’aplicació de mesures correctores definides en l’IA
No té incidència en el present PEU
Taula 14. Verificació del compliment dels objectius ambientals del PTPCG pel PEU1
OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG

GRAU DE COMPLIMENT

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

93

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG

GRAU DE COMPLIMENT

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

Pel que fa al compliment del pla especial als objectius ambientals fixats pel PDUSUG:
Taula 15. Verificació del compliment dels objectius ambientals del PDUSUG pel PEU1
OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PDUSUG

GRAU DE COMPLIMENT

Evitar la pèrdua de biodiversitat i garantir la connectivitat ecològica de tot el sistema,
vetllant, en concret, per la conservació dels espais PEIN i protegint i conservant els
espais d’interès o valor ecològic i els eixos fluvials pel seu valor connector.
Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat
ecològica amb especial atenció al connector d’Aiguaviva-Fornells, entre les
Gavarres i el Volcà de la Crosa.
Deixa lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres cursos
fluvials, alhora que vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals
subterrànies de l’àmbit del pla.
Fomentar l’ús del transport públic entre els municipis que conformen el Sistema
Urbà de Girona per tal de frenar el creixement de la mobilitat en vehicle privat i
afavorir els modes de transport més eficients.
Definir un marc homogeni de regulació del sòl no urbanitzable per a tots els
municipis del sistema, de manera que no existeixin incongruències en la planificació
entre els diferents municipis.
Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal
preservar del procés urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que
queden en el sistema
Establir una xarxa bàsica de mobilitat alternativa i de qualitat que uneixi tots els
nuclis del sistema urbà mitjançant vies ciclables.
Fomentar l’estalvi energètic per fer front a situacions de col·lapse en el
subministrament.
Minimitzar el risc d’incendi en relació amb les urbanitzacions i edificacions aïllades.
Garantir la disponibilitat de les instal·lacions necessàries per a la gestió dels residus
generats per qualsevol actuació urbanística prèviament a l seva aprovació.
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6.2. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS
A continuació es mostra una taula on s’analitzen els objectius ambientals establerts i les
incorporacions que s’han realitzat al PEU1 per poder donar compliment als objectius, així com
minimitzar l’impacte ambiental sobre el territori.
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Taula 16. Verificació del compliment dels objectius ambientals del pla
Aspectes a considerar segons la legislació

a) Model territorial i ocupació del sòl.

b) Cicle de l’aigua.

c) Ambient atmosfèric.

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

Objectius ambientals

Incorporació al pla

3. Minimitzar l’ocupació del sòl, deixant un esponjament en forma d’espais lliures,
regulant els usos i edificacions existents amb el mínim impacte possible sobre el
territori.

Veure plànol de proposta d’ordenació. S’observa que s’ha previst l’enderrocament de 1.928,27 m de sostre (25% del sostre
edificat), minimitzant espai ocupat per edificacions, que se sumarà juntament amb l’espai lliure actual, al futur espai enjardinat
per passeig i oci dels hostes del futur hotel.

7. Contribuir a la mobilitat sostenible de l’àmbit, mitjançant la planificació integrada
dels usos del sòl i la connectivitat amb les vies de l’entorn.

Es proposen mesures ambientals amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible als futurs usuaris de l’hotel.

5. Caldrà preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, d’acord normativa
vigent, tenint present futura activitat al sector.

S’haurà de donar compliment a la normativa vigent en matèria de seguretat i prevenció d’incendis. En els plànols d’ordenació
s’observa que es defineix la franja de protecció d’incendis de 25m. entorn l’àmbit.

8. Protegir els recursos hídrics, i minimitzar el consum d’aigua dels en la nova
activitat, fomentant l’estalvi i la reutilització de l’aigua. Així com una bona
permeabilització de l’aigua al sòl en l’àmbit lliure d’edificacions.
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Es redueix l’espai impermeabilitzat de l’àmbit, al reduir l’espai construït. Bona part de l’àmbit es trobarà lliure d’edificacions,
aproximadament un 80% de la superfície permeable.
Les reformes als edificis que es conservin, haurien de tenir en compte mesures d’estalvi d’aigua, donant compliment al codi
tècnic de l’edificació i Decret d’ecoeficiència.

12. Afavorir les bones pràctiques ambientals, i preveure qualsevol impacte al medi
derivat de la nova activitat prevista a l’àmbit.

La nova activitat prevista al sector haurà de donar compliment a la normativa vigent, i legalitzar-se per la seva obertura
d’acord la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i garantir el seu bon funcionament
sense incidències en el medi ambient.

6. Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre dels
llindars acústics establerts per la normativa aplicable, i assegurar el compliment dels
nivells acústic de la zona per la nova activitat.
11. Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió
lumínica, incidint en un correcte disseny de l’enllumenat i maximitzant l’estalvi i
eficiència energètica. I no incidint en espai natural protegit proper.

S’haurà de complir amb normativa vigent de prevenció lumínica i acústica. A l’apartat 6.4 del present document, es
recomanen una sèrie de mesures al respecte.

10. Bona planificació i gestió dels residus que es puguin generar durant les obres i
actuacions al sector.

El projecte d’edificació per la reforma de les construccions existents, preveurà espai per contenidors de recollida selectiva,
d’acord el futur ús hoteler; així com la seva millor ubicació. L’activitat caldrà que gestioni correctament els residus que es
generin en la futura activitat hotelera.

13. Dissenyar el sistema de gestió i recollida dels residus que es produiran en les
instal·lacions, reservant espai públic i privat que sigui necessari.

També caldrà preveure un bon ús del material d’enderroc i donar compliment a la normativa vigent en matèria de residus. A
l’apartat 6.4 del present document, es recomanen una sèrie de mesures al respecte.
Les reformes als edificis que es conservin, així com el futur consum energètic previst a l’activitat, haurà de donar compliment
al codi tècnic de l’edificació i Decret d’ecoeficiència.

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

9. Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i eficiència energètica, i si s’escau
establir mesures d’ecoeficiència en les edificacions.

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat
ecològica i patrimoni natural.

4. Dissenyar la distribució dels espais lliures i de l’edificació de manera que es
conservin aquells espais de major interès natural i ecològic dins l’àmbit i/o aquells
que assegurin una continuació coherent amb els sectors veïns. No alterar la
connectivitat ecològica existent, evitant nous elements fragmentadors.

Es conserva la vegetació existent a l’àmbit, que ajuda a l’apantallament de les edificacions existents des dels principals punts
de visibilitat de l’entorn. La vegetació d’aquests espais serà coherent amb l’existent a l’entorn. A la normativa es detallen les
recomanacions ambientals descrites a l’apartat 6.4 del present document, per aconseguir reduir impacte ambiental i
paisatgístic del futur ús hoteler a l’espai.

1. Minimitzar impacte paisatgístic i visual, en la distribució dels usos i edificacions a
l’espai i integrant paisatgísticament l'edificació a l’entorn; i dissenyant plantació, per a
apantallament.

En la documentació del pla especial s’adjunta l’estudi d’impacte i integració paisatgística, on es recomanen una sèrie de
mesures, entre elles un apantallament visual, per reduir l’impacte paisatgístic de les edificacions existents.

2. Tractament paisatgístic de l’àmbit, per millorar la qualitat paisatgística des dels
principals punts de visibilitat.

A la normativa es determinen gran part de les mesures descrites a l’apartat 6.4 del present document, per aconseguir reduir
impacte paisatgístic i un futur hotel el màxim integrat a l’entorn.

g) Qualitat del paisatge.
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6.3. AVALUACIÓ
RECOMANADES

GLOBAL

DE

L’IMPACTE

I

MESURES

AMBIENTALS

Taula 17. Valoració global de l’impacte
MEDI

TIPUS D’IMPACTE

VALORACIÓ DE L’IMPACTE

Sòls i morfologia

Alteració de les característiques del sòl

Compatible - Moderat

Manteniment de la qualitat de l’aire (increment
de emissions)

Compatible

Contaminació acústica

Compatible*

Contaminació lumínica

Compatible*

Contaminació atmosfèrica per pols derivada de
l’activitat i la maquinària de construcció

Compatible

Augment de la permeabilitat del sòl

Compatible

Increment del risc d’incendi forestal

Compatible – Moderat

Atmosfera

Processos geofísics
Impacte global sobre medi físic
Vegetació

Fauna

Espais naturals protegits

Compatible – Moderat

Control d’espècies al·lòctones invasores

Compatible

Plantació per apantallament i enjardinament
seguint criteris ecològics

Compatible

Afectació i/o desplaçament d’espècies animals

Compatible

Alteració de la connectivitat ecològica de la
zona

Compatible - Moderat

Manteniment de l’espai natural protegit de l’EIN
Volcà de la Crosa

Compatible

Impacte global sobre el medi biòtic

Compatible

Ocupació del sòl

Disminució de l’espai edificat

Compatible

Paisatge intrínsec

Millora de la qualitat paisatgística de l’àmbit,
coherent amb l’entorn

Compatible

Intervisibilitat

Minimització de la incidència visual de les
edificacions existents, principalment des dels
principals punts de visibilitat de l’entorn.

Compatible

Impacte global sobre el paisatge

Compatible

Manteniment de l’activitat econòmica al
municipi

Compatible

Millora i diversitat de l’oferta de serveis
d’allotjament turístic del municipi

Compatible

Millora i rehabilitació d’edificacions existents, i
reducció de l’espai construït.

Compatible

Consolidació d’aquest sector per ús hoteler
entorn principals vies comunicació

Compatible

La nova vialitat del sector connectarà amb la ja
existent i garantirà una mobilitat còmode i
segura dins i fora del sector

Compatible

Augment dels equipaments municipals,i
relacionats amb l’espai natural protegit de
l’entorn

Compatible

Augment de possibles llocs de treball al
municipi

Compatible

Productiu

Estructura urbana

Població

Impacte sobre el medi socioeconòmic

Compatible
97

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

MEDI

TIPUS D’IMPACTE

VALORACIÓ DE L’IMPACTE

Reducció del consum d’aigua en la nova
activitat

Compatible

Generació i tractament de les aigües residuals
de la nova activitat

Compatible*

Energia

Inversió en eficiència i reducció del consum
energètic a la nova activitat

Compatible*

Residus

Generació i tractament de residus de la nova
activitat

Compatible

Increment de la mobilitat

Compatible

Potenciació de la mobilitat sostenible

Compatible*

Aigua

Mobilitat
Impacte sobre els fluxos ambientals

Compatible*

* L’impacte final concret dependrà de les mesures ambientals i correctores que s’adoptin finalment en cada cas, que es
definiran amb detall al projecte d’edificació del sector.

Com es pot observar a la taula anterior, els impactes positius, a nivell general, es concentren en el
medi socioeconòmic. El desenvolupament del pla especial permetrà un manteniment de l’activitat
econòmica a la zona, relacionada amb el sector turístic que permetria una consolidació i diversificació
de l’oferta de turisme en aquest sector del municipi (Estanyol), i es pot produir un augment de l’oferta
laboral. El desenvolupament del PEU1 pot potenciar l’espai natural protegit de l’EIN del Volcà de la
Crosa, divulgant la seva situació i descobriment entre els futurs clients i cedint edificacions per
vincular-les a la divulgació i informació de l’espai d’interès natural i geològic.
Sobre el medi biòtic i paisatgístic, la majoria d’impactes també són positius, ja que s’allibera sòl avui
ocupat per construccions, es preveu una millor integració de les edificacions existents al paisatge de
l’entorn, i intervencions en l’espai lliure coherent amb la vegetació pròpia del lloc. La millora ambiental
i natural del lloc és una necessitat per la futura activitat, ja que els futurs clients d’un espai hoteler
busquen indrets de bona qualitat ambiental per allotjar-s’hi, per aquest motiu es realitza un “rentat
d’imatge” a les edificacions i a l’espai en general, tot naturalitzant-lo i fent-lo més agradable per a l’oci
i per espai de lleure. Com s’especifica a l’estudi d’impacte i integració paisatgística que acompanya la
documentació del pla especial, amb la intervenció a l’àmbit s’aconsegueix una minimització de
l’impacte paisatgístic de les edificacions actuals, tot reduint la visibilitat d’aquestes.
Pel que fa al medi físic, la poca intervenció al territori que produeix que no s’alteri la topografia ni hi
haurà moviments de terra, fan que no hi hagi impactes al respecte en aquests vectors ambientals.
Està clar que una activitat o implantació residencial, encara que sigui turística, aïllada dels nuclis de
població on hi ha la majoria de serveis (aigua, transport, botigues, restaurants, etc.) no és la opció
més favorable de cara a reduir la mobilitat i afavorir la compactació de les zones edificades, però cal
recordar que no es tracta d’una nova ocupació ni nova activitat, si no aprofitament d’edificació ja
existent per altre ús d’activitat econòmica. A més, cal destacar que és el POUM de Bescanó que
delimita aquest àmbit en sòl no urbanitzable per una transformació dels usos, i no preveu la seva
regulació fora d’ús o eliminació, d’acord normativa vigent d’urbanisme.
Per tal de reduir l’impacte ambiental amb el desenvolupament del PEU1 Granja Marielca, també
caldria implantar les mesures ambientals i paisatgístiques recomanades en el present document i a
l’estudi paisatgístic. Així, en els fluxos ambientals, unes bones mesures d’estalvi i eficiència en el
consum d’aigua i energia, repercutiran positivament en la millora ambiental del pla i futura activitat a
l’àmbit.
L’impacte general provocat pel desenvolupament del pla especial es considera COMPATIBLE,
donada principalment la seva dimensió acotada, l’absència de valors i elements ambientals rellevants
dins l’àmbit, l’estat i ús actual al sector, i la intervenció prevista que s’ha dissenyat coherent amb els
valors i components ambientals i paisatgístics de l’entorn.
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6.4. MESURES AMBIENTALS RECOMANADES
Tot seguit es detallen una sèrie de mesures ambientals, que s’haurien de tenir en compte en el
desenvolupament del PEU1 Granja Marielca a Bescanó, que en bona part s’han incorporat a la
normativa del pla i són de compliment pel desenvolupament del futur ús a l’espai.

6.4.1.Mesures ambientals i recomanacions pel medi físic i atmosfèric
a) Ocupació del territori (sòl i geològia)
Per tal d’evitar o de minimitzar els impactes sobre els sòls durant les actuacions derivades del
desenvolupament del PEU1 es recomana:


Senyalitzar l’obra i àmbit d’actuació com a mesura preventiva fonamental que permeti
minimitzar la superfície afectada per les obres, sempre i quant 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.



Delimitació d’unes àrees impermeabilitzades de manteniment de maquinària i dipòsit de
substàncies perilloses per tal de localitzar el risc d’abocament accidental de substàncies
potencialment contaminants del substrat.



Per tal d’evitar el risc d’accidents que puguin contaminar el sòl, caldria redactar un codi de
bones pràctiques dirigit als treballadors de l’obra.



Els residus resultants de la construcció, cal que es gestionin d’acord amb el que estableix a
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 refòs de la Llei reguladora dels
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.



Si es detecta una mostra de l’estrat geològic ben conservat de la zona, caldrà documentar-la
per tal d’obtenir més coneixements de les àrees d’interès geològic i la seva evolució a la
zona,que actualment és força desconegut.

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


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



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.



Compliment de la normativa sonora vigent en l’àmbit de la instal·lació: Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica.



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.

Malgrat que no es preveuen moviments de terra en el desenvolupament del pla, les obres en si a
l’espai poden provocar alguna emissió i/o aixecament de pols. Aquesta pols excessiva durant les
obres de construcció podria afectar a les vies de comunicació de l’entorn com a les espècies vegetals
de l’entorn immediat, així com l’EIN del Volcà de la Crosa. Per evitar les possibles contaminacions per
la emissió de pols durant les obres de construcció, especialment en mesos de climatologia seca,
caldrà:
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Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.



Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols.



Evitar, si és possible, la realització de determinades activitats que puguin generar pols en
situacions de vent fort o molt fort.



Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones urbanes.



Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada periòdica.



Quan l’afecció és important, cal incorporar sistemes de polvorització o aspersió d’aigua que
evitin la propagació de la pols.

c) Mesures per evitar contaminació sonora
Actualment el sector ja pateix uns nivells sonors destacables, principalment per part del trànsit que
circula per les vies de comunicació de l’entorn.
Durant la fase de construcció per tal d’evitar molèsties a la població veïna i als usuaris de la zona,
s’haurien de realitzar les obres en el moment de l’any i del dia que causin les menors molèsties, tot
respectant la normativa vigent. És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la
construcció, evitant les tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn. També caldrà que totes les
màquines utilitzades pel treball de construcció compleixin la normativa vigent en quan a emissions de
sorolls (Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn
produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, i normes derivades) i periòdicament comprovar el seu
compliment.
Caldrà que el projecte d’edificació estudiï i valori la possible implantació de mesures per reduir nivells
sonors a l’àmbit, que poden incidir negativament en la futura activitat hotelera, i complir amb els
nivells sonors i les determinacions de la legislació vigent al respecte (Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica). De tota
manera, en la intervenció a les edificacions existents es preveu un aïllament acústic adequat d’acord
amb normativa vigent, i aconseguir els nivells acústics adequats a l’interior dels futurs allotjaments.
També es pot estudiar la instal·lació de mecanismes a la carretera de Salitja (GI534), per reduir la
velocitat del trànsit i disminuir els nivells acústics. Alguns dels mecanismes poden ser: bandes
rugoses als vials, senyalització de zona 30, semàfors, etc. També es pot plantejar la construcció de
pantalles acústiques, integrades en el territori, que al mateix temps podrien permetre una privacitat de
l’àmbit. La plantació vegetal que es preveu entorn l’àmbit, principalment entorn la GI534, també pot
amortiguar el soroll produït pel trànsit a la via.
Altre opció és la instal·lació de pantalles acústiques a la façana de les edificacions més pròximes a la
carretera GI534. Cal que aquestes siguin el més integrades possibles a l’entorn i produeixin el mínim
impacte visual.
d) Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat
Cal prevenir i corregir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d’enllumenat
exterior i evitant-ne els fluxos cap a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal
potenciar l’ús de sistemes eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest
enllumenat. La Llei 6/2001 fa referència a l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn. Caldrà tenir en compte la diversitat de nivells de protecció en quan als territoris
adjacents i, seguir en cada cas les determinacions adients per complir amb el nivell de protecció
adequat. La presa de senzilles mesures en quant al disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat,
si fa falta instal·lar-les, permetria no crear un increment de l’impacte lumínic al sector, ni a l’espai
natural protegit de l’entorn. S’hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i les del Reial Decret
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les
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instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA07.
I pel que fa a l’enllumenat interior, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, així com
dissenyar les instal·lacions de forma que permetin ajustar la potència lumínica a les necessitats del
moment, instal·lar reguladors de flux, equips d’encesa i apagada automàtica per il·luminació exterior,
instal·lació d’interruptors temporitzats i detectors o sensors de presència on es pugui, etc. Amb la
utilització de sistemes eficients d’il·luminació i energia, també s’aconsegueix un gran estalvi
econòmic, al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera.
L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint tant els sistemes
constructius bioclimàtics o d’estalvi passiu (aïllament, ràfies, tendals abatibles o similars), evitant
elements de contaminació lumínica.
e) Mesures de prevenció i extinció d’incendis
Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal a la futura activitat, segons la
legislació vigent al respecte (Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals. Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals, i el Decret 123/2005, de 14 de juny i 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis).
En el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que desplega la Llei 5/2003, de 22
d'abril, per tractar-se d’una activitat sense continuïtat immediata amb la trama urbana i que situada a
menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, caldrà preveure un seguit de mesures, entre altres:
-

Franja exterior de protecció: és la franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres,
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les
característiques que s'estableixen a aquest Decret.

Article 6
Franja exterior de protecció
6.1 La franja exterior de protecció ha de complir les característiques que s'estableixen a l'annex 2 d'aquest
Decret. A l'annex 3 es recullen els criteris per a l'execució de les actuacions de tractament de vegetació.
6.2 La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.
Les zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden computar com a part de la
franja exterior de protecció.
6.3 Les noves urbanitzacions que prevegin els plans d'ordenació urbanística municipal han d'incloure dintre del
seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades en aquest Decret.
6.4 L'accés per a la realització de les franges de protecció es fa sempre que sigui possible a través de la xarxa
viària de la urbanització mateixa. En cas que s'hagi de passar per les finques veïnes, l'afectació ha de ser la
mínima possible i prenent en consideració les indicacions del/de la propietari/ària.
6.5 En el cas que els terrenys inclosos a la franja exterior de protecció no pertanyin a la urbanització i s'hi
estableixi una servitud forçosa per efectuar els treballs de neteja necessaris, els/les propietaris/àries dels terrenys
inclosos a la franja tindran dret a una indemnització per part dels subjectes obligats d'acord amb l'article 6.3 de la
Llei 5/2003.
Annex 2
Tractament de la vegetació
Aclarides a les franges de protecció:
[...]
2 En pendents inferiors al 40%, el tractament a les franges de protecció ha de complir amb els requisits
següents:
a) Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen aquí aquells boscos en els quals més d'un 20% de
la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 cm de diàmetre normal.
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A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda coberta de l'arbrat no superi el
35%; amb una distribució homogènia sobre el terreny, l'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant
sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada
fins a un màxim de 5 metres. D'altra banda l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim
del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els
criteris de selecció que es detallen en el punt c) d'aquest annex, amb una distribució homogènia sobre el terreny i
sense continuïtat vertical amb l'arbrat.
b) Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove:
Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat
jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb
els criteris de selecció establerts en el punt c) d'aquest annex.
c) Respectant les cobertures indicades en el punt 2 d'aquest annex, cal prioritzar la permanència d'espècies de
baixa inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc com:
Olea europaea (olivera, ullastre).
Prunus avium (cirerer).
Buxus sempervirens (boix).
Pistacia lentiscus (mata).
Pistacia terebinthus (noguerola).
Rhamnus alaternus (aladern).
Hedera helix (heura).
Daphne gnidium (matapoll).
Ruscus aculeatus (galzeran).
Rubia peregrina (roja).
Smilax aspera (arítjol).
Viburnum tinus (marfull).
Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures).
Juniperus communis (ginebró).
Arbutus unedo (arboç).
Rhamnus lycioides (arçot).
Rubus sp. (esbarzer).
Ononis tridentata (ruac).
Osyris alba (ginestó).
Halimium sp. (esteperola).
Atriplex halimus (salat blanc).
Tamarix sp. (tamariu).
Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents:
No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament
inflamables.
Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que
presenten una menor relació superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes
fines.
Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor
abans d'encendre's.
3 Les zones verdes interiors s'assimilen a una parcel·la interior, als efectes del tractament de la vegetació.
Aclarides en les parcel·les interiors:
Amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui per l'interior de la urbanització, els arbres adults
(de més de 15 cm de diàmetre normal) la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les hauran de ser
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tallats. Les aclarides s'efectuaran de manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i espècies
mediterrànies del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat serà del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la
continuïtat vertical entre l'arbrat adult i el matollar i amb una separació mínima de 3 metres entre peus, d'acord
amb els criteris de selecció que s'estableixen en el punt c) d'aquest annex.

La futura activitat 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 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,
així, entre altres mesures també cal disposar:
-

Hidrant emplaçat en la via pública o espais d'accessibilitat equivalent per a vehicles de
bombers i a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a
menys de 100 m d'un hidrant.
Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció
contra incendis.

6.4.2. Mesures ambientals i recomanacions pel medi biòtic i perceptual
f) Vegetació
Es recomana eliminar les espècies exòtiques i foranies que puguin detectar-se a l’àmbit, en especial
d’aquelles espècies al·lòctones capaces de desplaçar la vegetació autòctona de la zona, degut al seu
elevat poder colonitzador.
En els espais lliures d’edificacions de l’àmbit, es recomana destinar-los a zones verdes, tot realitzant
enjardinaments i plantacions que ajudaran a naturalitzar l’espai i embellir-lo. Per aquests espais verds
del sector, sempre que sigui possible, és recomana l’aprofitament de la vegetació autòctona existent.
D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural es recomana evitar la plantació
d’aquestes espècies al·lòctones, especialment de:
Arbres
- acàcia (Robinia pseudoacacia)
- ailant (Ailanthus altissima)
- freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
- freixe de flor (Fraxinus ornus)
- acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
- mimosa (Acacia dealbata)
- morera del paper (Broussonetia papyrifera)
- negundo (Acer negundo)
- troana (Ligustrum lucidum)

Arbusts
- Amporpha fruticosa
- Baccharis halimifolia
- budlèia (Buddleja davidii)
- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i Cotoneaster tomentosa)
- carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
- piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata)
- pitospor (Pittosporum tobira)

Plantes entapissants i reptants
- Campanetes (Ipomoea cf. indica)
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- miraguà (Araujia sericifera)
- bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
- bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
- cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
- Delairea odorata (= Senecio mikanoides)
- lligabosc (Lonicera japonica)
- Senecio angulatus / Senecio tamoides
- Sicyos angulatus
- tradescantia Tradescantia fluminensis
- vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii)
- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
- Disphyma australe
- Drosanthemum floribundum
- Drosanthemum hispidum
- Malephora crocea
- Ruschia caroli

Plantes crasses i assimilables
- aloe maculat (Aloe maculata)
- atzavares o figuerasses (Agave sp.)
- Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana)
- figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis)
- Einadia nutans
- Cylindropuntia subulata

Per plantacions en les tanques vegetals o altres punts de la finca, sigui per enjardinament o
apantallament visual, es recomana seguir els següents criteris:


Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl)



Espècies de fàcil implantació



Capacitat de protecció i estructuració del sòl



-Ser espècies de desenvolupament no massa lent



Espècies de baix manteniment i requeriment hídric



La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals
existents a l’entorn immediat.



Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del
cromatisme



Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas que sigui
necessari, es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, que tinguin bona
densitat de brancam, tupides i amb elevada massa foliar.



Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es recomana
escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que alhora permetin
l’entrada de llum i calor en època hivernal.
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Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o medicinals,
com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla), menta (Mentha sp.),
orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc.



Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de plantes
tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o espècies
autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de menor
requeriment hídric.



Caldrà el manteniment d’aquests espais enjardinats, fet que s’ha de preveure en el disseny
per minimitzar les tasques i la despesa.

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal•lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec eficients
(goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes hídriques reals del
sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per
regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua d’abastament públic.
g) Fauna
Per tal de no afectar les espècies faunístiques que pot albergar l’entorn natural agroforestal i l’espai
natural protegit del Volcà de la Crosa, es proposen un seguit de mesures a tenir en compte en el
desenvolupament del pla especial:


Caldria que les actuacions al sector no es realitzessin durant l’època més delicada per la
fauna de la zona (abril – juliol). Per tant, es podrien realitzar les obres des del mes d’agost
fins el mes d’abril i es vetllarà per evitar la circulació en hores crepusculars i nit.



Limitació de la velocitat per la GI534, per disminuir el perill d’atropellament.



Dur a terme un bon manteniment de la maquinària de les obres, per tal que no emetin més
sorolls del necessari i permès per normativa vigent.



Tancament perimetral fixa integrat a l’entorn i permeable a la microfauna.



Prioritzar l’ús de tanques perimetrals vegetals arbustives i arbòries. A més del seu interès des
del punt de vista estètic, també són importants ecològicament (retenen la humitat i els
nutrients, eviten l’erosió, retenen toxines i permeten el moviment d’invertebrats i de petits
mamífers).



Manteniment o foment de marges vegetals entorn l’àmbit en contacte amb espais agrícoles.



Conservació d’espècies i hàbitats autòctons, i disseny de plantacions i apantallaments
vegetals seguit criteris ecològics.

h) Paisatge
Per minimitzar impacte paisatgístic, principalment des del principal punt de visibilitat de l’entorn, i
especialment des de la GI534 i GI533. Es proposa una franja verda al límit oest del sector (on s’han
eliminat edificacions), al costat de la carretera de Salitja (GI534); i una plantació al nord de l’àmbit que
permetrà un apantallament des de la carretera d’Aiguaviva (GI533). I també un apantallament
perimetral entorn les edificacions del sector oest de l’àmbit.
A l’Estudi d’impacte i integració paisatgística que acompanya el pla especial es detallen aquestes
mesures d’apantallament visual i altres actuacions per reduir incidència visual de les edificacions que
es mantenen a l’àmbit.
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6.4.3. Mesures ambientals pel medi socioeconòmic i estructura urbana
i) Per la instal·lació del mobiliari als espais lliures exteriors (jardins)
Aquesta mesura s’hauria de tenir en compte durant el disseny dels espais verds lliures de l’àmbit. Es
recomana que tot el mobiliari que es vulgui ubicar en els jardins, des de bancs, a papereres,
gronxadors, 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 ser2:


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.

j) Criteris de sostenibilitat en l’edificació
Quan s’elaborin els projectes d’edificació 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 asbast 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.
− En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la
d’aquests, utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions rígides (per adhesió)
sempre que sigui possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de cels rasos, sòls
flotants i envans de cartró guix.

2

Informació extreta del document de Ecodisseny de Parc Infantils, de ELISAVA Escola Superior de Disseny
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− S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció sobre
aspectes ambientals. Alguns d’aquests materials són:
o el plom (tan en pintures com en canonades)
o amiant
o compostos orgànics volàtils (COV)
o protectors de la fusta
o materials radioactius
o organoclorats
o policlorur de vinil (PVC)
o fustes tropicals
o pintures amb dissolvents

− Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i la
ventilació natural.
− Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, acústic, d’il·luminació i de
ventilació.
− Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia.
− Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona gestió.
K) Divulgació espai natural protegit en futura activitat hotelera
Com s’ha detallat anteriorment, la futura activitat hotelera a l’àmbit pot fomentar el coneixement i la
descoberta de l’espai natural protegit de l’EIN Volcà de la Crosa, i el seus valors i elements d’interès
geològic. Es proposen diferents mesures a implantar en el funcionament de la futura activitat de cara
els clients:


Informar de la importància de l’espai natural protegit del Volcà de la Crosa i el seu interès
natural i geològic a nivell europeu, ja que s’emplaça en un espai de característiques singulars
i úniques a tocar del futur allotjament.



Sensibilitzar els usuaris de l’activitat de la importància de les espècies animals i vegetals
autòctones i la seva conservació, pel manteniment i valor dels ecosistemes naturals de la
zona, garantint unes bones pràctiques en les activitats a la zona vers la fauna i la flora del
lloc.



Es podrien organitzar o oferir serveis d’educació i sensibilització ambientals des del mateix
establiment, com:
-

Xerrades i excursions guiades dels espais naturals protegits propers, pels clients i públics
en general, per a la difusió dels valors natural d’aquesta plana agrícola entre Girona i la
Selva.

-

Anellament científic d’ocells, que permetrà demostrar i donar a conèixer la diversitat
ornitològica present a la zona.

l) Tanques
Pel que fa a les tanques, malgrat que no són molt diverses ni de gran impacte paisatgístic a la zona,
es proposen uns paràmetres unitaris, per tal d’evitar una imatge de desordre i descurança amb
diferent tipologia, coloració, dimensió, etc. de tanques. Es vol aconseguir un tancat atractiu visualment
transparent, simple de formes i que permeti una continuïtat entre el públic i el privat.


S’intentarà col·locar el menor nombre de tanques possible, si s’han de posar s’intentarà que
aquestes s’integrin el màxim possible amb l’entorn i causin el menor impacte paisatgístic.
Convé prioritzar la utilització de sistemes electrònics de vigilància, en substitució de les
tanques individuals de límit de parcel·la, i les tanques vegetals.
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Sempre que sigui possible la tanca ha de garantir la permeabilitat per a la microfauna no
cinegètica.



Cal que les tanques mantinguin una unitat formal, és a dir que les tanques d’un mateix espai
tinguin característiques comunes. Cal que el model de tanques seleccionats siguin coherents
amb la resta d’elements de delimitació i d’accés entorn la finca.



Es recomana preferentment tanques homogènies i senzilles, evitant una diversitat de
materials, una bona opció són els filats metàl·lics o malla electrosoldada que permet escollir el
color més adient. Pel que fa als colors, cal que siguin colors suaus (similars a la coloració del
paisatge de la zona: ocres, marrons, terrosos, etc.) i de tipologia o aspectes coherent amb
les edificacions.



Es recomana no col·locar tanques que siguin molt visibles (altes o de colors molt llampants), o
complexes; millor tanques vegetals (amb vegetació autòctona) que poden realitzar la mateixa
funció que un tancat artificial, si no poden ser de vegetació, es recomanen de material que no
sigui opac per tal de no interrompre la visió i minimitzar l’efecte barrera, aconseguint una
continuïtat territorial entre espai públic i privat.



Si les tanques és imprescindible que siguin opaques, cal disminuir l’alçària i escollir materials i
colors discrets i plantar vegetació a cada banda.



Finalment, cal preveure el manteniment de les tanques, siguin artificials o vegetals, si no
tenen un manteniment adequat sofreixen un procés de degradació que deteriora la imatge del
lloc.

6.4.4. Mesures ambientals pel cicle de l’aigua, residus i energia
m) Minimitzar els residus que es produeixin a la zona durant les obres
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. Especial importància té aquest apartat en el que es
refereix a 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... i residus perillosos i altament contaminats
generats en la pròpia obra; serà necessària la presència de diversos contenidors de recollida
selectiva i gestionar-los tal i com demana 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.
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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 cartells 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.

n) Cicle de l’aigua
Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua, en la futura activitat hotelera al
sector, seguint les directrius marcades pel Decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer,
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i Decret 111/2009,
de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006) i codi tècnic de l’edificació (Reial decret 314/2006,
de 17 de març i modificacions posteriors).
Són paràmetres de ecoeficiència en l’ús de l’aigua:


En les zones enjardinades, es podrà optar per la plantació d’espècies vegetals que assegurin un tapis
verd, però tanmateix de baix requeriment hídric.



Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del freàtic, a
ser possible mai l’aigua d’abastament públic. De tota manera, si les espècies que es planten són les
recomanades (autòctones del lloc i de baix requeriment hídric) no caldrà un elevat consum d’aigua pel
seu manteniment. S’estudiarà la necessitat i viabilitat d’un sistema de captació i emmagatzematge
d’aigües pluvials suficients per tal de garantir el reg a la finca.



S’haurà de preveure una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació depuradora prevista,
i d’aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers,
cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les a la canalització de pluvials
existent.



Cal preveure la instal·lació de paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl
amb vegetació) per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial.



Pel que fa al reg, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg en els jardins, s’aconsella utilitzar
sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les
demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents.



Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua durant els mesos d’estiu.

D’altra banda, són de compliment les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril,
pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH), així com el Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya; o
normativa substitutòria.
o) Ecoeficiència energètica
S’hauran de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació Reial (Decret 314/2006) i el Decret 21/2006,
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Són paràmetres d’ecoeficiència energètics:


La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses dels tancaments
verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments protectors per les obertures de les
cobertes i de les façanes orientades a sud-oest.
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Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament
energia solar tèrmica, per una producció igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de referència
de 60ºC per determinats edificis d’acord amb els annexos 1 i 2 del Decret.



La producció solar mínima en qualsevol zona haurà de ser del 70% si es vol utilitzar resistències
elèctriques amb efecte Joule en la producció d’aigua calenta.



En l’espai reservat per a la instal·lació d’aparells de rentavaixelles caldrà preveure una presa d’aigua
freda i una altra d’aigua calenta.

Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència: energètica; en l’ús de l’aigua; la construcció i
materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol contaminació sonora,
lumínica i atmosfèrica.
Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables
p) Legalització de l’activitat d’acord normativa ambiental
Qualsevol modificació de l’activitat existent a l’àmbit, amb incidència ambiental i d’acord l’aplicació de
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, haurà de
sotmetre’s a les determinacions d’aquesta normativa i qualsevol altre de sectorial que li sigui
d’aplicació i garanteixi el seu bon funcionament sense incidències en el medi ambient.
Així, la nova activitat hotelera haurà de donar compliment i legalitzar-se abans de la seva obertura,
d’acord la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que
classifica aquest tipus d’allotjament de baixa incidència ambiental.
Caldrà presentar la documentació d’obertura d’activitat a l’Ajuntament de Bescanó (règim de
comunicació), donar compliment a les determinacions de la normativa que li sigui d’aplicació i
garanteixi el bon funcionament de l’activitat sense incidències en el medi ambient.
q) Mobilitat sostenible
Es proposa per tal de potenciar la mobilitat sostenible entre els futurs clients de l’hotel:
-

Informar als usuaris de les ofertes de transport públic a les proximitats, per tal de fomentar
una mobilitat més sostenible. Hi ha parada d’autobús que fa línia de Girona-Aiguaviva, a la
GI533, prop de l’àmbit.

-

Posar a disposició dels usuaris vehicles de transport més sostenible per moure’s per l’entorn
de l’hotel.

-

Informar de les possibles rutes per accedir a punts d’interès de l’entorn, a peu i en bicicleta.
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7. MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ
La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes determina en el seu article
29 quin ha de ser el seguiment dels plans:
Article 29. Seguiment
1. El promotor del pla o programa és el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi
ambient que comporta l’aplicació o l’execució dels plans i programes. En els supòsits de plans i programes de
promoció privada, el responsable d’aquest seguiment és l’òrgan responsable de la tramitació del procediment
d’elaboració i d’aprovació del pla o programa.
2. L’òrgan ambiental corresponent participa en el seguiment ambiental dels plans i programes. A aquests efectes,
en els supòsits en què la legislació sectorial que regula el pla o programa estableixi un òrgan específic de
seguiment, aquest és l’encarregat de donar compte a l’òrgan ambiental dels informes de seguiment, amb la
periodicitat que estableixi la memòria ambiental. En la resta de supòsits, atenent la transcendència del pla o
programa, l’òrgan ambiental pot determinar, en la resolució a què fa referència l’article 25, la necessitat de
designar un director o directora ambiental de seguiment del pla o programa o una comissió mixta de seguiment.

La vigilància ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que la implantació del Pla no suposarà
impactes no previstos i no degradarà ambientalment el municipi. A més s’ha de tenir la garantia, que
en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos, s’actuarà el millor possible i s’aplicaran les
mesures correctores necessàries.
En definitiva, el Pla de Seguiment Ambiental (PSA) s’ha d’entendre com un document de seguiment i
control que conté el conjunt de criteris tècnics que, en base a la predicció realitzada sobre els efectes
ambientals dels projecte, permetrà a l’Administració realitzar un seguiment sistemàtic tant del
compliment dels aspectes acordats, com d’aquelles alteracions de difícil previsió que puguin
aparèixer. Així el PSA ha de:
-

Indicar a l’Administració responsable els aspectes objecte de vigilància.

-

Oferir a l’Administració un mètode, sistemàtic, el més senzill i econòmic possible, per realitzar
la vigilància de forma eficaç.

Els objectius del Pla de Seguiment Ambiental són:


Verificar l’avaluació inicial dels impactes identificats en la documentació ambiental del pla
parcial



Detectar possibles impactes que no hagin estat identificats.



Garantir el compliment de les mesures protectores i correctores contingudes al present
Informe Ambiental



Verificar el compliment de les mesures i controls de vigilància per part del Promotor del
projecte.

Es preveu un seguiment ambiental per part de l’administració local i d’Urbanisme, que recepcionaran i
tramitarà la documentació del pla especial, i si s’escau establiran criteris propis en matèria ambiental i
paisatgística. L’Ajuntament de Bescanó, haurà de donar la conformitat a la futura activitat hotelera,
serà el que comprovarà que s’han aplicat les mesures ambientals i paisatgístiques proposades o s’ha
justificat correctament la no necessitat d’aplicació d’aquestes.

111

INFORME AMBIENTAL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ A ÚS HOTELER DE LA GRANJA MARIELCA – BESCANÓ

ANNEX CARTOGRÀFIC
Plànol 1. Situació
Plànol 2. Localització
Plànol 3. Ortofotomapa
Plànol 4. Pendents
Plànol 5. Figures de protecció
Plànol 6. Hàbitats d’Interès Comunitari
Plànol 7. Pla Director del Sistema Urbà de Girona
Plànol 8. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
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184.12

184.95

185.06

185.59

185.57

185.47

185.12

184.03

4,00

FORJAT NIVELL 189.43

185.57

185.59

185.43

185.26

184.94

185.13

184.81

184.60

184.36

184.12

PLANTA BAIXA
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7

gra

nja

ca
sa
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a

po

u

ga
rat

hiv

ern

ge

ac

le

tap

a

tap

gra

nja

a

tap

gra

a

nja

7

tap

a

silo

ca

sa

ter
ras

sa

8

ca

sa

mo

tap

ll c
arg
a

tap

es

a

6

ca

a

gra

nja

ca
sa

ter

les

gra

ca
sa

tra

5

em
bu
rna
l

ns

for

ma

do

r

nja

9

tap

a
tap
a

fita

silo

sa

sil

ex

ist
en
t

ras

em

o

bu
rna

l

silo
gra

nja

ca

sa

ter

ras

sa
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PLANTA ENDERROCS
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1/1000
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1

DE

1

gra

nja

ca
sa
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silo

tap

a

po

u

ga
rat

hiv

ern

ge

ac

Edifici 1 ......................... 421,58 m2
Edifici 2 ......................... 465,38 m2
Edifici 3 ......................... 499,34 m2
Edifici 4 ......................... 508,64 m2
Edifici 5 ......................... 420,15 m2
Edifici 6 ......................... 726,13 m2
Edifici 7 ......................... 608,11 m2
Edifici 8 ......................... 79,07 m2
Edifici 9 ......................... 762,33 m2
Edifici 10 ...................... 1.379,86 m2

le

Habitacions
Habitacions

tap

a

tap

Habitacions
Equipaments
Admin./ Restaurant
Spa
Annexe Spa/ Serveis
Habitacions

gra

nja

a

tap

gra

a

nja

7

tap

a

silo

ca

sa

ter
ras

sa

8

ca

sa

mo

tap

ll c
arg
a

tap

es

a

6

ca

a

gra

nja

ca
sa

ter

les

gra

ca
sa

tra

5

em
bu
rna
l
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ma

do

r

nja

9
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a
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a
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sa

sil
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ist
en
t
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em

o

bu
rna

l

silo
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nja
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sa
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EDIFICACIONS RESULTANTS
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O.2
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1
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1

gra

nja

ca
sa

tap

silo

silo
a

po

u

ga

rat

hiv

ern

ge

ac

le

tap

a

gra

nja

tap

a

tap
a

gra

nja

tap
a

ca
sa

ter

ras

silo

sa
ca

sa

mo

tap

ll c
a

a

rga

tap

es
ca

a

les

em
b

urn
a

l

gra

ca

tra
n

gra

sfo
rm

nja

ca
sa

ter

ras

sa

nja

sa

ad
or

silo

tap

a
tap
a

fita

silo

ex

ist

en
t

em
bu
rna
l

silo

gra

nja

ca
sa

ter

ras

sa
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a
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rna

l
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n

er

ja

gra
nja
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1/1000
FULL

1
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1
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nja

ca

sa
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silo
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a

po

u
ga

rat
g

e

hiv

ern
ac

le

tap

a

gra
nja

tap

a

tap

gra

a

nja

tap

a

ca
sa

ter

silo

ras

sa

ca
sa
mo

tap

ll c
a

a

rga

tap

es
ca
le

a

em
b

s

urn

al

gra

ca
tra
n

gra

sfo
r

nja

ma
do

r

ca

sa

ter

ras

sa

nja

sa

silo

tap

a
tap
a

silo

fita

ex
ist
en
t

em
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rna
l

silo

gra

nja

ca

sa

tap

silo
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nja
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a
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a
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b
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a
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a

po
u
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rat

hiv
ern

ge

ac
le

tap

a

gra

Sala activitats

nja

tap
a

tap

gra
nja

a

tap
a

silo

ca

sa

ter

ras

sa
ca

mo
tap

ll c
a

sa

tap

a

rga
es

ca
le

a

em
bu

s

rna

tra
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nja
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nja

ma
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tap
a
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a

r

Sala Reunions

ca

sa

ter
r

l
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sa

fita

sil

ex
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o
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sa

silo

en

t

em
bu

rna

l
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nja
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