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DOCUMENT D’ABAST PER A LA ELABORACIÓ DE L’ESTUDI AM BIENTAL ESTRATÈGIC 
 

 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Número: OTAAGI20150036 
Data documentació: Abril 2015 
Data d’entrada: 6 de maig de 2015 
Municipi: Garriguella 
Sol·licitant: Ajuntament de Garriguella 

Pla: Pla especial urbanístic per a la implantació d’un càmping a 
Garriguella 

 
2. OBJECTE FONAMENTS DE DRET, ANTECEDENTS I CONSULT ES EFECTUADES 
 
2.1 Objecte 
 
L’objectiu general del pla especial urbanístic és el de definir els principis generals i les 
característiques d’implantació de l’activitat de càmping en l’àmbit de sòl no urbanitzable del 
municipi de Garriguella, situat en l’àmbit comprès entre el puig de Malaveïna i la riera de 
Garriguella, en una superfície de 17,4 a 23 ha, en funció de les alternatives, que envolten al 
Mas Tòfol.  
 
2.2 Fonaments de dret 
 
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, determina que són 
aplicables els articles de caràcter bàsic d’aquesta llei a les Comunitats Autònomes un cop 
transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria 
primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació ambiental 
estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.  

La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans que poden tenir efectes 
significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat, l’Administració 
local o el Parlament, d’aplicació en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal.  
 
L’article 6.1.a) 1 de la Llei 21/2013, de 11 de desembre, estableix que s’han de sotmetre a 
avaluació ambiental estratègica ordinària els plans urbanístic, que estableix el marc per la 
futura autorització de projectes que sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.  
 
L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’avaluació 
ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la 
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que 
no s’oposi a la legislació bàsica estatal en matèria d’avaluació ambiental. 
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L’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme atribueix a l’òrgan ambiental l’emissió del 
document d’abast que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de 
l’estudi ambiental estratègic i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i 
identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat.  

L’article 49 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent 
 
2.4 Consultes efectuades 
 
En aplicació de l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, amb registre de sortida de 
data 8 de maig de 2015 es van remetre escrits de consulta a les següents administracions 
afectades i públic interessat:  
 
Relació d’administracions i públic interessat consu ltats 
 

Respostes 
rebudes 

Subdirecció General de la Biodiversitat (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)   

Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) X 

Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona X 
Agència Catalana de l’Aigua X 
Protecció Civil. Departament d’Interior.  X 
Àrea de Medi Ambient (Diputació de Girona)   
Institució Alt Empordanesa per l’Estudi i la Defensa de la Natura (IAEDEN) X 

 
L’informe de resposta a la consulta efectuada al Departament competent en medi natural i 
biodiversitat indica que el projecte no afecta espais naturals protegits, però si una zona 
d’interès faunístic, concretament  per al xoriguer petit i els ratpenats i per tant, conclou que 
l’estudi ambiental estratègic (EAE) ha de valorar la compatibilitat del càmping amb la 
coexistència amb la conservació del xoriguer petit i si escau impulsar mesures 
compensatòries, que ja s’apunten en el seu informe, com ara la construcció d’un punt de cria 
artificial i el foment dels espais oberts per afavorir la seva supervivència.  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua conclou que el document ambiental haurà d’incloure un 
anàlisi de les condicions de risc d’inundació de l’àmbit, avaluar la nova demanda d’aigua i 
justificar la capacitat de la xarxa existent per a cobrir-la i realitzar una estimació del volum 
d’aigües residuals generades així com la justificació tècnica de la seva depuració. 
 
Protecció Civil, conclou que s’ha d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció 
pel risc d’incendi, de com a mínim de vint-i-cinc metres d’amplada i proposa que la 
normativa inclogui referències a la llei forestal catalana.  
 
El Departament de Cultura informe que d’acord amb les dades de l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
no consta cap jaciment inventariat dins l’àmbit del Pla, no obstant, atès la presència de 
búnquers, caldrà que el Pla els situï cartogràficament, per tal que es puguin integrar a 
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l’Inventari de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i en garanteixi la 
conservació.  
 
La resposta a la consulta efectuada a l’IAEDEN sol·licita l’aturada de la tramitació de 
l’expedient fins que es disposi de la informació necessària per avaluar l’afecció del càmping i 
considera que la normativa de planejament territorial i municipal no permet aquesta activitat. 
La resposta indica que la documentació presentada no inclou els paràmetres reals d’aquesta 
actuació: capacitat del càmping, tipologia de la zona d’acampada, mobilitat (bungalows, 
edificis...), ni l’afecció a l’àrea d’interès florístic i faunístic i que no es considera l’alternativa 0 
en l’estudi d’alternatives. 
 
3. DADES GENERALS DEL PLA 
 
La finalitat del Pla especial és la de donar cobertura urbanística per la implantació de 
l’activitat de càmping en l’àmbit de la finca rústica situada a l’entorn del Mas Tòfol, al sud-
oest del terme municipal de Garriguella. El conjunt resta emplaçat al vessant est del Puig de 
Mala Veïna, en una zona orogràficament de transició, amb pendent suau amb un caràcter 
marcadament agrícola. L’àmbit compta amb una extensió màxima total de 23 ha.  
 
El document inicial estratègic (DIE) analitza 3 alternatives d’ordenació, a partir de les 
característiques de la propietat, criteris d’implantació i explotació de l’activitat prevista, 
topografia, hidrologia, estructura agrària i camins. En les 3 alternatives definides les zones 
d’acampada se situen en camps de conreu sensiblement planers envoltats per vegetació 
forestal i marges arbrats.  
 
Alternativa 1: Amb una superfície de 230.139m2 engloba la major part de la propietat, amb 
les zones més altes, situades a ponent, fins a les zones properes a la riera de Garriguella. 
Inclou sectors classificats com a sòl de connectivitat ecològica i paisatgística (Nue-eco), sòl 
no urbanitzable de protecció territorial (Nut) d’acord amb el Pla director del sòl no urbanitzat 
de la Serra de Rodes (PDUSR), i àrees incloses en el sistema Hidrològic (H)  
 
Alternativa 2: Exclou els sectors més sensibles territorialment com són les àrees 
classificades com a sòl de connectivitat ecològica i paisatgística (Nue-eco) d’acord amb el 
PDUSR i les àrees incloses en el sistema Hidrològic (H). La superfície total és de 
199.076m2. 
 
Alternativa 3: Alternativa de menor superfície (174.252 m2), coincideix amb l’alternativa 2 
però preveu retallar una part de camp del sector 4, atesa la baixa connectivitat i dificultat 
d’accés a la zona. 
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Alternativa 1                                             Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

 
L’alternativa millor valorada quant a compliment dels objectius ambientals establerts en la 
DIE, és l’alternativa 3. Tot i això el DIE considera que les alternatives 2 i 3 són compatibles 
amb els propòsits i objectius específics ambientals fixats i considera que s’haurà de detallar 
l’estudi en l’EAE. 
 
Les tres propostes preveuen la restauració i aprofitament de Can Tòfol com a sector 
d’equipaments i preveu la instal·lació de les àrees d’acampada en els camps propers, sense 
que hi hagi necessitat d’ocupar i transformar les vores vegetals. 
 
D’acord amb la DIE l’accés el càmping es realitzarà per la carretera C-252 i preveu diferents 
opcions d’accés que hauran de ser estudiats, atès que es preveu una ocupació superior a 
1.000 persones. 
 
Pel que fa al subministrament d’energia, a la finca i transcorren dues línies de mitja tensió a 
través de les quals es pot dotar d’electricitat al càmping. Pel que fa les necessitats d’aigua 
potable, perimetralment a la finca transcorre la canonada d’aigua potable que subministra el 
municipi de Garriguella i un pou d’aigua dins la finca. Es preveu la instal·lació d’un sistema 
de depuració biològic de les aigües brutes generades per els usuaris del càmping.  
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4. MARC ESTRATÈGIC DE L’AVALUACIÓ AMBEINTAL DEL PLA  
 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), atorga a la majoria de 
terrenys la categoria de sòls de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic i, a la 
franja de terrenys paral·lels a la riera de Garriguella, la categoria de sòl de protecció 
especial. 
 
El Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns (PDUSR), 
qualifica els terrenys situats a l’entorn de Mas Tòfol amb clau NUt, sòl no urbanitzable de 
protecció territorial on s’admeten els usos previstos en l’article 47 del TRLUC. La porció de 
terreny a tocar del camí de Castelló d’Empúries es classifica com a clau NUe-eco que 
estableix que són incompatibles totes les actuacions d’edificació o de transformació del sòl 
que puguin afectar de manera clara els sistemes naturals i ecològics. Pel que fa als terrenys 
que discorren al llarg de la riera de Garriguella tenen la clau H.  
 
Malgrat que a l’alternativa 3, seleccionada, s’han suprimit els àmbits més sensibles (sòl de 
protecció especial i sòl de valor connector), la direcció general competent en matèria 
d’urbanisme té la competència per pronunciar-se sobre la compatibilitat del PEU amb els 
plans d’ordenació supramunicipals descrits i els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible, mitjançant el corresponent informe urbanístic i territorial, d’acord amb l’apartat b) 
tercer de la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d’urbanisme, segons el 
redactat de la Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
 
5. VALORACIÓ DE L’AVANÇ I DETERMINACIÓ DE L’ABAST I  DEL NIVELL DE DETALL 

DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
5.1. Valoració del document inicial estratègic i de terminacions de l’abast i del nivell de 
detall de l’avaluació ambiental 
 
El DIE fa una descripció de les característiques del Pla especial urbanístic, descriu de forma 
general l’estructura de propietat i les modificacions previstes. 
 
L’avanç del Pla inclou un estudi d’alternatives d’ocupació, que no inclou l’alternativa 0 i que  
conclou que les alternatives 2 i 3 són compatibles amb els objectius ambientals i les 
capacitats del medi. Des del punt de vista ambiental es considera que l’alternativa 3 és la 
millor atès que exclou una part del sector que es troba més a prop de l’àrea d’interès 
faunístic i alhora té una menor ocupació de superfície.  
 
5.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternat iva adoptada per l’avanç. 
 
La zona afectada pel PEU està constituïda per una zona mixta de conreus de secà, restes 
d’olivets i massa forestal amb alzines. L’element natural de major importància és la riera del 
Garriguella i el seu entorn, que exerceix una funció connectora, però que queda exclosa en 
les alternatives 2 i 3. L’extrem nord oest de l’àmbit està inclòs en la capa cartogràfica “àrees 
d’interès faunístic i florístic” i ho és per constituir un indret favorable a la presència i cria del 
xoriguer petit (Falco naumanni). 
 
D’acord amb l’informe rebut de l’Àrea de Medi Natural, l’àmbit de l’àrea d’interès faunístic es 
mostra en les següents imatges. 
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En verd, la zona d’interès per al xoriguer petit i a la dreta l’àmbit del Pla especial 
 

A més, en aquest àmbit s’hi ha detectat les següents espècies de quiròpters: ratpenat 
d’orelles dentades (Myotis emarginata), ratpenat de musell agut (Myotis blythii), ratpenat de 
musell llarg (Myotis myotis), ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), 
ratapinyada pipistrel·la falsa (Pipistrellus nathusii), ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri), 
ratapinyada pipistrel·la comuna nana (Pipistrellus pygmaeus), ratpenat gris (Plecotus 
austriacus) 

 
Des del punt de vista ambiental es considera que el desenvolupament d’un càmping en 
aquest sector no ha de comportar efectes ambientals importants sobre el medi sempre que 
es conservi l’estructura de zones obertes envoltades per bosquines, no s’afecti a la 
connectivitat de la riera de Garriguella ni l’àrea d’interès faunístic i florístic o s’impulsin 
mesures correctores i compensatòries. 
 
No obstant això es considera que la magnitud del càmping, amb una superfície afectada, 23 
ha aproximadament i una previsió d’ocupació de més de 1.000 persones, en un entorn rural i 
poc freqüentat, pot tenir efectes significatius sobre el paisatge de la plana de l’Empordà i la 
mobilitat de la zona. 
 
Per tot això i per tal de valorar correctament els aspectes anteriors, es considera necessari 
incorporar l’ordenació concreta del càmping, fer un anàlisi dels impactes sobre el paisatge i 
un estudi dels efectes ambientals de la mobilitat interna i externa del càmping. 
 
6. DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDEN ACIÓ DE 

L’ALTERNATIVA ELEGIDA 
 
L’estructura i el contingut de l’EAE s’ajustaran als determinats a l’annex IV de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, amb el següent grau de detall tenint en compte el resultat de les 
consultes i la valoració de l’òrgan ambiental. 
 
1. L’estudi d’alternatives haurà d’incloure l’alternativa 0, que haurà de consistir en el no 

desenvolupament del PEU. 
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2. L’EAE haurà d’especificar l’ocupació i la capacitat del càmping i incloure plànols 
d’ordenació on s’especifiquin les parcel·les, els edificis de serveis, bungalows, les zones 
comunes, els camins interiors... 

 
3. D’acord amb la documentació presentada, que fa un estudi general del càmping, no es 

preveuen afeccions a les franges de bosquines ni moviments de terres. En l’EAE, s’han 
d’especificar i concretar les actuacions que es preveuen realitzar en cadascun dels 
sectors i justificar amb major grau de detall els possibles moviments de terres en l’àmbit 
del PEU.  

 
Així mateix caldrà documentar els paviments o tractament de les superfícies de les 
zones d’acampada i dels vials interiors amb criteri de la màxima integració ambiental i 
d’evitar solucions pròpies d’entorns urbans com ara paviments d’asfalt.  

 
4. Atesa l’estructura fragmentada prevista en el càmping i la seva gran superfície, es 

considera necessari l’entrada en funcionament per fases, de manera que no es 
desenvolupi una fase d’acampada fins que s’hagi consolidat l’oferta turística de l’anterior. 
Es donarà prioritat aquelles zones més pròximes al Mas Tòfol. El tancament s’haurà 
d’ajustar a cada fase en el moment de la seva entrada en servei. Per les raons 
esmentades de gran superfície no es podran ubicar usos vinculats al càmping fora de 
l’àmbit de l’alternativa 3, amb l’excepció de l’EDAR i l’accés.  

 
5. Pel que fa la tanca perimetral del càmping, i atesa la gran superfície prevista, haurà de 

ser de tipus cinegètic, és a dir, compatible amb la circulació de la fauna petita no 
cinegètica. 

 
6. Atès que una part de l’àmbit del PEU afecta una zona d’interès faunístic, s’haurà de 

valorar la compatibilitat de la coexistència de l’establiment càmping amb la conservació 
del xoriguer petit i si escau impulsar mesures compensatòries. En aquest sentit caldrà 
aplicar les esmentades a la consulta efectuada a l’Àrea de Medi Natural, que inclouen la 
construcció d’un punt de cria artificial pel xoriguer petit i ratpenats, d’acord amb l’annex 
d’aquest document. A l’EAE caldrà justificar la ubicació de l’esmentada construcció així 
com les mesures de gestió de l’hàbitat d’aquesta espècie. 

 
7. Cal dur a terme un anàlisi dels impactes del càmping sobre el paisatge i fixar les 

mesures necessàries per assolir la màxima integració en aquest entorn aïllat de la plana 
de l’Empordà. En aquest sentit cal efectuar una valoració de les actuacions previstes 
sobre la vegetació existent en l’àmbit del PEU, tant des del punt de vista de la 
conservació del seu caràcter de bosquines mediterrànies com de la prevenció del risc 
d’incendi forestal. 

 
8. Cal efectuar una valoració de la pèrdua de sòl agrari que comportarà la implantació dels 

càmping. 
 
9. Incloure un anàlisi de les alternatives dels vials d’accés al càmping seleccionant aquella 

opció de menor impacte ambiental i avaluant els efectes ambientals de l’adequació 
d’aquest vial així com dels efectes de la nova mobilitat generada. Caldrà concretar les 
dimensions de les pistes i el ferm que es preveu utilitzar.  
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10. S’haurà de realitza un anàlisi de les condicions de risc d’inundació de l’àmbit per així 
poder definir la seva ordenació segons els nivells de risc admissible, tenint en compte els 
criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
11. Caldrà avaluar la nova demanda d’aigua i justificar la capacitat de la xarxa existent per 

cobrir-la. S’haurà de realitzar una estimació del volum d’aigües residuals generades, així 
com la justificació tècnica de la seva depuració. A tal efecte caldrà concretar amb 
suficient grau de detall la ocupació en número de persones prevista per a cadascuna de 
les fases del càmping. 

 
12. Pel que fa al risc d’incendi forestal, cal assegurar l’existència d’una franja exterior de 

protecció de com a mínim, vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació 
seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen 
per reglament.  

 
13. El Pla haurà de situar cartogràficament, els búnquers existents a la zona per tal que es 

puguin integrar a l’Inventari de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni i en garanteixi la conservació. 

 
6. MODALITATS D’INFORMACIÓ I CONSULTA, I IDENTIFICA CIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I DEL PÚBLIC IN TERESSAT 
 
D’acord amb els articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, caldrà que l’EAE –juntament amb el pla- 
se sotmeti a informació pública. Les actuacions de consulta inclouran, almenys, les 
següents:  
 
- Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació de Girona. 
- Entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua municipal, en relació amb la 

disponibilitat de recursos suficients en el sistema per a atendre la nova demanda que 
generarà el desenvolupament del Pla. 

- Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques. Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

- Servei de Coordinació d’Oficines Comarcals. Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

- Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 

- Departament de Cultura. Serveis Territorials de Girona. 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona. 
- Institució Alt Empordanesa per l’Estudi i la Defensa de la Natura (IAEDEN) 
 
Anunci de la informació pública en el diari oficial corresponent, advertint que la consulta es 
dirigeix tant al públic en general com a les persones físiques o jurídiques que es considerin 
interessades d’acord amb l’article 31 de la Llei estatal 30/1992, atorgant un mínim de 45 dies 
per examinar el Pla i l’EAE i realitzar les al·legacions i suggeriments oportuns. Els textos 
íntegres hauran de fer-se públics a la pàgina web de l'Ajuntament de Garriguella, facilitant el 
seu accés mitjançant la seva inclusió com a notícia destacada al portal i de forma que sigui 
fàcilment descarregable pels potencials interessats. 
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Aquest període s’ha d’aprofitar per efectuar consultes individualitzades a les administracions 
públiques afectades i públic interessat següents, sens perjudici d’aquelles altres consultes 
preceptives contemplades en la pròpia tramitació del Pla, utilitzant a l’efecte mitjans 
convencionals, telemàtics o qualsevol altre vàlid d’acord amb la legislació sobre procediment 
administratiu. En tot cas, el termini de resposta serà com a mínim de 45 dies. 
 
Per realitzar les esmentades consultes a les diferents unitats i organismes de la Generalitat 
de Catalunya, es pot  utilitzar la sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació de 
planejament urbanístic que es troba disponible en el portal EACAT, conjuntament amb els 
que siguin necessaris d’acord amb la legislació urbanística. 
 
L’EAE inclourà un annex o una taula en el qual indiqui els apartats concrets on s’han 
incorporat les determinacions del present document d’abast. 
 
Amb el present document s’adjunta una còpia de les respostes rebudes per una millor 
comprensió i per tal que siguin tingudes en compte en la redacció de l’EAE i en la resta de 
les propostes d’ordenació del Pla. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Jordi Salip Vilanova 
Tècnic adscrit a l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental 

 Vist i plau 
 
 
 
 
 
Jacobo Ruiz Pedreira 
Responsable de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental  

 
Girona, 16 de juliol de 2015 
 



 10 

Annex 1: Models per a punts de cria artificial per al xoriguer petit i ratpenats 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspecte exterior d’un punt de nidificació 
combinat per al xoriguer petit i els ratpenats 

 
  
 
 
 
 
































































