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1. APARTATS PRELIMINARS 

1.1. NATURALESA I OBJECTIUS DE L’EAE 

El present document es correspon amb l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) –anteriorment anomenat Informe 

de Sostenibilitat Ambiental (ISA)– del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un càmping a 

Garriguella, a la comarca de l’Alt Empordà. 

Aquest EAE acompanya el Pla especial per a la seva aprovació inicial, i serà la base per a la posterior 

redacció del Document Resum (DR) per a l’aprovació provisional i definitiva del Pla urbanístic municipal. 

L’EAE es redacta en compliment de: 

-  El text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme),  

-  La modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del 

text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost), 

-  El seu Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (sobretot els articles 70, 100, 106 i 115 i la disposició transitòria dotzena), i  

-  La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (d’acord amb el seu article 

21 i amb el punt 2a de l’Annex 1 i de  l’Annex 3- Contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

del Pla o el Programa). 

-  La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, d’àmbit espanyol. 

L’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) intervé en una fase de treball en què s’ofereix una visió més madurada 

respecte a la proposta de l’avanç de Pla, sempre amb el compromís d’integrar de manera convenient els 

aspectes que han de garantir la viabilitat ambiental del projecte. Aquest document el precedeix el Document 

Inicial Estratègic (DIE) i el culmina el Document Resum (DR), un document final de síntesi, de retrospectiva 

del procés d’avaluació ambiental, de justificació definitiva de la viabilitat ambiental del Pla, i de conclusions, 

tant a nivell de continguts com de tràmit. 

Val a dir que tot el procediment d’aprovació urbanística del Pla especial es duu a terme amb un treball 

conjunt i una tramitació en paral·lel i de manera integradora entre la proposta urbanística i el procés 

d’avaluació ambiental. 

El Document Inicial Estratègic (DIE) aprovat per Ple per l’Ajuntament de Garriguella, juntament amb 

l’Avanç del Pla especial, en la sessió ordinària del 3 de febrer de 2015, actua com un document 

d’antecedents al present Estudi Ambiental Estratègic (EAE). 
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Figura 1. Tràmit urbanístic i procés d’avaluació ambiental estratègica del Pla especial des de l’inici fins a l’aprovació 

definitiva (Fase actual: Aprovació inicial, en requadre blau). 

 

 

El DIE és el document que va analitzar l’avanç de planejament perquè l’administració ambiental pogués 

procedir a la seva revisió i emetre el Document d’abast (DA, emès el juliol de 2015), tenint en compte el 

resultat de les consultes realitzades d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2009. El DIE va 

incorporar la informació suficient per permetre conèixer l’abast de la proposta, és a dir, els seus criteris i 

objectius ambientals, la descripció del medi receptor i les propostes raonades, discutides i justificades de 

l’encaix de les alternatives escollides en les sensibilitats ambientals de l’espai. 
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Tenint en compte el document d’abast, el promotor elbaora aquest Estudi ambiental estratègic en el qual 

s’identifiquen, es descriuen i s’avaluen els possibles efectes significatius en el medi ambient de l’aplicació del 

Pla especial. En aquest marc de treball el DIE va permetre fer una avaluació de les possibles alternatives de 

superfície i emplaçament de l’àmbit al voltant del mas Tòfol. 

A partir del DIE, s’elaboren la resta de documents que integren el procediment d’avaluació ambiental 

estratègica (Estudi Ambiental Estratègic i Document Resum) en els quals es vol justificar la viabilitat 

ambiental de la proposta urbanística, i es fa a partir de: 

 Justificar el compliment dels objectius ambientals inicialment establerts que permetran garantir 

la integració dels aspectes i condicions ambientals en el Pla i permetrà la verificació i l’oportunisme 

de la presa de les decisions urbanístiques que es van prenent successivament. 

 Justificar la compatibilitat de l’activitat amb la sensibilitat ambiental de l’espai i l’encaix en la 

matriu territorial i els seus valors paisatgístics i de funcionalitat connectora, així com 

l’aprofitament de les oportunitats de la interacció del càmping amb l’entorn natural i el 

paisatge. 

D’acord amb això, l'estudi ambiental estratègic és el document que s’incorpora en el Pla en què es formalitza 

amb detall l'avaluació ambiental estratègica. Inclou els continguts a què fan referència l'article 21.2 i l'annex 1 

de la Llei 6/2009, així com els aspectes següents que són introduïts per la Llei 21/2013: 

- L’evolució de les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una 

manera significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de 

vigència del pla. 

- La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni 

associada al pla). 

- Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació al 

mateix. 

Esquemàticament, a través de paraules clau, els EAE contemplen els següents aspectes que formen part de 

l’essència del procés d’avaluació ambiental. 

- La determinació dels requeriments ambientals significatius. 

- Un resum de les raons de l’elecció de l’alternativa seleccionada en relació amb les 

alternatives considerades. 

- La identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 

- L’avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius establerts. 

- Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del Pla. 
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En aquest marc, el present document EAE del Pla especial s’estructura en els capítols que segueixen a 

continuació d’acord amb el que estableix l’article 20 i l’annex IV de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental: 

 Capítol 2 de contextualització del planejament urbanístic actual i de context de planejaments de 

rang superior i de plans sectorials segons les seves directrius i determinacions ambientals. 

 Capítol 3 de propòsits ambientals del Pla especial per a la implantació d’un càmping a Garriguella. 

 Capítol 4 d’anàlisi del medi receptor (medi físic, medi biòtic, medi antròpic i riscos ambientals 

associats). 

 Capítol 5 de diagnosi del medi receptor i valoració de la sensibilitat ambiental del medi, que permet 

l’establiment d’objectius i criteris ambientals específics que ha de seguir el Pla. 

 Capítol 6 de contrast d’alternatives, havent afegit les noves modificacions fruït d’un procés 

d’evolució i maduració de l’alternativa inicialment escollida. 

 Capítol 7 de previsió de demandes addicionals de recursos naturals com l’aigua, la valoració de les 

capacitats actuals de les infraestructures de sanejament i de gestió de residus, així com el càlcul i 

perspectives d’altres demandes i necessitats derivades de l’ordenació proposada (mobilitat, energies 

renovables, emissions de gasos contaminants, etc). 

 Capítol 8 d’identificació i avaluació ambiental dels efectes significatius de l’ordenació proposada on 

es descriuen les principals tensions que genera el Pla en relació amb les sensibilitats ambientals del 

medi receptor. 

 Capítol 9 de proposta de mesures preventives, correctores o compensatòries per a la preservació i 

millora del medi ambient fruit del desenvolupament de la proposta urbanística del Pla especial. 

 Capítol 10 on es justifica el compliment dels objectius ambientals i estratègics del Pla, especialment 

en el que fa referència al consum de sòl, a la permeabilitat territorial i connectivitat ecològica, a la 

integració paisatgística, al cicle de l’aigua, l’energia, els residus, la mobilitat, etc. que es deriven dels 

nous usos previstos. 

 Capítol 11 que inclou una proposta de Programa de Seguiment Ambiental (PSA) per a la supervisió 

i control per a les fases que segueixen al planejament (fase de redacció de projectes d’urbanització, 

fase d’obra i fase d’explotació del Pla). 

En definitiva, el present document ambiental estratègic, d’acord amb els principis de la lesgislació ambiental 

actualment aplicable, té com a objectiu fonamental valorar l’adequació i la viabilitat ambiental de la 

proposta urbanística, influir en la presa de decisions en aquesta fase de planejament, i establir les 

condicions per a l’execució del Pla, sempre sota criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i 

incorporant els requeriments de les administracions competents. 
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1.2. CONTEXT TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

L’àmbit del Pla especial urbanístic, amb una extensió màxima total de 23 ha, el configuren el Mas Tòfol i un 

seguit de finques rústiques (que conformen una única propietat) al seu entorn situades al sud-oest del terme 

municipal de Garriguella (Alt Empordà), en sòl classificat com a no urbanitzable. El conjunt resta emplaçat al 

vessant est del Puig de Mala Veïna (104 m), immers en una àrea de caràcter marcadament agrícola. 

 

Figura 2. Situació de l’àmbit de desenvolupament del Pla especial urbanístic. 

 

Font: Elaboració pròpia, 2015. 

El terme de Garriguella s’ubica al nord-est de la comarca, a cavall del vessant sud-oest de la Serra de Rodes 

i la plana empordanesa. Limita amb el termes municipals de Mollet de Peralada, Llançà, Rabós, Pedret i 

Marzà, Peralada, Vilamaniscle i Vilajuïga. Es tracta d’un municipi petit, compta amb una població censada de 

857 habitants (IDESCAT, 2014) repartits en 21 km2 tot i que concentrats principalment en dos nuclis 

poblacionals Baix a Garriguella i Garriguella (noves). Socioeconòmicament està molt vinculat al cultiu de la 

vinya i l’olivera i productes derivats; no en va, compta amb una important presència d’aquests conreus fet que 

li confereix un paisatge particular íntimament relacionat amb un terreny aspre altament marcat per la 

tramuntana. 

Geomorfològicament el terme es caracteritza per presentar tres parts diferenciades, (a) l’est del municipi de 

caràcter muntanyós amb cotes màximes superiors a 300 msnm (b) la plana central i (c) l’extrem occidental 

coronat pel Puig Mala Veïna amb relleus poc pronunciats i pendents suaus. És en aquest darrer sector on es 

projecta el càmping objecte del Pla especial urbanístic. 
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Pel terme municipal hi circulen diverses rieres, recs i escòrrecs, drenant els vessants de la Serra de la Baga 

d’en Ferran, (Riera de Sant Nazari, Riera de Vilajuïga, rec de la Serra del Mas Sec, etc.), no obstant la més 

rellevant és la Riera de Garriguella que travessa el terme en sentit nord- sud presentant una estructura 

vegetal que la converteix en un connector ecològic i paisatgístic notori entre els espais naturals de l’Albera, 

Cap de Creus i Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

Atenent al caràcter socioeconòmic del municipi apuntat anteriorment Can Tòfol no n’ha estat una excepció; el 

Mas i les finques de la propietat han estat històricament vinculades als cultius esmentats, especialment a 

l’olivera, tot i que també als herbacis (cereals i farratges). Les rompudes efectuades per guanyar espai de 

conreu al terreny natural del vessant del Puig de Mala Veïna han deixat un seguit de marges vegetats, en 

molts casos coincidents amb la presència d’escòrrecs intermitents, que propicien la configuració d’una matriu 

agroforestal, ecològicament interessant. Aquesta conformació desapareix a la plana on el cultius s’estenen ja 

de forma contínua. En l’evolució històrica de l’espai s’hi pot observar la transició entre espais ocupats per 

cultius llenyosos (olivera) i herbacis (cereals), el seu abandonament i en algun cas, transformació. Actualment 

el Mas es troba en ruïnes i als conreus associats actius s’hi conreen exclusivament herbàcies.  

 

Figura 3. Evolució dels usos (1956 vs 2014) en l’àmbit de desenvolupament del Pla especial urbanístic. 

 

Font: ICGC, 2015. 

Altre tret característic de l’àmbit del Pla especial és la important presència (almenys en quantitat) d’elements 

constructius històrics relacionats amb el passat bèl·lic recent del país. 

S’hi han inventariat, dispersos per la zona, més d’una desena d’estructures defensives tipus búnquer, en 

millor o pitjor estat de conservació, testimonis muts del temps de guerra a Europa de mitjans del segle XX. 

Dintre de l’estructura bàsica de la xarxa viària, l’àmbit objecte del Pla especial queda inserit en una àrea 

drenada per diferents vies principals i secundàries d’abast local i supramunicipal. 
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Figura 5. Xarxa de carreteres locals i supramunicipals. 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2015. 

1.3. DETERMINACIÓ DE L’ABAST I CONTINGUT DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER PART 

DEL DOCUMENT D’ABAST DE L’OTAA I JUSTIFICACIÓ DE LA INTRODUCCIÓ AL PLA DE LES 

APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS I EL PÚBLIC INTERESSAT 

1.3.1. Incorporació als documents del Pla del resultat de les consultes a les administracions sectorials 

El Document d’abast és el document emès per l'òrgan ambiental, a partir del document inicial estratègic i de 

les consultes preceptives, en què s'estableixen els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els 

criteris i els indicadors que cal aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla o programa. A part, 

determina el contingut de l'EAE, amb l'amplitud i el nivell de detall necessaris i conté alhora una avaluació de 

la idoneïtat ambiental de les alternatives i les propostes inicials. 
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L’EAE del Pla té la facultat de donar resposta als requeriments i prescripcions de l’Oficina Territorial 

d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAA) establerts mitjançant el document d’abast, el qual recull 

el resultat de les consultes a les administracions públiques afectades i a públic interessat, concretament de: 

1. Agència Catalana de l’Aigua. Demarcació Territorial de Girona (Departament de Territori i 

Sostenibilitat). 

2. Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona. 

3. Institució Altempordanesa per l’Estudi i la Defensa de la Natura (IAEDEN). 

4. Protecció Civil. Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior. 

5. Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques. Serveis Territorials del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

D’altra banda, també s’ha rebut informe de: 

 Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Aquests informes de les administracions públiques afectades i del públic interessat s’aporten a l’Annex I del 

present EAE. 

A continuació, tal com es requereix en el Document d’abast, s’aporta una taula en la qual s’indiquen què, 

com i on s’han incorporat les valoracions de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona i les 

determinacions de la resta d’administracions consultades: 

 

Taula 1. Incorporació de les determinacions del Document d’Abast d’Estudi Ambiental Estratègic OTAAGI20150036 i 

d’altres informes sectorials en els documents urbanístics i ambientals del Pla especial per a la seva aprovació inicial. 
 

OTAA. Serveis Territorials a Girona (Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Determinacions del Document d’Abast 

(DA) 
Justificació  Incorporació als documents del Pla 

DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDENACIÓ DE L’ALTERNATIVA ELEGIDA 

1. L’estudi d’alternatives haurà 

d’incloure l’alternativa 0, que haurà de 

consistir en el no desenvolupament del 

PEU. 

El present document ambiental inclou 

una valoració de la no transformació 

del perfil ambiental actual si es manté 

el caràcter agroforestal de l’entorn. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 6.2. Perfil ambiental de l’alternativa 0 i 

de l’alternativa desenvolupada 

 

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,.... 

El Pla dóna concreció al conjunt de 

paràmetres sobre la capacitat i els 

nivells d’ocupació del sòl, el tipus 

d’edificacions, la vialitat interna i els 

accessos externs, etc. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Capítol 2. Memòria de l’ordenació 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al 

O.10. 
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Determinacions del Document d’Abast 

(DA) 
Justificació  Incorporació als documents del Pla 

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. 

L’Estudi ambiental estratègic i el 

document urbanístic del Pla zonifiquen 

els àmbits amb accions de moviments 

de terres pel terraplenat i l’excavació 

prevista, i quines han de ser les 

condicions i criteris dels paviments de 

la vialitat i les àrees d’acampada. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Capítol 3. Ordenació 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.3 

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. 

El Pla especial contempla un 

desenvolupament progressiu de la 

implantació de l’equipament turístic per 

etapes. 

Finalment l’estació depuradora de les 

aigües residuals es construirà dins de 

l’àmbit del càmping. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Títol 4. Pla d’etapes 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.6 

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. 

L’Estudi ambiental estratègic i el 

document urbanístic del Pla 

contemplen aquesta mesura. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 30. Tanca perimetral i accessos 

 

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 

El present document contempla una 

sèrie de mesures aplicables amb 

aquesta finalitat i en el marc del 

programa de cria en captivitat i 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 
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Determinacions del Document d’Abast 

(DA) 
Justificació  Incorporació als documents del Pla 

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. 

alliberament del xoriguer petit de la 

Generalitat de Catalunya. 

impactes 

 

7. Cal dur a terme una 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. 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

recull els criteris i les mesures 

d’integració paisatgística que 

contempla l’Estudi d’impacte i 

integració paisatgística, i el mateix Pla 

especial les integra oportunament a la 

normativa i als plànols d’ordenació. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 1.3.2. Justificació de més detall 

d’algunes determinacions del document d’abast 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 18. Intgegració paisatgística de 

l’edificació 

Article 29. Condicions per a la instal·lació de 

bunagalous i de mòbil homes 

Article 32. Integració paisatgística conjunt àmbit 

 

8. Cal efectuar una valoració de la 

pèrdua de sòl agrari que comportarà la 

implantació del càmping. 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

realitza una valoració de l’abast i 

l’efecte de la pèrdua de sòl agrari. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 1.3.2. Justificació de més detall 

d’algunes determinacions del document d’abast 

 

9. Incloure una 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. 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

inclou una anàlisi de les alternatives del 

sistema de mobilitat interna en el 

recinte del càmping, i la normativa del 

pla especial estableix les condicions 

d’execució dels vials. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 1.3.2. Justificació de més detall 

d’algunes determinacions del document d’abast 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 10. Zonificació 

Article 12. Espai agroforestal lliure. Clau E 
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Determinacions del Document d’Abast 

(DA) 
Justificació  Incorporació als documents del Pla 

10. S’haurà de realitzar una 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. 

El Pla especial va acompanyat d’un 

estudi d’inundabilitat que estableix les 

condicions necessàries per fer 

compatible el risc d’inundació amb el 

desenvolupament de l’activitat de 

càmping. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Annex. Estudi d’inundabilitat. 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.3 

Plànols d’exemples d’execució (E). Plànols del 

E1 al E4 

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. 

El Pla especial conté una projecció de 

les futures demandes d’aigua i del 

sistema previst per a la depuració de 

les aigües residuals que es generaran. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Títol 6. Memòria infraestructures de serveis 

 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Capítol 7. Càlcul de demandes addicionals de 

recursos derivades de l’alternativa 

desenvolupada. 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.10 

 

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. 

El Pla especial incorpora les condicions 

establertes per la legislació vigent en 

relació amb el risc d’incendi forestal. 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 30. Tanca perimetral i accessos 

Article 39. Prevenció de risc d’incendi 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.7 

 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

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. 

El Pla especial inclou un mapa amb la 

localització dels diferents búnquers. 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.8 
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) 

Consideracions de l’Informe Incorporació als documents del Pla 

14. Es considera necessari l’anàlisi de les condicions de risc d’inundació de l’àmbit per així 

poder definir la seva ordenació segons els nivells de risc admissibles i tenint en compte els 

criteris aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el 2 de març de 

2006 i la pròpia directiva de prevenció front el risc d’inundació de l’article 6 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL 

PLA ESPECIAL 

Annex. Estudi d’inundabilitat. 

 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.3 

Plànols d’exemples d’execució (E). 

Plànols del E1 al E4 

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

cobrir-la. 

 

16. Caldrà també que es realitzi una estimació del volum d’aigües residuals generades, així 

com la justificació tècnica de la seva depuració. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL 

PLA ESPECIAL 

Títol 6. Memòria infraestructures de 

serveis 

 

ESTUDI AMBIENTAL 

ESTRATÈGIC (EAE) 

Capítol 7. Càlcul de demandes 

addicionals de recursos derivades 

de l’alternativa desenvolupada. 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol 

O.11 

 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA. Serveis Territorials a Girona 

Conclusions de l’Informe Justificació  Incorporació als documents del Pla 

17. Atès que en el Document Inicial 

Estratègic es menciona l’existència de 

diversos búnquers caldrà que el Pla 

especial els situï cartogràficament per 

tal que es puguin integrar a l’Inventari 

de la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni i en 

garanteixi la conservació. 

El Pla especial inclou un mapa amb 

l’inventari dels diferents búnquers que 

hi ha dins de l’àmbit del Pla i al seu 

entorn. 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.8 

 

 

INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER A LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA (IAEDEN) 

Determinacions de l’Informe Justificació  Incorporació als documents del Pla 

18. La normativa de planejament 

territorial i municipal no fa compatible 

aquests usos amb la del càmping. El 

Pla Territorial Parcial de les 

El canvi de la delimitació de l’àmbit del 

Pla especial suposa que només quedi 

inclosa dins de sòl de protecció 

territorial, on hi és admesa l’activitat de 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 
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Comarques gironines, el Pla Director 

Urbanístic del Sòl No Urbanitzable de 

la Serra de Rodes i el planejament 

municipal no permet aquesta activitat 

per la seva envergadura i la seva 

potencial incidència sobre el territori 

protegit. 

càmping, també d’acord amb les 

determinacions del planejament 

urbanístic municipal. 

D’altra banda, l’àmbit del Pla especial 

queda fora dels límit del sòl d’alt valor 

agrícola  i connector i és possible la 

seva viabilitat com a nova activitat en el 

sòl no urbanitzable, havent de 

considerar i justificar criteris de correcta 

integració en la topografia i el paisatge, 

ja que dintre dels sòls de protecció 

territorial del Pla Director Urbanístic del 

Sòl No Urbanitzat de la serra de Rodes 

i entorns, s’inclouen aquells sòls 

especialment visibles des de la plana 

empordanesa o d’important presència 

territorial, en els quals qualsevol 

actuació pot suposar un impacte 

paisatgístic. 

E1 al E4 

 

19. Amb la documentació presentada 

públicament es desconeix els 

paràmetres reals d’aquesta actuació: 

capacitat del càmping, tipologia de la 

zona d’acampada (bungalows, 

parcel·les per acampar, quants edificis 

de serveis o equipaments es 

construiran,... Es desconeix si cal 

moviments de terres pel parcel·lari o 

les diferents actuacions. 

La versió del Pla especial objecte de 

l’aprovació inicial entra en el detall de la 

capacitat i l’ordenació del conjunt 

d’espais d’activitat del càmping. 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Títol 1. Memòria informativa 

Títol 2. Memòria de l’ordenació 

 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 

E1 al E4 

 

20. Caldria avaluar l’alternativa zero 

per conèixer quina repercussió tindrà 

el projecte vers l’ús actual de l’àmbit 

d’actuació i el seu impacte. 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

avaluen l'’lternativa 0 de no 

desenvolupament del càmping. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 6.2. Perfil ambiental de l’alternativa 0 i 

de l’alternativa desenvolupada 

 

21. Segons el Pla Territorial Parcial de 

les Comarques gironines bona part de 

l’àmbit del Pla especial del càmping es 

troba dins d’un dòl de protecció 

d’interès agrari i paisatgístic. Una 

petita part (sector oest) es troba dins 

de sòl de protecció especial (màxima 

protecció dels espais oberts). 

Segons els documents exposats en 

aquesta fase de tramitació del projecte 

no és factible poder saber el 

compliment de l’article 2.6.1 del 

PTPCG. Segons el DIE aquest espai 

queda ocupat per una zona 

El canvi de la delimitació de l’àmbit del 

Pla especial suposa que només quedi 

inclosa dins de sòl de protecció 

territorial, i per tant deixa d’afectar sòl 

de protecció especial del Pla Territorial 

Parcial de les Comarques gironines. 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 

E1 al E4 
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d’acampada, però no descriu quines 

actuacions es realitzaran. 

22. Cal tenir en consideració que la 

normativa del PTPCG diu 

concretament que no es podrà realitzar 

cap actuació que afecti els següents 

valors: la vegetació i hàbitats de 

l’entorn, fauna de l’entorn, valor 

edafològic, funcions de corredor 

biològic, estabilitat del sòl, funcions 

hidrològiques, connectivitat territorial, 

gestió dels residus, accessibilitat i 

necessitat de serveis, increment de la 

freqüentació, patrimoni cultural i 

històric, patrimoni geològic, zones 

humides, paisatge, qualitat 

atmosfèrica, millora de l’espai protegit i 

valor productiu agrari. És evident que 

un càmping afecta bona part de tots 

aquests valors; per tant, es considera 

incompatible l’ús de càmping de la 

zona especialment protegida pel 

PTPCG. 

Aquests valors a protegir i el possible 

impacte per part d’una nova activitat es 

refereixen al sòl de protecció especial 

classificat pel PTPCG. De totes 

maneres, el procés d’avaluació 

ambiental estratègica del Pla especial 

té la finalitat de condicionar i justificar 

que la proposta d’implantació del 

càmping a Garriguella és 

ambientalment factible perquè preserva 

una sèrie de valors intrínscs, minimitza 

o elimina alguns impactes (risc 

d’inundació o visuals) i garanteix el 

desenvolupament sostenible de 

l’activitat. 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 

E1 al E4 

 

23. Bona part de l’àmbit del sector del 

Pla especial del càmping afecta l’Àrea 

d’Interès Florístic i Faunístic. Segons el 

DIE no s’ha pogut valorar aquesta àrea 

i les repercussions ecològiques, per 

manca d’informació. 

Es fa difícil poder avaluar i escollir una 

alternativa sense tenir aquesta 

informació. 

Aquest Estudi ambiental estratègic, 

juntament amb les aportacions de 

l’Àrea de Medi natural del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia Pesca i 

Alimentació, introdueix una sèrie de 

mesures amb la finalitat de contribuir 

activament en la supervivència del 

xoriguer petit (Falco naumanni) i 

d’alguns ratpenats, catalogades com a 

espècies d'aus amenaçades a 

Catalunya, entre altres llocs dins 

d’aquest àmbit territorial de l’Alt 

Empordà. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

24. Cal estudiar els efectes directes 

sobre l’ocupació de l’activitat sobre el 

territori, però alhora tots els vectors 

ambientals que poden afectar 

indirectament. 

Per exemple, cal avaluar en base a la 

capacitat del càmping l’augment del 

trànsit rodat de la carretera entre 

Garriguella i Peralada i la possible 

afectació. Trànsit rodat en una zona 

d’especial connectivitat i, a més 

d’especial conflictivitat en algun dels 

seus punts. Quina repercussió tindrà 

L’accés principal al càmping serà a 

través d’un vial que derivarà de la N-

260 i de C-252. 

PLÀNOLS DEL PLA ESPECIAL 

Plànols d’ordenació (O). Plànol O.5 

 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Annex. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 

Generada 
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l’increment de trànsit en una carreretra 

fins ara d’àmbit local i poc trànsit, en el 

trànsit de cotxes en un dels càmpings 

planificats més grans de la comarca? 

 

PROTECCIÓ CIVIL. Serveis Territorials a Girona 

Conclusions de l’Informe Justificació  Incorporació als documents del Pla 

25. Pel que fa al risc d’incendis 

forestals, les urbanitzacions, els nuclis 

de població, les edificacions i les 

instal·lacions situats en terrenys 

forestals, han d’assegurar l’existència 

d’una franja exterior de protecció 

d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada 

al voltant, lliure de vegetació seca i 

amb la massa arbòria aclarida que 

compleixi les característiques que 

s’estableixin per reglament. Cal tenir 

en compte que hi pot haver indrets en 

que aquestes mesures es poden 

adoptar reconvertint terrenys forestals 

en conreus. 

D’acord amb el Decret la Llei 2/2014, 

del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector 

públic, específicament de l’aplicació de 

perímetres de protecció per a la 

prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions amb o sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana, en els 

nuclis urbans, en edificacions i en 

instal·lacions situades en terrenys 

forestals. 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 39. Prevenció de risc d’incendi 

 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

 

26. Pel que fa als terrenys forestals, 

proposem que es faci referència a 

l’article 23 de la Llei 6/1988, de 30 de 

març, forestal de Catalunya, modificat 

per l’article 177.3 de la Llei 2/2014, del 

27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector 

públic, pel que fa a les sol·licituds de 

rompudes de terrenys forestals per a 

l’establiment d’usos agrícoles, tenint en 

compte la funcionalitat d’aquestes 

rompudes per a la prevenció d’incendis 

forestals. 

El Pla especial recull aquesta 

consideració relativa a les mesures de 

prevenció d’incednis forestals. 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 39. Prevenció de risc d’incendi 

 

 

BIODIVERSITAT I ACTIVITATS CINEGÈTIQUES. Serveis Territorials de Girona (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació) 

Determinacions de l’Informe Justificació  Incorporació als documents del Pla 

27. Atès que una part de l’àmbit del Pla 

especial afecta una zona d’interès 

faunístic, concretament pel xoriguer 

petit i els ratpenats, el document Estudi 

ambiental estratègic ha de valorar la 

compatibilitat de la coexistència de 

l’establiment de càmping amb la 

conservació del xoriguer petit i si escau 

impulsar mesures compensatòries, que 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

recull en l’apartat dedicat a la 

descripció del medi biòtic totes les 

aportacions emeses per la secció de 

biodiversitat i activitats cinegètiques del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 4.2. Medi biòtic 
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preferiblement haurien de contemplar 

un punt de cria artificial que combinés 

espais-niu pel xoriguer petit i pels 

ratpenats. 

28. Com que el xoriguer petit requereix 

espais oberts -camps, guarets, etc.- es 

proposa que les mesures que 

s’apliquin per afavorir la supervivència 

de l’espècie -per exemple un punt 

artificial de cria- es sumin a les 

necessàries per afavorir el seu hàbitat: 

per exemple amb la creació d’àrees de 

tallafoc, que sigui proper a conreus de 

secà, etc. 

Aquest Estudi ambiental estratègic 

introdueix una sèrie de mesures amb la 

finalitat de contribuir activament en la 

supervivència del xoriguer petit (Falco 

naumanni) i d’alguns ratpenats, 

catalogades com a espècies d'aus 

amenaçades a Catalunya, entre 

altres llocs dins d’aquest àmbit 

territorial de l’Alt Empordà. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE) 

Apartat 9.1. Mesures ambientals específiques 

per eliminar, atenuar o compensar els possibles 

impactes 

 

 

COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA 

Determinacions de l’Informe Justificació  Incorporació als documents del Pla 

29. Es recorda que l’aprovació 

definitiva d’aquest Pla estarà sotmesa 

a una modificació de planejament 

general que autoritzi l’activitat de 

càmping sense la condició d’ús 

provisional, estableixi aquells àmbits 

aptes per admetre aquest ús i es 

requereixi la tramitació d’un pla 

especial urbanístic. 

 

Aquestta modificació es troba en ple 

tràmit urbanístic, pendent de 

l’aprovació definitiva 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Títol 1. Memòria informativa 

 

30. Cal especificar millor l’ocupació en 

nombre d’usuaris i parcel·les, la 

suficiència de serveis i la mobilitat 

generada així com justificar 

l’oportunitat i viabilitat d’una 

implantació turística amb aquestes 

dimensions. 

El Pla especial especifica tots aquests 

aspectes requerits. 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 

E1 al E4 

 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Títol 1. Memòria informativa 

Títol 2. Memòria de l’ordenació 

 

31. Cal optar per l’alternativa 3, 

sempre condicionada a la correcta 

integració paisatgística i inserció 

territorial, per ser l’opció que més 

s’ajusta a la utilització racional del 

territori. A tal efecte, caldrà redactar un 

Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística (EIIP) amb el contingut 

mínim establert per l’article 21 del 

Decret 343/2006 i que tingui en compte 

 

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

Plànols d’ordenació (O). Plànols del O.1 al O.8 

Plànols d’exemple d’aplicació (E). Plànols del 

E1 al E4 

 

MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Annex. Estudi d’impacte i integració 
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les directrius de paisatge del PTPCG i 

el títol VII del Pla director urbanístic del 

sòl no urbanitzable de la serra de 

Rodes i entorn. Així mateix caldrà que 

les mesures d’integració paisatgística 

de l’EIIP s’incorporin a la normativa del 

Pla especial. 

paisatgística 

 

 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA 

ESPECIAL 

Article 18. Intgegració paisatgística de 

l’edificació 

Article 29. Condicions per a la instal·lació de 

bunagalous i de mòbil homes 

Article 32. Integració paisatgística conjunt àmbit 

 

1.3.2. Justificació de més detall d’algunes determinacions del document d’abast 

De la graella anterior a continuació s’amplien algunes de les justificacions a les consideracions i prescripcions 

que emet l’OTAA en el seu document d’abast, les quals mereixen un major detall d’anàlisi: 

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. 

El Pla especial garanteix la preservació de l’estructura natural dels marges i espais intersticials del territori on 

s’implantarà el càmping. La normativa incorpora la condició de protecció d’aquests espais i compromet el 

desenvolupament del càmping a dur a terme una gestió pel seu manteniment. En general s’han de tenir en compte les 

següents actuacions per tal de conservar les condicions naturals del terreny, la qualitat de l’hàbitat i la seva funcionalitat 

connectora: 

o Evitar la crema com a tècnica de control de vegetació. 

o Executar treballs forestals específics per a la millora de l’hàbitat natural del xoriguer petit (veure 

apartat 9.1). 

o Planificar les tasques de manteniment de manera que sempre hi hagi zones menys intervingudes, 

que serviran de refugis per a la fauna i de punts de renovació de la vegetació. 

o Evitar que els camps adjacents llaurin arran dels marges, protegir la vegetació dels pesticides i 

fertilitzants que s'apliquen als conreus i minimitzar l'aplicació d'herbicides en el control de vegetació. 

o No creuar indiscriminadament els marges per accedir d'una parcel·la a una altra, per tal d'evitar que 

es malmetin i deixin de ser funcionals. 

o Evitar els abocaments incontrolats de residus. 

o Eliminar la vegetació al·lòctona existent (trams riberencs del torrent innominat i testimonialment en 

algun marge) i la que pugui proliferar més endavant. 
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o En cas de replantació / restauració de trams localitzats s’utilitzaran espècies autòctones pròpies de 

l’estructura vegetal existent. 

Amb relació a la prevenció del risc d’incednis forestals s’aplicaran els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han 

d’aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat. Són criteris establerts seguint 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 i de les experiències recollides, que queda modificada parcialment per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

L’amplada mínima de la franja és de 25 metres: 

- Des del límit exterior de les parcel·les perimetrals. 

- Els vials i zones verdes computen com a part de la franja. 

Concretament, per a una zona de matollar, bosc de rebrot i d’arbrat jove les característiques a complir són: 

- Desbrossar fins assolir una cobertura vegetal màxima de 35 %. 

- Separació entre matolls de mínim 3m. 

- Prioritzar la permanència d’espècies de poca inflamabilitat. 

 

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. 

El Pla especial contempla una sèrie de mesures ambientals compensatòries per afavorir la supervivència d’aquesta espècie 

amenaçada, en concordança amb el marc d’accions del projecte “Naumanni +100”, encapçalat per l’entitat “Paisatges vius” 

dedicada a la conservació de la natura, amb el qual dóna suport al Programa de cris en captivitat i alliberament de la 

Generalitat de Catalunya. 

L’apartat 9.1 d’aquest Document ambiental estratègic recull el detall del conjunt de les mesures previstes. 

 

Valorar la pèrdua de sòl agrari que comportarà la implantació del càmping. 

La transformació d’aquest espai genera impactes de diferent caràcter en el territori (veure el capítol 8 d’aquest document). Els 

principals efectes es desencadenen de l’eliminació de les peces agrícoles en activitat integrades en una matriu territorial de 

vocació agrària i d’interès paisatgístic a la plana de l’Empordà, d’acord amb la classificació del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques gironines (“Sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic). 
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Amb la construcció del nou càmping es perdrà una superfície agrícola total llaurada de 13,2 ha., el que representa l’1,3% de la 

superfície agrícola utilitzada (SAU) al conjunt del terme municipal de Garriguella d’acord amb les dades oficials més recents 

(any 2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

D’altra banda, el sòl agrícola afectat pel Pla especial no està inclòs en cap categoria de valor especial dels espais agrícoles 

que identifiquen el pla director urbanístic del Sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns, i dels estudis preliminars del Pla 

Territorial de l’Empordà (refós en el Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines): 

 

Mapa dels sòls de valor edàfic del PDUSR        Mapa de valor productiu del sòl del PDTE 

 

 

A part de l’impacte essencialment productiu (disminució de la base territorial agrària i de la producció), l’eliminació de la 

superfície agrícola té altres efectes en el territori, concretament: 
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SOCIOECONÒMICS 

o Mà d’obra agrària. Pèrdua d’arrendatari o disminució de la feina 

o Diversificació econòmica. Oportunitat de desenvolupament d’activitats del sector terciari que generen 

riquesa i diversitat econòmica al municipi 

 

AMBIENTALS 

o Paisatge. Pèrdua de components del paisatge agroforestal 

o Ecològics. Pèrdua de biodiversitat dels ambients agraris i reducció de la funcionalitat connectora 

o Cohesió territorial. Es manté l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais agraris com a 

conjunt en la zona de transició entre la plana de l’Empordà, els aspres i el massís de l’Albera. 

 

 

Incloure una 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. 

El Pla especial inclou dues propostes d’ordenació interna que són viablement aplicables des d’un punt de vista ambiental i 

funcional per a l’activitat de càmping en el territori (veure probables impactes ambientals en el capítol 8 d’aquest document). La 

seva execució dependrà de les necessitats del moment i la flexibilitat del mercat turístic durant el desenvolupament de la 

implantació de l’equipament per etapes.  Les principals diferències entre aquestes dues alternatives són la distribució dels 

equipaments i la disposició de la vialitat secundària que dóna accés als sectors d’acampada i a cadascuna de les unitats 

interiors d’acampada. 
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Veure amb més 

detall als plànols 

E.1 i E.2 de la 

memòria 

urbanística del Pla 

especial. 

 

 

 

L’impacte ambiental de l’adequació d’aquests vials és pràcticament el mateix en les dues opcions d’ordenació: 

- En cap cas la implantació del càmping fragmenta la xarxa funcional de camins de la zona perquè els camins 

preexistents que transcorren dins de l’àmbit avui són d’ús intern pels treballs agrícoles. La figura que segueix a 

continuació mostra com no s’afecta cap tram dels connectors socials (en lila) que circulen a prop de l’àmbit i que 

drenen la connectivitat de Garriguella amb l’entorn territorial. 

 

A B 
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- L’anella viària principal es repeteix en els dos casos i el seu recorregut s’adequa a la traça dels camins preexistents 

a la zona. Hi ha una estricta adaptació topogràfica, amb operacions de lleus terraplenats que es duran a terme a 

partir del material que s’excavarà al propi àmbit durant els treballs de construcció de les edificacions. 

- La xarxa de corriols amb ús exclusiu per a vianants és la mateixa en les dues propostes d’ordenació interna. En 

aquest sentit, el dibuix definitiu de l’ordenació interna haurà  de reduir el recorregut d’aquests camins pels marges 

(espai agroforestal lliure) per tal de minimitzar el seu impacte sobre l’estructura vegetal i sempre que sigui viable i 

funcional des d’un punt de vista d’accessibilitat (persones a peu, amb mobilitat reduïda, cotxets de criatures, etc.). 

En alguns trams es plantejaran alternatives de pas a peu i els pendents es podran salvar a través d’escales amb 

graons de fusta o de pedra seca plenament integrats a l’entorn. 

                  

 

 

- En els dos casos es crearan vials a l’interior dels sector d’acampada, els quals són de topografia planera i seran de 

material permeable en congruència amb l’entorn natural. 

- Aquestes vies secundàries d’accés a cadascuna de les unitats d’acampada presenten una disposició diferent entre 

una alternativa i l’altra. La funcionalitat de distribució del trànsit i dels accessos pot ser més adient en l’opció A 

(estructura d’espina de peix), que a més presenta una orientació O-E, la qual permet adequar-hi plantacions de 

xipressos, tradicionalment orientades a nord per la protecció dels conreus i s’han convertit en un element identitari 

del paisatge de la plana de l’Empordà. 

Els capítols 7 i 8 d’aquest Estudi ambiental estratègic recullen respectivament una projecció dels desplaçaments que es 

generaran per l’activitat de càmping i una valoració dels impactes ambientals de la mobilitat generada, i també s’inclou una 

caracterització dels futurs vials (amplades i tipus de material. Aquesta informació es complementa amb l’Estudi d’avaluació de 

la mobilitat generada que acompanya el Pla especial com un annex. 

 

 

 

 

 

Exemple d’escala integrada a l’entorn (pedra seca) S’habilitaran els camins que travessin els talussos amb criteris 

d’integració a l’entorn (desbrossada de la coberta i adequació del 

recorregut a seguir, sempre utilitzant la traça més curta) 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT 

2.1. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE RANG SUPERIOR 

Les condicions d’implementació de l’activitat que estableixi el Pla especial urbanístic d’implantació d’un 

càmping a Garriguella s’hauran d’ajustar a les determinacions pròpies de figures de planejament territorial de 

rang superior. Per això s’han de seguir els seus corresponents objectius i criteris ambientals, així com altres 

mesures de protecció territorial. 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, és l’instrument cabdal d’ordenació 

territorial de Catalunya, el qual fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de 

Catalunya. L’objectiu principal del PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès 

general per a Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Alhora, 

aquest document també és el marc de referència per a la discussió i el debat de caire horitzontal i vertical 

entre les administracions a l’hora de resoldre els desequilibris territorials i estableix les directrius per als Plans 

territorials i els Plans urbanístics municipals. 

El Pla inclou les determinacions següents:  

-  La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial de 

desenvolupament i de la situació socioeconòmica.  

-  La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran d’exercir una funció 

impulsora i reequilibradora.  

-  La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general 

referida a tot el territori.  

-  La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les 

característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.  

-  La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de 

sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.  

-  La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics.  

-  La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran d’adequar als àmbits 

establerts en la divisió territorial de Catalunya. En aquest sentit es poden agrupar unitats comarcals, 

però en cap cas no es poden dividir. 

A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa viària en malla sobreposada al 

territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un pendent inferior al 20%, la qual cosa ve a 

representar el 50% de la superfície de Catalunya. 

Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i sense gaire nivell de concreció, cosa que 

impedeix una anàlisi dels efectes a escala local o, fins i tot, comarcal. 



 

-28- 

 

Tanmateix, el PTGC defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central, 

que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau de dependència, de 

manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i composta a partir de sistemes urbans de 

diferents comarques. Concretament el municipi de Garriguella forma part de l’AFT de les Comarques 

Gironines, un dels més equilibrats de Catalunya pel fet de tenir el sistema urbà central de Girona-Cassà 

contrapesat per uns sistemes urbans mitjans de forta rellevància territorial, com és el cas de Figueres o Olot i, 

en menor grau, fins a 17 sistemes urbans. 

A més, dintre de l’AFT també es defineixen les Àrees Bàsiques Territorials (ABT) com l’àrea base per a la 

dotació d’equipaments, Palau-sator forma part de l’ABT del Baix Empordà, i en concret del Sistema Bàsic 

Territorial de Peralada (Peralada, Espolla, Garriguella, Mollet de Peralada, Pedret i Marzà, Rabós, 

Vilabertran i Vilamaniscle). 

El PTGC estableix per a Garriguella, dins del sistema funcional territorial de les comarques gironines 

“L’aplicació de polítiques de desenvolupament de qualitat en tots els sistemes costaners de proposta buscant 

alternatives d’ocupació de sòl en els municipis de segona línia de mar, que no estan excessivament ocupats com a 

alternativa als pròpiament costaners i sovint molt densificats, com ara l’Escala. En aquests casos es tracta de sistemes 

d’articulació interior-costa, en altres casos, les possibilitats de desenvolupament es produirien ampliant la faixa del 

sistema de proposta en què s’integrarien nuclis urbans interiors ja existents que permetin fer un desenvolupament en 2a 

línia, aquest seria el cas de Verges, Albons, Viladamat, Riumors, Palau-saverdera o Garriguella”. 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 

Els àmbits funcionals (AFT) del Pla Territorial General de les Comarques Gironines són les àrees de 

planificació que serveixen com a marc per la definició dels Plans Territorials Parcials. 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial Parcial 

de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010). 

Concretament pel sistema d’espais oberts, el PTPCG pretén, com a criteri general, preservar aquelles parts 

del territori que han de ser blindades davant de la urbanització i en general dels processos que poguessin 

afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics. En aquest sentit es 

proposen els següents objectius: 

a. Evitar la urbanització i la degradació d'aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials qualitats com a 

espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural, agrícola i econòmic. 

b. Evitar els processos d'implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament o subjectes a 

riscos, d'acord amb allò que estableix la normativa urbanística. 

c. Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiversitat i la salut dels 

ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides. 

d. Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de conservació les zones 

humides. 
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e. Dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del sistema d'espais oberts, 

afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades. 

f. Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d'urbanització i edificació. 

g. Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de les àrees necessàries per 

a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur. 

h. Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts. 

i. Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural. 

j. Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d'aquelles edificacions que es poden admetre 

en sòl no urbanitzable. 

En el sistema d’espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons el grau de protecció que el 

PTPCG els atorga vers les transformacions:  

- Protecció especial, amb valors intrínsecs que aconsellen el seu manteniment indefinit com a no 

urbanitzable i l’establiment de certes limitacions a les edificacions i els usos que la legislació 

urbanística admet en aquest règim de sòl. 

- Protecció territorial, amb valors, però de menys quantia i en els quals la localització o topografia 

aconsella, a més, restringir les actuacions d’implantació d’activitats o usos intensius només a casos 

excepcionals de comprovat valor estratègic, prèvia tramitació dels instruments urbanístics adequats. 

Poden ser espais oberts d’interès territorial per interès agrari i/o paisatgístic, potencial interès 

estratègic o preservació de corredors d’infraestructures. 

- Protecció preventiva, la resta de sòl actualment no urbanitzable sotmès a les limitacions pròpies 

d’aquest règim, dintre del qual el planejament urbanístic general podrà, en el seu moment, classificar 

aquelles àrees que s’hagin o es puguin urbanitzar en desenvolupament dels plans municipals. 

 

Figura 4. Tipus de sòl, segons el PTPCG, on s’ubica l’àmbit del Pla especial urbanístic. 

  

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2015. 
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El PTPCG qualifica el sistema d’espais oberts del terme de Garriguella, concretament l’àmbit del Pla especial, 

en la següent categoria (veure la figura anterior): 

-  Sòl de protecció territorial d’interès agrari i paisatgístic. Aquest tipus de sòl comprèn un sòl 

amb valors a destacar, de menor entitat que els sòls de protecció especial, però mereixen ser 

preservats dels processos urbanístics que lesionin aquests valors. La seva localització o topografia 

aconsella restringir les actuacions d’implantació d’activitats o usos intensius només a casos 

excepcionals de comprovat valor estratègic, prèvia tramitació dels instruments urbanístics adequats. 

S’indica, així mateix, que es tracta d’una zona sotmesa a les determinacions del Pla Director Urbanístic de 

la Serra de Rodes.  

En matèria de connectivitat ecològica el PTPCG defineix dues franges (AE01 i AE02 a la figura següent) als 

extrems est i oest del terme de Garriguella d’enllaç entre l’Albera/Cap de Creus amb els Aiguamolls de l’Alt 

Empordà.  

Figura 5. Espais d’interès connector, segons el PTPCG, en relació a l’àmbit del Pla especial urbanístic. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2015. 

L’àmbit de desenvolupament del Pla especial es situen en adjacència a l’AE01, espai d’interès connector 

declarat com a eix conflictiu per a la connectivitat. 

El Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzable de la Serra de Rodes i Entorns (PDUSR) 

El novembre del 2006 la Generalitat de Catalunya aprova el Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de 

la Serra de Rodes i Entorns (posteriorment modificat i refós en data d’abril del 2014) amb l’objectiu de 

disposar d’un document que reculli: 

a. Directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori supramunicipal. 

b. Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i 

transport públic. 
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c. Mesures de protecció del sòl no urbanitzable i els criteris d’estructuració orgànica d’aquest sòl. 

La determinació de la seva redacció emana de la consideració de què “el vessant meridional de la serra de 

Rodes constitueix un territori particularment sensible, des del punt de vista paisatgístic i ambiental, atesa la 

configuració del peu del mont de la serra de l’Albera i el Cap de Creus i l’espai natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà”. 

Estableix tres categories de sòl no urbanitzable i diverses subcategories, que es corresponen amb diversos 

graus de protecció: 

- Nue. Sòl no urbanitzable de protecció especial 

o Nue-pein. Espais del PEIN. 

o Nue-eco. Sòls de connectivitat ecològica i paisatgística. 

o NUe-agr-con. Sòls d’alt valor agrícola i valor connector. 

o NUe-agr. Sòls d’alt valor agrícola. 

- NUt. Sòl no urbanitzable de protecció territorial,  

- NU. Sòl no urbanitzable de protecció preventiva. 

L’àmbit del Pla inclou els termes municipals de Garriguella, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga i Pedret i Marzà i 

una part del terme municipal de Roses. 

El sector corresponent al Pla Especial resta classificat com a Sòl no urbanitzable de protecció territorial i, 

parcialment, com a Sòl no urbanitzable de protecció especial- de connectivitat ecològica i paisatgística.  

Figura 6. Classificació del sòl, segons el PDUSR, on s’ubica l’àmbit del Pla especial urbanístic. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzable de la Serra de Rodes i Entorns, 2015. 
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Tal i com es pot apreciar a la figura anterior del Pla especial es desenvolupa a l’espai intermedi entre els 

corredors que configuren, segons el Pla director, el Connector Riera de Garriguella-rec de Cagarrell, 

connector directe entre el Massís de l’Albera i els Aiguamolls de l’Empordà.  

Normes Subsidiàries de Planejament de Garriguella (NNSS) 

El Planejament urbanístic municipal vigent a Garriguella són les Normes Subsidiàries de Planejament de 

Garriguella, del 29 de juny de 2005 (Publicació DOGC text refós: 14 de desembre de 2005). Classifiquen el 

sector com a sòl urbanitzable i el qualifiquen com a Sector de desenvolupament urbà II. SDU 6. Les 

condicions de desenvolupament del sector es definiren en relació a la implementació al sector d’un golf-ciutat 

de vacances. L’articulat a tal efecte es presenta a l’apartat 6 Planejament municipal del Pla especial 

Urbanístic. 

Figura 6. Classificació del sòl, segons les Normes Subsidiàries, on s’ubica l’àmbit del Pla especial urbanístic. 

 

Font: Memòria urbanística del Pla especial, 2016. 
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Actualment es troba en tràmit la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del 

Sector SDU6 i Adequació al Pla Director Serra de Rodes, abril 2015 que, com el seu títol indica té per 

objectiu l’adequació de les NNSS de Planejament a les prescripcions que s’especifiquen en el Pla Director de 

la Serra de Rodes i es concreta en la desaparició del Sector SDU 6 que passa a ser sòl no urbanitzable. 

Es modifica, així mateix, l’article 126 per incloure càmpings i caravànings com a usos admesos sempre i quan 

prèviament a la sol·licitud s’inscrigui condició d’indivisibilitat de les finques en el registre de la propietat. 

 

2.2. PLANS SECTORIALS I ESTRATÈGICS 

Espais Naturals de Protecció Especial 

L’àmbit del Pla especial resta exclòs de la xarxa d’Espais naturals de protecció especial (ENPE) de 

Catalunya. La seva situació, no obstant, respecte els espais naturals de l’Albera, Serra de Rodes-Cap de 

Creus i als Aiguamolls de l’Empordà el converteix en peça important quant a la connectivitat ecològica i 

paisatgística entre aquestes àrees naturals. 

Figura 7. Espais naturals de protecció especial en relació a l’àmbit de desenvolupament del Pla especial. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia temàtica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Pràcticament la meitat nord del terme de Garriguella està inclosa en la Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

del Massís de l’Albera. No així el sector corresponent al Pla especial d’implementació del càmping, que situat 

al sud del municipi, no està afectat per aquest espai natural. 
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En resum, l’àmbit del Pla especial no queda inclòs i, per tant, no presenta cap restricció pròpia d’un Espai 

natural de protecció especial. 

Catàleg de Paisatge de les Comarques gironines 

Les Directrius del paisatge 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 de les 

Comarques gironines. 

El 23 de novembre de 2010 es va publicar al DOGC l’aprovació del Catàleg del Paisatge de les Comarques 

Gironines. La integració de les seves directrius i recomanacions al desenvolupament del Pla especial 

urbanístic serà útil per orientar els objectius de qualitat paisatgística de l’activitat projectada. 

L’àmbit del Pla especial urbanístic es troba inclòs dins de la unitat del paisatge Plana de l’Empordà. Per a 

aquesta unitat s’estableixen una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística dels quals s’han seleccionat els que 

poden incidir en l’àmbit i activitat a avaluar: 

-  Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements estructurals i 

característics del patrimoni rural de la plana de l’Empordà. 

-  Un paisatge agrícola conformat per herbacis de secà i cereals, combinats amb fruiters de regadiu, vinya i 

olivera, preservat en la seva funció com a estructurador del paisatge, i on es potenciï la seva diversitat en el 

mosaic agrícola de la plana i riquesa dintre d’un sistema altament productiu. 

-  Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte visual. 

-  Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques...) integrades en el paisatge i que 

millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social. 

-  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 l’Empordà. 

-  Seguir el patró d’assentament dels aspres, per la seva agricultura vinculada a l’olivera i la vinya. 

Alguns criteris i condicionants en clau paisatgística del Catàleg han de seguir les següents determinacions: 

En termes d’ordenació: 

-  Evitar la modificació de figures, perfils i escenaris paisatgístics. 

-  Evitar la degradació dels espais de vora entre diferents usos i crear franges de transició i límits clars de 

convivència i de contrast de cobertes i activitats. 

-  Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbanitzats o d’activitat amb els espais agrícoles 

evitant la ubicació d’usos o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar la seva integritat. 

-  Mantenir alliberat d’elements aliens als fons escènics d’alt valor paisatgístic del massís de l’Albera en els 

àmbits immediats als aiguamolls de l’Empordà, i promoure la seva protecció com a zona d’abast visual. 
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En termes de gestió: 

-  Mantenir els antics camins agrícoles tot facilitant la seva senyalització i aprofitament com a itineraris turístics i 

de promoció de rutes de descoberta del paisatge. Seria convenient la promoció d’una xarxa d’itineraris 

paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicle, on la percepció i interacció amb el paisatge és 

més àmplia i suggerent. 

-  Reforestar i gestionar els trams de riu on la comunitat vegetal dels marges estigui degradada. 

El Pla Director Urbanístic de da Serra de Rodes i Entorns recull una sèrie de disposicions en matèria de 

paisatge en el seu Títol VII. Disposicions relatives al paisatge. L’àmbit del Pla urbanístic es situa en la Unitat 

2. Plana agroforestal de conreu de vinya i olivera. 

 

2.2. ESTRATÈGIES I REQUERIMENTS LEGALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI 

Dins el marc normatiu i de planejament abans exposat la concreció urbanística del Pla especial ha de seguir 

unes condicions de sostenibilitat en aspectes diversos com la permeabilitat territorial, la connectivitat 

ecològica, la construcció sostenible, l’ús d’energies renovables, etc. En aquest sentit, a continuació segueix 

un recull dels requeriments ambientals que s’han d’assumir en el desenvolupament del Pla especial en 

aquests termes, procedents de marcs d’estratègies d’actuació a diferents nivells administratius, català, estatal 

i internacional. 

Pel que fa a la Biodiversitat 

El Pla Director Urbanístic de da Serra de Rodes i Entorns recull una sèrie de disposicions en matèria de 

biodiversitat en el seu Títol VIII. Disposicions relatives a la protecció de la Biodiversitat. En concret, s’hauran 

de contemplar les disposicions de l’Article 56 de Protecció de la Biodiversitat que recull entre d’altres, de 

forma resumida: 

-  El manteniment o habilitació coma espais-refugi per a la fauna, els marges, vores, partes de pedra seca i 

franges arbrades, 

-  la protecció d’arbres autòctons dels marges dels camins, conreus, recs, canals de recs i rieres, 

-  la prohibició de la pràctica de la crema i l’ús d’herbicides en les franges vegetals dels marges i vores, 

-  la prohibició de plantació d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic o l’entitat de la vegetació autòctona, 

-  l’abocament d’aigües residuals i qualsevol altre residu a la llera dels cursos d’aigua naturals.  

 

Caldrà donar compliment al que estableix l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la 

diversitat biològica, document elaborat per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) amb 

la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural, essent el seu objectiu bàsic el d’invertir la 

tendència actual de pèrdua de la diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que 

configuren la diversitat biològica de Catalunya. 
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Els seus objectius estratègics són: 

-  Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya. 

-  Garantir la conservació de la diversitat d’hàbitats. 

-  Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels paisatges. 

-  Assolir un model territorial sostenible, que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la millora de la 

qualitat de vida i del medi ambient, i la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells del planejament 

i per a totes les zones del territori. 

-  Assolir models de mobilitat sostenible, que tinguin en compte la conservació de la biodiversitat i el paisatge i la 

prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la redacció de projectes, la construcció, el manteniment i el 

seguiment de les infraestructures. 

-  Assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques i els sistemes aquàtics, que incorpori 

el bon ús de l’aigua, la correcció d’impactes, la millora d’hàbitats i la conservació de la diversitat biològica. 

Pel que fa a la Connectivitat Ecològica 

Caldrà donar compliment al que estableix el document de l’antic DMAiH “Bases per a les directrius de 

connectivitat ecològica de Catalunya” i el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques 

gironines de la Diputació de Girona. Els objectius en termes de connectivitat biològica són els següents: 

-  Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la 

funcionalitat dels ecosistemes a escala local, tant els que estan definits de valor natural per la planificació 

sectorial i territorial com els que no. 

-  Concentració de les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells sectors que es 

demostri que tenen un valor ecològic menor. Igualment s’evitaran els usos urbans susceptibles de reforçar 

l’efecte barrera de les infraestructures viàries. 

-  Delimitació dels punts crítics pel manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de les mesures de caire 

urbanístic que permetin revertir la situació. 

-  Adequació dels usos admesos en els sectors del sòl urbanitzable amb més valor connectiu per tal que no 

comprometin el manteniment de la seva funció connectiva. 

-  Dissenyar el sistema d’espais lliures i els carrers arbrats de manera que es tendeixi a la seva connexió i 

estructuració com una verdadera xarxa connectora. 

-  Tractament dels límits urbans i integració dels principis de permeabilització i l’establiment d’itineraris 

paisatgístics. 

-  Estudi de la possibilitat d’utilitzar plans especials per tal de protegir aquells sectors del sòl no urbanitzable de 

més valor per a la biodiversitat i d’importància per al manteniment de la connectivitat ecològica. 

-  Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal d’incrementar el grau de protecció 

activa preventiva dels sòls amb interès connector. 

-  Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès connector i adopció 

de mesures necessàries per a la seva protecció. 

-  Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Pel que fa a l’Aigua 

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix 

un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, marca els objectius ambientals on el 

planejament territorial i urbanístic ha d’incidir: 

-  Protegir i millorar el medi aquàtic. 

-  Prevenir el deteriorament addicional, i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 

terrestres i zones humides directament dependents. 

-  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. 

-  Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 

Pel que fa al Medi Atmosfèric 

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de 

l’aire, defineix l’estratègia comuna i els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat Europea, per tal 

d’evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt 

mitjançant l’establiment de llindars. 

Entre els objectius de la Directiva marc, aquells en el planejament urbanístic ha d’incidir són: 

-  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. 

Pel que fa al Canvi Climàtic 

La Generalitat de Catalunya ha promogut l’Estratègia Catalana sobre el Canvi Climàtic, que recull 

actuacions a portar a terme en el control d’emissions de CO2, política energètica, educació i informació, 

mobilitat, gestió i coordinació de polítiques, d’acord amb els convenis i protocols internacionals (Conveni marc 

de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, Protocol de Kyoto, Estratègia europea sobre el canvi climàtic, 

etc.). 

Les línies d’actuació d’aquesta estratègia en les quals el planejament territorial i urbanístic pot tenir major 

incidència són: 

-  Increment de l’ús d’energies netes i renovables, com a mesura essencial en la lluita contra el canvi climàtic 

-  Millora de l’eficiència energètica en edificis (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 

criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis) i especialment en el sector transport. 

-  Disseny d’un planejament que incorpori els criteris de mobilitat sostenible i que penalitzi els escenaris que 

augmentin la mobilitat obligada. 

-  Promoció del transport col·lectiu i altres sistemes de transport que permetin reduir les emissions de gasos amb 

efecte hivernacle. 

-  Atenció a accions que redueixin les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 
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El segon Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2010) recull propostes per la prevenció dels efectes 

del canvi climàtic, que en alguns casos poden ser atesos dins la figura de planejament urbanístic: 

-  Emprendre mesures per tal de reduir les emissions de CO2, basades principalment en el foment de les 

energies renovables. 

-  Desenvolupar un planejament urbanístic que freni les dinàmiques urbanes d’extensió del model de baixa 

densitat i l’ocupació del sòl disponible innecessàriament. 

-  Preveure els efectes del possible augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems (com les 

pluges torrencials) en el disseny de les infraestructures, sobretot les de comunicació, i dels vials urbans. 

-  Dimensionar les xarxes pluvials per a períodes de retorn majors i acondiciar possibles àrees inundables com a 

sistemes de laminació de grans avingudes. 

-  Disposar d’infraestructures de subministrament d’aigua que en episodis extrems de manca de recursos hídrics, 

permetin donar resposta a les demandes. 

-  Avançar en la introducció de criteris bioclimàtics en el disseny d’edificis, per tal de mantenir el confort dels 

usuaris, minimitzant l’ús de tecnologies de climatització artificials i millorar-ne l’eficiència energètica, tenint en 

compte l’efecte de les brises per a la ventilació, i el pendent i la orientació del terreny. 

-  Preveure i garantir el subministrament de reg per a l’agricultura i la silvicultura davant de la possible disminució 

de la disponibilitat d’aigua, derivada de l’augment de l’evapotranspiració amb les temperatures i la possible 

reducció de pluges. 

-  Contemplar un escenari de futur amb una reducció potencial de la disponibilitat d’aigua, amb iniciatives 

d’estalvi, control d’ús, sistemes de recollida de pluvials i possibles limitacions al desenvolupament territorial. 

-  Tenir en compte una planificació adequada que tendeixi a promoure l’estalvi dels recursos hídrics locals. 

Pel que fa als Usos del Sòl 

A l’any 2006 es va publicar, per part de la Comunicació del Comitè Econòmic i Social Europeu i del Comitè de 

les Regions del Parlament Europeu, l’Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM (2006). Aquesta 

Comunicació assenyala com a objectiu general la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció dels 

següents principis: 

-  Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions. 

-  Restauració del sòl degradat per retornar-li un nivell de funcionalitat que correspongui almenys a la seva 

utilització actual i prevista, considerant també les repercussions financeres de la restauració del sòl. 

Per altra banda, aquesta Comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un paper important en la 

protecció dels recursos edàfics i en la reducció del risc d’erosió. 

Pel que fa al Paisatge 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge, constitueix el marc normatiu i de referència 

sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té per 

objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge. En aquest sentit el planejament 

urbanístic ha de: 
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-  Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori, de 

desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 

-  Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en un entorn 

culturalment significatiu. 

-  Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i 

ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària. 

-  Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori i valorar 

els efectes de l’edificació sobre el paisatge. 

-  Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i l’execució del planejament 

i de les polítiques de paisatge. 

-  Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció d’instruments i la 

presa de decisions sobre el paisatge. 

-  Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i econòmics, 

especialment dels col·legis professionals, les universitats, les associacions de defensa de la natura i els 

representants de les organitzacions empresarials i sindicals. 

-  Fomentar la formació en matèria de paisatge.  

-  Preservar els valors patrimonials i identitaris del territori. 

-  Protegir i ordenar els elements culturals, econòmics i socials d’acord amb un model de desenvolupament 

sostenible. 

-  Integrar els valors del paisatge en el planejament per tal de no afectar les conques visuals ni el seu patrimoni. 

L’apartat anterior enumera i recull els objectius de qualitat paisatgística que desenvolupa el Pla Territorial 

Parcial de les Comarques gironines a través del Catàleg de Paisatge de la demarcació de Girona, i que 

esdevenen criteris de referència per abordar l’anàlisi i el tractament paisatgístic del Pla. 

Pel que fa a la Mobilitat 

La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i objectius als quals ha de respondre 

una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la 

seguretat” (article 1). 

En aquest sentit, es destaquen per la seva incidència en el planejament urbanístic les següents directrius de 

mobilitat: 

-  Fomentar l’ús del transport col·lectiu als diferents àmbits territorials. 

-  Integrar la xarxa de transport col·lectiu dins el sistema intermodal de transport. 

-  Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport col·lectiu de superfície. 

-  Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l’exclusió social en la incorporació al món 

laboral i acadèmic. 

-  Racionalitzar l’ús del vehicle privat en el desplaçaments urbans i intermunicipals. 
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-  Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d’accidents i de víctimes 

mortals. 

-  Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la comoditat dels 

vianants i ciclistes, dissenyant equipaments com carrils bici i aparcaments segurs. 

-  Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

-  Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària. 

-  Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació dels nous 

desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

-  Dissenyar el planejament tenint en compte criteris de mobilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, 

mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques i l’adequació de les voreres. 

-  Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de planificació de nous 

desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats, tenint en compte sobretot la distribució del 

sòl industrial/comercial. 

-  Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la distribució urbana de 

mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les normatives locals específiques. 

Per altra banda, la Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, un 

instrument de planificació que té per objectiu definir les línies estratègiques i els plans d’acció necessaris per 

tal d’afavorir l’ús de la bicicleta com a sistema de transport sostenible. A efectes de la concreció urbanística 

del Pla especial, seran d’aplicació les següents directrius: 

-  Preveure el disseny d’una xarxa local dins el marc territorial. 

-  Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 

-  Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat. 

-  Aplicar les mesures que estableixi l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

Pel que fa a la Prevenció de Riscos Naturals i Tecnològics 

Caldrà considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl permesos (zones inundables, zones 

amb geologies inestables, amb risc d’incendi, etc.) i regular de forma acurada la implantació d’activitats de 

risc segons els Plans de protecció civil oportuns: Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a 

Catalunya (INFOCAT), Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT), etc.  

 

2.3. REFERÈNCIES DE LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE 

Les formes de desenvolupament del sòl han de seguir les determinacions de protecció ambiental del marc 

legislatiu vigent en matèria urbanística i ambiental. Tot seguit s’enumeren les referències legals bàsiques: 
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Legislació referent a urbanisme i territori 

Marc legal Àmbit Any 

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost 
Català 2012 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme Català 2010 

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes Català 2009 

Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística  Català 2007 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme  Català 2006 

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat Català 2003 

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya Català 1995 

Legislació referent a la qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica 

Marc legal Àmbit Any 

Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es 

regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, per perfeccionar i 

ampliar el règim general de comerç de drets d’emissió i incloure-hi l’aviació. 

Estatal 2010 

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 
Català 2009 

Llei 20/2009, de 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Català 2009 

Reial decret 189/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior 
Estatal 2008 

Ley, 34/2007, de 15 d'octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera Estatal 2007 

Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Ley 37/2003, de 17 de 

novembre, del Soroll, pel que fa a l’evaluació i la gestió del soroll ambiental 
Estatal 2005 

Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre de 2007, pel que es desenvolupa la Ley 37/2003, de 17 

de novembre, del Soroll, pel que fa a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques 

Estatal 2003 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido Estatal 2003 

Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica Català 2002 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn 
Català 2001 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 

de l'ambient atmosfèric 
Català 1996 

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori 

pel que fa a la contaminació atmosfèrica 
Català 1995 

Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, 

reguladora del soroll i les vibracions 
Català 1995 

Legislació referent a les aigües 

Marc legal Àmbit Any 

Reial decreto 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació Estatal 2010 

Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 

gestió de les dejeccions ramaderes 

Català 2009 
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Marc legal Àmbit Any 

Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que modifica la 

Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la 

política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 

Europeu 2008 

Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril 
Estatal 2008 

Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el Text refós de la Llei d'Aigües, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol 
Estatal 2007 

Directiva 2006/11 relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses 

abocades al medi aquàtic de la Comunitat Europea 
Europeu 2006 

Decret 187/2005, de 6 de setembre, de modificació del Decret 93/2005, de 17 de maig, 

d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics 
Català 2005 

Decret 93/2005 de 17 de maig, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització 

dels recursos hídrics 
Català 2005 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d'aigües de Catalunya 
Català 2003 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d'11 

d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols 

preliminars I, IV, I, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost d'Aigües 

Estatal 2003 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de 

Sanejament 
Català 2003 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Ley de Aguas Estatal 2001 

Directiva 2000/60/CE Marc de l'aigua, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en 

l'àmbit de la política d'aigües 
Europeu 2000 

Reial Decret 995/200, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades 

substàncies contaminants i es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat pel 

Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril 

Estatal 2000 

Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes Europeu 1991 

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat Català 1986 

Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament 

d'aigües residuals 
Català 1981 

Directiva 80/68/CEE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació 

causada per determinades substàncies perilloses 
Europeu 1980 

Legislació referent a la contaminació de sòls 

Marc legal Àmbit Any 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny 

i per l'article 14 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol 
Català 2008 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableix la relació d’activitats 

potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls 

contaminats. 

Estatal 2005 

 Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus Català 1998 

Legislació referent a l’energia 

Marc legal Àmbit Any 

Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació 

de l’Eficiència Energètica d’Edificis de nova construcció. 
Estatal 2007 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/directives/directiva_2008_32_ce.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/directives/directiva_2008_32_ce.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/directives/directiva_2008_32_ce.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_9_2008.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_9_2008.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_4_2007.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/rdboe_4_2007.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_9_2008.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/catalana/lleis/llei_9_2008.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_9_2005.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_9_2005.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/rd/rd_9_2005.pdf
http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/normativa/espanyola/leyes/ley_10_1998.pdf
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Marc legal Àmbit Any 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis 
Català 2006 

Reial Decret 314/2006 pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació Estatal 2006 

Directiva 2002/91/CE de 16-12-2002, relativa a l’eficiència energètica dels edificis Europeu  2002 

Legislació referent al patrimoni natural i al paisatge 

Marc legal Àmbit Any 

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 

(modifica alguns articles de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana) 

Català 2014 

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, por el que se regula el listado y catálogo español de 

especies exóticas invasoras 
Estatal 2013 

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

animals 
Català 2008 

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració 

paisatgística 

Català 2006 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

Català 2006 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge Català 2005 

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 8 de febrer 

de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns 

dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d'importància comunitària (LIC) 

Català 2005 

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals Català 2003 

Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per contribuir a 

garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 

silvestres 

Estatal 1997 

Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre de 1997, pel que s’adapta el progrés científic i 

tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna 

silvestres 

Europeu 1997 

Llei 9/1995, de 27 de juliol, reguladora de l’accés motoritzat al medi natural Català 1995 

Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides de 

Catalunya 
Català 1994 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) Català 1992 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals Català 1985 

Directiva 79/409/CE, relativa a la conservació de las aus silvestres Europeu 1979 

Legislació referent a residus 

Marc legal Àmbit Any 

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió 

de residus en els dipòsits controlats 
Català 2009 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus 
Català 2009 
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Marc legal Àmbit Any 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Català 2009 

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
Català 2008 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 

residus 
Català 2003 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció 
Català 2001 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero 
Estatal 2001 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus Català 1999 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus Estatal 1998 

Llei 11/97 d’envasos i residus d’envasos Estatal 1997 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats Català 1997 

Directiva 91/159/CEE del Consell de 18 de març de 1991, pel que es modifica la Directiva 

75/442/CEE relativa als residus 
Europeu 1991 

Directiva 91/689/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos Europeu 1991 

Legislació referent a l’administració ambiental i al control integrat de la contaminació 

Marc legal Àmbit Any 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Català 2009 

Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries Català 2009 

Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de carreteras 
Estatal 2009 

Llei 26/2007, de 23 d'octubre de 2007, de Responsabilitat Mediambiental Estatal 2007 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

Català 2006 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 

ambiental al que estableix la Llei 3/1998 
Català 2004 

Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, 

d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 

radiocomunicació 

Català 2003 

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació Estatal 2002 

Llei 3/1998, de 23 de febrer de 1998, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental Català 1998 

Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els criteris per a la determinació de les 

fiances relatives als programes de restauració d'activitats extractives i Decret legislatiu 

14/1994, de 26 de juliol 

Català 1994 

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental Català 1988 

Directiva 96/61/CE relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació Europeu 1996 

Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a 

les activitats extractives 
Català 1983 

Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció 

dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives 
Català 1981 
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3. PROPÒSITS AMBIENTALS I URBANÍSTICS DEL PLA ESPECIAL 

3.1. PROPÒSITS AMBIENTALS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

A continuació s’estableixen els propòsits socioambientals que el Pla especial assumeix com a propis per tal 

de garantir que el desenvolupament de l’activitat sigui compatible amb la protecció de les condicions i les 

funcions naturals del medi, a part d’esdevenir una oportunitat de millora de la seva relació amb l’entorn en 

termes d’inserció paisatgística, connectivitat social, i adaptació al riscos naturals. 

La valoració ambiental de la proposta se centra especialment en  

1) l’assentament de l’activitat en el territori d’acord amb criteris d’integració formal i funcional en 

l’entorn, i  

2) en la viabilitat ambiental del desenvolupament de l’activitat respecte els criteris de protecció 

del medi. 

La proposta i el seu desenvolupament haurà d’entendre el medi com un recurs i no un risc, sense pressionar 

críticament o de manera irreversible els recursos naturals ni generar impactes sobre els principals vectors 

ambientals (aigua, soroll, energia, atmosfera i residus), i impedir una transformació del territori que vagi en 

contra de la funcionalitat del.  

Els objectius, els criteris i les mesures ambientals del Pla especial es defineixen en aquest marc de grans 

propòsits, els quals són línies ambientals estratègiques que justifiquen els paràmetres del Pla: 
 

Model d’ocupació i ordenació del sòl 

Racionalitzar l’ocupació del sòl i procurar l’ús racional de l’espai en relació amb els requeriments de 

l’activitat a desenvolupar i els valors naturals de l’entorn. 

 

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de l’entorn 

Respectar i assumir com a part integral de l’activitat a desenvolupar els valors naturals inherents a l’espai 

ocupat i el seu entorn. 

 

Integració paisatgística 

Garantir la correcta inserció paisatgística i encaix territorial de la nova activitat amb estratègies d’integració 

física i funcional amb l’entorn. 

 

Connectivitat ecològica i social 

Conservar els espais amb valor ambiental així com les funcions connectores de l’entorn, i integrar l’espai a 

la xarxa existent de connectors socials. 

 

Protecció envers el risc d’inundació 

Compatibilitzar l’espai d’activitat amb les condicions de risc d’inundació. 
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Mitigació del canvi climàtic i desenvolupament sostenible de l’activitat 

Minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera amb efecte hivernacle i garantir la protecció del medi i la 

qualitat ambiental en l’ús de l’aigua, de l’energia, gestió dels residus i soroll. 

 

3.2. PROPÒSITS URBANÍSTICS DEL PLA ESPECIAL 

El títol 2 de la memòria d’ordenació del Pla especial es recullen les consideracions que s’han portat a terme 

per a l’elaboració d’aquest document son les següents: 

-  Potenciar l’accés al càmping entorn el Mas Tófol amb la creació d’una zona d’equipaments i serveis 

de fàcil accés sense necessitat de recorreguts interiors excessius. 

-  Minimitzar els moviments de terres procurant la millor adaptació a la topografia existent. 

-  Implantar les zones d’acampada dins els camps de conreu preservant les zones boscoses i de 

vegetació autòctona. 

-  Adaptar les condicions del càmping a les previstes per l’estudi d’inundabilitat evitant situacions de 

conflicte amb els períodes d’avingudes dels recs i rieres. Indicar que en relació a aquest aspecte 

s’adjunta, en document annexa l’estudi d’inundabilitat pertinent. S’adaptaran les zones d’ordenació a 

les conclusions d’aquest estudi i s’adoptaran les mesures correctores previstes en el mateix. 

-  Promoure espais intersticials amb arbrat, entremig de les zones d’acampada potenciant d’aquesta 

forma la integració en el medi. 

-  Establir un desenvolupament per fases de forma que la integració, damunt del territori, es faci d’una 

forma esglaonada evitant impactes massa sobtats. 
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4. ANÀLISI DEL MEDI RECEPTOR 

A continuació s’elabora una caracterització dels aspectes i el elements ambientals més significatius de l’àmbit 

del Pla Especial urbanístic, que permet localitzar i destacar les sensibilitats ambientals del territori.  

Els condicionants ambientals que incideixen en la formulació de les propostes urbanístiques s’agrupen en 

tres blocs, corresponents al medi físic, al medi biòtic i al paisatge. Dintre de cada bloc es destaquen diferents 

aspectes de cada medi i, alhora, es caracteritzen diferents elements que serveixen per especificar l’anàlisi 

ambiental del medi receptor. Bona part d’aquests elements, tal com es veurà en el capítol següent, 

esdevindran els criteris de valoració de la sensibilitat ambiental del medi. 

 

4.1. MEDI FÍSIC 

Climatologia 

Garriguella presenta els trets característics del tipus climàtic Mediterrani Litoral Nord; estius àrids i calorosos 

hiverns moderats, curts i poc freds. El període lliure de glaçades va del mes de maig a setembre.  

Figura 8. Diagrama ombro tèrmic corresponent a Peralada i esquema de la influència de la Tramuntana a Garriguella. 

     

Font: Adaptació de figures contingudes a l’Atles comarcal de Catalunya, Alt Empordà, ICC 2000. 

Un dels trets més característics del règim climàtic de l’àmbit és l’exposició a la tramuntana (vent del nord que 

arriba amb certa freqüència i és moderadament fort en aquest sector) que ha marcat bona part dels trets 

paisatgístics i socioeconòmics emblemàtics de l’Empordà. 

Finalment, cal mencionar que la precipitació mediterrània destaca pel seu caràcter variable i extrem. Amb 

freqüència la pluja es presenta de forma abundant i especialment intensa, i provoca crescudes fluvials 

sobtades i situacions d’inundacions a plana. En el cas de Garriguella els riscos d’inundacions van associats a 

les avingudes de la Riera de Garriguella. 
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Geomorfologia 

L’emplaçament previst del càmping es troba en una zona de pendents suaus amb gradient negatiu oest-est, 

descendent des del Puig de la Mala Veïna (punt culminal dels relleus de Les Torres) fins a tocar de la Riera 

de Garriguella, ja a la plana central de Garriguella. El gradient afavoreix l’aparició d’escòrrecs de drenatge 

pluvial, de règim torrencial, dels quals es poden observar els solcs (color vermell de la figura) conseqüència 

directa de la circulació de l’aigua drenada vers la Riera de Garriguella durant episodis de pluja. 

Figura 9. Clinometria de l’àmbit de desenvolupament del Pla especial i entorn territorial. 

 

Font: Elaboració pròpia, 2015. 

Geologia 

La zona d’anàlisi es situa a la fossa tectònica de l’Empordà, en transició amb els relleus muntanyosos del 

nord-est, que configuren l’Albera (Pirineu axial). De forma resumida, la història geològica relata que a finals 

de l’orogènia alpina es van reactivar fractures antigues que formaren la fossa de l’Empordà reblerta finalment 

per sediments neògens. Prèviament i fins al Paleogen, l’Empordà formava una conca sedimentària oberta 

cap a l’oest que es reomplia amb sediments provinents del massís situat a l’est sobre el sòcol paleozoic. A 

l’àmbit on s’hi projecta el càmping hi aflora majoritàriament rebliment quaternari (veure figura següent). 
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Figura 10. Geologia local de l’entorn proper a l’àmbit del Pla especial. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa geològic de Garriguella 1:25.000 de l’ICGC, 2015 

Descripció de la litologia: 

Qlla – Argiles, llims i sorres de gra fi i mitjà que ocasionalment contenen un alt percentatge de 

graves i gravetes. Es reconeixen a la majoria de torrents i rieres que solquen el territori. 

Qc – Argiles amb sorres llimoses que contenen còdols de composició variable segons les 

característiques del substrat. Corresponen a dipòsits col·luvials recolzats en el relleu que 

constitueixen el substrat. 

Qv1g – Graves amb matriu sorrenca. Els còdols són força rodats i presenten una lleugera 

cimentació. S’interpreten com a ventalls al·luvials correlacionables amb la terrassa 1. 

Qg – Sorres, llims i argiles amb còdols de litologia variable aïllats. S’interpreten com a dipòsits 

mixts al·luvials-col·luvials que formen glacis d’acumulació. 

A les parts altes, sediments neògens  

NPPg – Graves fines i grolleres amb nivells argilosos esporàdics i capes de sorra grolleres locals. 

S’interpreten com a fàcies proximals del sistema al·luvial de Peralada. 
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Figura 11. Sediments neògens a l’àmbit d’estudi. 

 

Pel que fa als riscos geològics, no se n’identifiquen (segons Mapa per a la prevenció de riscos geològics 

1:25.000 Full 220-2-2 Garriguella, ICGC). La perillositat sísmica, segons la mateixa font cartogràfica, es 

quantifica en Intensitat VII. 

Hidrologia superficial i zones humides 

Xarxa hídrica 

La xarxa hídrica del sector la configuren un seguit d’escòrrecs de caràcter torrencial que drenen, fluint en 

sentit SW-NE la vessant oriental dels relleus de Les Torres per desaiguar finalment a la Riera de Garriguella. 

Aquesta última neix a l’extrem meridional de la Serra de la Baga d’en Ferran per, després de prendre noms 

diferents, desembocar finalment en l’àmbit dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.  
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Figura 12. Xarxa hídrica i àmbit fluvial de l’àrea de desenvolupament del Pla especial i entorn. 

 

            Font: Elaboració pròpia, 2015. 

Risc d’inundació 

El Pla especial va acompanyat d’un estudi d’inundabilitat de detall que centra l’anàlisi hidràulica en el torrent 

innominat que evacua les seves aigües d’avinguda a la riera de Garriguella. Aquest estudi es pot consultar 

íntegrament als annexos de la memòria urbanística del Pla.. 

Aquest torrent neix al vessant est del Puig de Mala Veïna i creua d’oest a est l’àmbit del PEU i la riera de 

Garriguella que circula de nord a sud a uns 230m a l’est de l’àmbit del Pla especial. La llera del torrent, al 

llarg de tot el tram objecte d’estudi, presenta una secció més o menys trapezial i amb unes dimensions 

variables en funció del tram, d’entre 0,5 i 2 m d’amplada en el fons, entre 3 i 5 m d’amplada entre marges i 

una alçada d’entre 0,5 i 1,5 m del talús del marge esquerre, mentre que els terrenys del marge dret es troben 

a una cota molt superior. 
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L’estudi d’inundabilitat identifica que tot el tram objecte d’estudi, la llera del torrent té una capacitat hidràulica 

aproximadament equivalent a les avingudes associades a 10 anys de període de retorn, però insuficient per 

crescudes de major recurrència en un parell de trams reduïts del curs a on s’originin desbordaments molt 

puntuals. 

La presència de l’estructura de l’obra de drenatge del camí rural que presenta un tub de drenatge de 

capacitat hidràulica reduïda (extrem d’aigua amunt) i l’estretament de la secció natural de la llera en algun 

tram puntual, provoquen lleugeres sobreelevacions en la làmina d’aigua i conseqüentment, facilita els 

desbordaments de l’aigua per a avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn. 

Figura 12. Àmbit inundable a l’àrea objecte del Pla especial. 

 

Font: Estudi d’inundabilitat del Pla Especial Urbanístic per la implantació d’un càmping en l’àmbit del “Mas Tòfol” de Garriguella (Alt 

Empordà). 

Aigües subterrànies 

La zona d’estudi s’inclou dins de l’àmbit de la Massa d’aigua subterrània 6 Empordà formada per unitats 

litoestratigràfiques sedimentàries d’edat neògena i quaternària. La unitat hidrogeològica la conformen 

diversos aqüífers essent el detrític neogen de l’Empordà el de més rellevància (93% de la Massa) i el 

corresponent a l’àmbit d’implementació del càmping. L’aqüífer està constituït per una alternança de graves i 

sorres semiconsolidades amb intercalacions argiloses i d’unitats llim-argiloses, són fàcies de ventall al·luvial 

procedents del Sistema Transversal, del Pirineu Oriental i els relleus Paleògens de l’Alt Empordà. 
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Figura 14. Unitats hidrogeològiques a l’àmbit de desenvolupament del Pla especial. 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, 2015. 

Sensibilitat acústica 

Garriguella no disposa de mapa de capacitat acústica, el qual estableix la zonificació acústica del territori i els 

valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica, i que es fixen com a objectius de 

qualitat acústica. Aquestes zones de soroll condicionen el creixement urbà i la zonificació dels usos, amb 

l’objectiu d’evitar, prevenir i reduir la contaminació acústica a la que està i pot estar exposada la població i, 

per tant, amb la voluntat de millorar la qualitat acústica del territori. 

Contaminació lluminosa 

La prevenció de la contaminació lluminosa permet la protecció del medi ambient a la nit i també garanteix una 

il·luminació adequada per tal que les persones puguin desenvolupar les activitats humanes correctament i 

amb seguretat i per tal de protegir el medi natural amb les seves funcions nocturnes. 

El municipi de Garriguella disposa d’una proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la delimitació 

de zones en funció de la seva protecció envers la contaminació lluminosa d’acord amb els criteris de la Llei 

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

D’acord amb les prescripcions establertes a la legislació vigent (Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi), el territori de Garriguella es divideix en els sectors 

E2 (grau de protecció alta) i E3 (grau de protecció moderada), els quals es defineixen, d’acord amb la 

vulnerabilitat a la contaminació lumínica, com: 
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-  Zona E1 (grau de protecció màxima): àrees incloses en el PEIN, àrees incloses en espais naturals 

de protecció especial (ENPE) i àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000. 

-  Zona E2 (grau de protecció alta): sòl no urbanitzable fora d’espais d’interès natural, fora d’una àrea 

de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000. 

-  Zona E3 (grau de protecció moderada): àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà 

o urbanitzable. 

-  Zona E4 (grau de protecció menor): àrees incloses en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats, 

comercials, industrials o de serveis i també vials urbans principals. 

Figura 15. Protecció envers la contaminació lluminosa 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015. 

La figura anterior inclou l’adaptació de l’àmbit del Pla especial a la classificació del sòl com a no urbanitzable. 

Figura 16. Taula de valors d’il·luminació segons el grau de protecció envers la contaminació lluminosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2012. 
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Atmosfera i qualitat de l’aire 

Per tal d’avaluar la qualitat de l’aire de l’àmbit de Garriguella i zones veïnes es consideren els valors de les 

mesures de la qualitat de l’aire obtingudes en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) a la qual pertany el municipi 

i els resultats de l’avaluació de la qualitat de l’aire a partir de les estacions de la Xarxa de Vigilància de 

Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), en els darrers 5 anys. Garriguella s’inclou dins de la Zona 

de Qualitat de l’Aire 9 (Empordà), que comprèn les comarques de l’Alt i del Baix Empordà.  

Amb les dades dels punts de mesurament d’aquesta ZQA, dels darrers 5 anys (2009 - 2013), la valoració de 

la qualitat de l’aire corresponent a la zona esmentada és: 

 Els nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el plom, el benzè i 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres estan per sota dels valors límit establerts 

per la normativa vigent. 

 Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els valors 

objectiu establerts a la legislació. 

 Respecte les mesures d’ozó troposfèric, s’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut 

humana durant tot el període, i el llindar d’informació horari a la població durant els anys 2010, 

2011 i 2013. D’altra banda, no s’ha superat en cap ocasió el llindar d’alerta en aquesta zona. 

 Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i 

les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 

 

4.2. MEDI BIÒTIC 

Hàbitats naturals, vegetació i fauna 

Espais naturals protegits i espècies protegides 

L’àmbit del Pla especial urbanístic no s’inclou en cap Espai Natural de Protecció Especial (ENPE) ni 

forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), però sí que en un radi de menys de 5 quilòmetres del 

massís de l’Albera, del Parc Natural del Cap de Creus i del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
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Figura 17. Espais d’interès natural en l’àmbit del Pla especial urbanístic. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015. 

Vegetació i hàbitats naturals 

En termes generals l’àmbit d’implementació del càmping és una successió de conreus herbacis de secà 

(cereals i farratges) alternats amb matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra 

baixa, més o menys arbrats (pi, ullastre, alzina i roure) fruit de la successió pròpia de l’abandonament de 

conreus llenyosos (olivera i vinya) que es produí fa unes dècades. Acompanyen al tomaní el bruc boal (Erica 

arborea), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’argelaga negra (Calicotome 

spinosa), alguns lligaboscs i d’altres arbusts i herbes més o menys oportunistes pròpies de sòls secs. 

Els escòrrecs i vores dels camps presenten vegetació arbòria (ullastre, alzina, roure i arç blanc) i arbustiva 

(llentiscle i arç blanc) prou desenvolupada com per representar espais refugi per la fauna (especialment petits 

mamífers i ocells) i alhora esdevenir una xarxa d’ecotons amb potencial funció connectora -d’entitat menor- 

que acaba conferint al conjunt característiques pròpies d’una matriu agroforestal, per tant, de major riquesa i 

diversitat biològica. Al llit d’algun curs hídric (secs-de règim torrencial) hi apareixen algunes plantes pròpies 

d’ambients frescals com el polipodi (Polypodium vulgare) i els barretets (Umbilicus rupestris). 
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Figura 18. Vegetació de l’àmbit d’estudi. Vista general del matollar de tomaní. Detalls del Tomaní i del Bruc boal. 
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Figura 19. Vegetació de l’àmbit d’estudi. Detalls del Llentiscle, Estepa negra i Lligabosc. Vista general d’un camp de 

cereal amb el marges arbrats. 

  

Els espais associats a camins i alguns vorals de conreus herbacis, presenten vegetació ruderal i arvense 

pròpia de zones amb activitat antròpica. Alguns exemples observats a l’àmbit d’estudi són l’ull de bou 

(Chrysanthemum segetum), la rosella (Papaver rhoeas), la ravenissa (Raphanus raphanistrum).  

Figura 20. Vegetació ruderal i arvense. Ull de bou i rosella. Ravenissa. 

  

Prop del Mas de Can Tòfol s’hi ha pogut observar un seguit d’arbres fruiters (pi pinyer, ametller) i espècies 

exòtiques (figuera de moro i agave).  
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L’hàbitat de més rellevància es troba associat a la Riera de Garriguella que, tot i presentar molts trams 

coberts de canya (Arundo donax), conserva sectors amb desenvolupament de vegetació de ribera amb 

presència majoritària d’àlbers (Populus alba) barrejats amb altres arbres de ribera, salzes (Salix alba), oms 

(Ulmus minor), pollancres (Populus nigra), etc. Es tracta d’un espai ecològicament important catalogat com a 

Hàbitat d’Interès Comunitari -no prioritari- amb funció connectora entre els espais naturals de l’Albera i els 

Aiguamolls de l’Empordà. 

Figura 21. Hàbitats a l’àmbit de desenvolupament del Pla especial i entorn. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015. 

Com ja s’ha avançat anteriorment la canya (Arundo donax) hi és present en diversos cursos hídrics i marges 

de camps proliferant gràcies al seu caràcter invasor i substituint la potencial vegetació de ribera. 

Figura 22. Canyar al límit de llevant del Pla especial. 
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Finalment cal destacar la presència de fileres de xiprers, element típic i reconegut del paisatge empordanès 

íntimament relacionat amb la tramuntana, que li aporta valor estètic, paisatgístic i patrimonial al sector 

estudiat. 

Figura 23. Filera de xiprers (Cupressus sempervirens) a l’àmbit del Pla especial. 

 

Fauna 

Els hàbitats naturals descrits anteriorment afavoreixen especialment la presència i convivència d’espècies 

animals forestals i de camps oberts. 

A l’entorn territorial del mas Tòfol, entre el Puig de la Mala Veïna, el nucli de Garriguella i la zona dels aspres 

el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha delimitat una àrea d’interès faunístic i 

florístic que es correspon amb una àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local 

d'espècies d'aus amenaçades existents a Catalunya. Concretament, del xoriguer petit (Falco naumanni) i de 

diferents 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). 

Figura 24. Mostra d’algunes aus amenaçades. 

 

El xoriguer petit és un ocell globalment amenaçat que a Catalunya i es troba en perill d’extinció, especialment 

per la destrucció dels seus hàbitats, l’ús de pesticides i la depredació dels nius. És molt sensible a la 

disminució de la qualitat dels ambients agrícoles de secà. És un petit rapinyaire que s’alimenta d’insectes i 

petits vertebrats. Habitualment ocupen forats sota les teules d'edificacions velles i abandonades per fer-hi el 
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niu, o bé a forats de penya-segats. Són migradors que passen la tardor i l'hivern a l'Àfrica i arriben a Europa a 

la primavera per reproduir-se. 

Figura 25. Àrees d’Interès Faunístic i Florístic. 

 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 2016. 

D’altra banda, diversos estudis demostren que algunes espècies de quiròpters están disminuint les seves 

poblacions, sobretot les que necessiten coves o arbres madurs. Les espècies cavernícoles i fissurícoles 

habiten a coves, avencs, masies, ermites, mines, construccions diverses, etc. 

El grau de protección legal d’aquestes espècies amenaçades emana de la Directiva 2009/147/CE del 

Parlament Europeu i del Consell Europeu relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’ocells), 

annex I, també de la Llei estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat, annex IV, i per part de la legislació 

catalana, del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protección d’animals: 

espècies protegida de la fauna salvatge autóctona. 



 

-66- 

 

També s’hi han detectat a la zona altres espècies com el ratpenat nòctul petit (Nyctalus leisleri), ratapinyada 

pipistrel·la comuna nana (Pipistrellus pygmaeus), ratpenat gris (Plecotus austriacus). 

D’acord amb la citació a l’Estudi de la connectivitat ecològica del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

(Mallarach, J.M., 2002) sobre presència esporàdica de la tortuga de rierol o pudenta (Mauremys leprosa) a la 

Riera de Garriguella. 

A la zones més forestals hom hi preveu la presència de la fauna típica dels boscos mediterranis, 

representada sobretot per aus i petits mamífers. En la zona forestal es preveu la presència d’aus com l’àliga 

marcenca (Circaetus galliucs), el gamarús (Strix aluco), el mussol (Tyto alba), l’aligot (Buteo buteo), el 

xoriguer (Falco tinnunculus), la merla (Turdus merula), la puput (Upupa epops), diverses mallerengues (Parus 

sp.) i tudó (Columba palumbus), a banda d’altres espècies relacionades amb els ambients fluvials, com el 

blauet (Alcedo athis) o l’abellerol (Merops apiaster), entre d’altres. 

Pel que fa als mamífers hi és possible la presència de micromamífers com poden ser el ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus), la musaranya (Crocidura rusula), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el teixó (Meles meles), 

la guilla (Vulpes vulpes), el conill (Oryctolagus cuniculus), la geneta (Genetta genetta), o la fagina (Martes 

foina). Com a representant dels mamífers de més grandària destaca l’abundància del senglar (Sus scrofa), 

que sol fer incursions a les zones agrícoles, provocant danys materials als conreus. 

La biodiversitat agrícola és important, sobretot els marges i petits bosquets associats, els quals són utilitzats 

per la fauna com a àrea de desplaçament, d’alimentació i de cria. Dins de l’ecosistema agrícola cal tenir en 

compte les basses i canals de reg existents en moltes masies i enmig de conreus, que esdevenen un 

important refugi d’amfibis i invertebrats. S’hi poden veure aus com l’abellarol (Merops apiaster) que hi passa 

l’època estival, o l’esparver cendrós (Circus pygargus). Altres espècies d’aus que s’hi poden trobar són la 

tórtora turca (Streptopelia turtur), el tudó (Columba palumbus), el pardal (Passer domesticus), la garsa (Pica 

pica), el gaig (Garrulus glandarius), etc. 

Risc d’incendi forestal 

La figura següent zonifica el perill bàsic d’incendi forestal al terme municipal de Garriguella tenint en compte 

els factors que determinen el seu grau de risc, com són el tipus de vegetació –inflamabilitat i combustibilitat–, 

el relleu i les condicions climàtiques. 
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Figura 24. Perill bàsic d’incendi forestal a l’àmbit d’estudi. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2015. 

 

Connectivitat ecològica 

L’àmbit d’implementació del càmping es situa en una zona intermèdia entre dos connectors ecològics 

importants, la Riera de Garriguella i el Rec Cagarrell. Són rellevants perquè és tracta dels connectors més 

directes entre l’espai d’interès natural Massís de l’Albera i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Així 

ho certifiquen diversos estudis d’entre els quals destaca l’Estudi de la connectivitat ecològica del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà (Mallarach, J.M 2002), i resten delimitats, amb més o menys amplitud territorial, 

a la Planificació de l’Espai Fluvial de la Muga, al Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de la Serra de 

Rodes i Entorns i al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 
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Figura 25. Connectors ecològics i paisatgístics a l’àmbit del Pla especial segons diverses fonts. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, PTPCG, PDUSR i estudi específic, 2015. 

Ambdós tenen caràcter de connector fluvial, especialment la Riera de Garriguella, tot i que l’àmbit del Rec del 

Cagarrell presenta espais forestals més amplis de muntanya baixa amb essència, però, de reductes 

boscosos aïllats a la plana empordanesa.  

En un pla inferior cal mencionar els vorals i marges vegetats de conreus, presents a l’àmbit d’estudi, que 

configuren petits retalls de bosc i matoll que esdevenen tant refugi com corredors ecològics funcionals per a 

espècies poc generalistes de micromamífers, ocells, rèptils, etc. 

 

4.3. PAISATGE 

L’àmbit del Pla Especial urbanístic forma part de la unitat del paisatge Plana de l’Empordà d’acord amb el 

Catàleg de Paisatge de les Comarques gironines, elaborat pel desenvolupament de la Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya. El paisatge d’aquesta unitat es caracteritza, 

entre d’altres, per l’horitzontalitat del seu relleu, el predomini de l’ús agrícola amb vinyes i oliveres, presència 

poc important de cobertes forestals (són els prats i les bosquines els tipus de vegetació més estesos). 

Un element configurador del paisatge empordanès és la tramuntana, que explica la presència els paravents, 

majoritàriament formats per xiprers, que s’alineen perpendicularment al nord i tenen la funció de protegir els 

conreus. Aquestes fileres arbrades defineixen clarament les visibilitats i els horitzons propers i són 

característics d’aquesta unitat i de la plana de l’Empordà. 
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L’àmbit d’emplaçament del càmping presenta trets característics del paisatge empordanès essent 

especialment rellevant la matriu agroforestal que combina bosquines i matollars amb prats i conreus 

llenyosos. La presència d’elements característics, com l’alineació de xiprers, és altre tret paisatgístic de 

l’emplaçament a destacar. 

El Pla Director Urbanístic de da Serra de Rodes i Entorns inclou l’àmbit del Pla urbanístic en la Unitat 3. 

Plana altempordanesa de conreus de cereals i zones d’inundació temporal.  

Altre factor important és l’exposició visual de l’àmbit, marcada per la seva situació a mitja vessant del Puig 

de la Mala Veïna i la plana empordanesa. Es tracta d’una situació privilegiada quant a panoràmiques de la 

plana agrícola circumdant i del nucli poblacional de Garriguella conjugats amb el rerefons escènic de les 

Alberes, Serra de Rodes i entorns. Aquesta situació fa preveure una alta exposició visual del paratge i, per 

tant, cal recomanar que qualsevol activitat urbanística que s’hi desenvolupi sigui especialment curosa amb la 

seva integració paisatgística. Aquest extrem s’haurà de confirmar, en fases posteriors, amb una anàlisi 

acurada de l’exposició visual en el marc d’un estudi específic d’integració paisatgística de l’activitat. 

Figura 26. Vista panoràmica des d’una parcel·la de l’àmbit de desenvolupament del Pla especial. 

 

Patrimoni arquitectònic 

A les finques on es projecta el càmping s’hi han inventariat una desena de búnquers probablement 

corresponents a enginyeria militar pròpia de mitjans del segle XX (anys 1930-50), susceptibles de ser 

considerats patrimoni arquitectònic, extrem que haurà de valorar un estudi ad-hoc. 

Figura 27. Patrimoni històric a l’àmbit del Pla especial. 
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5. DIAGNOSI DEL MEDI RECEPTOR: SENSIBILITAT AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL PLA 

ESPECIAL 

A partir de la caracterització del medi receptor de l’àmbit d’anàlisi s’obté una diagnosi dels aspectes 

ambientals del territori, i ha de servir per conèixer les capacitats ambientals de l’àmbit i les seves possibilitats 

d’aprofitament i transformació urbanística. 

En concret, es poden prendre decisions sobre la capacitat que té el medi per acollir els nous usos 

previstos en la proposta de zonificació urbanística, d’acord amb: 

-  la susceptibilitat de perjudicar valors intrínsecs i estratègics del medi, 

-  la transformació irreversible de les condicions naturals del territori, 

-  la presència de vulnerabilitats i de riscos ambientals, i 

-  l’existència d’elements ambientals que poden aportar millores al desenvolupament sostenible de la 

proposta. 

A continuació s’especifiquen les sensibilitats ambientals del territori, agrupades en grans termes en el medi 

físic i en el medi biòtic. Per a cadascun d’aquests àmbits s’han tingut en compte els condicionants 

ambientals que segueixen a continuació, i que es corresponen amb diversos aspectes que s’han caracteritzat 

en el capítol anterior sobre el medi receptor a l’hora d’obtenir un reconeixement referencial de la matriu 

territorial: 

MEDI FÍSIC 

Geomorfologia  /  Hidrologia  /  Atmosfera 

MEDI BIÒTIC 

Hàbitats naturals, vegetació i fauna  /  Connectivitat ecològica 

A més a més, per a cadascun d’aquests aspectes s’han utilitzat una sèrie de criteris que es corresponen amb 

els elements que serveixen per avaluar objectivament el grau de sensibilitat ambiental del medi, i que per tant 

condicionaran les propostes del nou planejament urbanístic municipal: 
 

MEDI ASPECTE ELEMENTS / CRITERIS 

M
E

D
I F

ÍS
IC

 

Geomorfologia Pendents (inclinació del terreny) 

Hidrologia 

Xarxa hídrica 

Risc d’inundació 

Atmosfera Contaminació lumínica 
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MEDI ASPECTE ELEMENTS / CRITERIS 
M

E
D

I B
IÒ

T
IC

 

Hàbitats naturals, 

vegetació i fauna 

Àrees d’interès natural (Hàbitats, vegetació i fauna) 

Risc d’incendi forestal 

Presència d’espècies vegetals al·lòctones amb caràcter invasor 

Connectivitat 

ecològica 
Espais d’interès per a la connectivitat ecològica 

Els següents apartats defineixen els criteris utilitzats en aquest exercici de valoració de la sensibilitat 

ambiental i es mostren els resultats mitjançant la representació cartogràfica.  

 

5.1. VALORACIÓ DE LA SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI 

La sensibilitat ambiental s’ha mesurat en quatre categories, d’acord amb el que estableix el mètode d’anàlisi 

que proposen els Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat: 

 Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’aprecien condicionants que desaconsellen totalment 

la seva transformació o directament queden excloses del procés urbanitzador per determinacions 

legals o de risc. 

 Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa respecte 

d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de transformació o, en cas 

que això no fos possible, prendre mesures preventives, correctores o compensatòries significatives.  

 Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir estrictament la seva 

transformació, fan recomanable l’adopció de determinades mesures preventives o correctores. 

 Sensibilitat baixa: No s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer no 

recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien de situar 

preferentment els elements més impactants. Es correspon amb els sòls residuals no inclosos en cap 

de les categories de sensibilitat anteriors. 

A continuació s’amplia la informació sobre els elements de valoració de la sensibilitat ambiental per a 

cadascun dels àmbits proposats anteriorment, i es mostren els resultats cartogràfics de cada nivell de 

sensibilitat (molt alta, alta, moderada i baixa). 
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5.1.1. SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI FÍSIC 

Aspecte: Geomorfologia 

1. 

Element objecte d’anàlisi Pendents (inclinació del terreny) 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Identificació dels terrenys amb pendents superiors 

al 20%, els quals queden exclosos del procés 

urbanitzador 

Valoració de la sensibilitat ambiental Pendents > 20% = sensibilitat alta 

MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LA GEOMORFOLOGIA 
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Aspecte: Hidrologia 

2. 

Element objecte d’anàlisi Xarxa hídrica 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Valoració de la xarxa hídrica com a elements 

preexistents del territori i amb capacitat 

estructuradora.  

Valoració de la sensibilitat ambiental Àmbit fluvial = sensibilitat molt alta 

Mapa de sensibilitat ambiental de la xarxa hídrica 

 

3. 

Element objecte d’anàlisi Risc d’inundació 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Valoració de l’abast territorial dels àmbits 

inundables associats a les avingudes fluvials de la 

riera de Garriguella. 

Valoració de la sensibilitat ambiental 
Zona inundable = sensibilitat alta 

Mapa de sensibilitat ambiental del risc d’inundació 
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Aspecte: Atmosfera 

4. 

Element objecte d’anàlisi Contaminació lluminosa 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Delimitació de diferents zones del territori d’acord 

amb la seva vulnerabilitat envers la contaminació 

lluminosa, i per tant segons el grau de necessitat 

de protecció. 

Valoració de la sensibilitat ambiental 
Zona de protecció màxima = sensibilitat molt alta 

Zona de protecció alta = sensibilitat alta 

Zona de protecció moderada = sensibilitat 

moderada 

Zona de protecció menor = sensibilitat baixa 
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Mapa de sensibilitat ambiental del risc de contaminació lumínica 

 

MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL DE L’ATMOSFERA 
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MAPA GLOBAL DE SENSIBILITAT DEL MEDI FÍSIC 

 

 

5.1.2. SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI BIÒTIC 

Aspecte: Hàbitats naturals, vegetació i fauna 

1. 

Element objecte d’anàlisi Àrees d’interès natural 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Delimitació dels diferents espais del territori 

d’acord amb el grau del seu valor natural. 

Valoració de la sensibilitat ambiental 
Espais PEIN-Xarxa Natura 2000= sensibilitat molt 

alta 

Hàbitats i vegetació descrita= gradació de 

sensibilitat molt alta a sensibilitat baixa 
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Mapa de sensibilitat ambiental de les àrees d’interès natural 

 

2. 

Element objecte d’anàlisi Risc d’incendi forestal 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Mapa de zonificació de perill d’incendi forestal, el 

qual té en compte diferents factors que 

determinen el grau de risc d’incendi forestal 

(vegetació –inflamabilitat i combustibilitat–, relleu i 

clima). 

Valoració de la sensibilitat ambiental 
Risc molt alt = sensibilitat molt alta 

Risc alt = sensibilitat alta 

Risc moderat = sensibilitat moderada 

Risc baix = sensibilitat baixa 
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Mapa de sensibilitat ambiental del risc d’incendi forestal 

 

3. 

Element objecte d’anàlisi Espècies vegetals al·lòctones 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Identificació de les clapes de vegetació al·lòctona 

que desplacen les espècies autòctones i, per tant, 

degraden les condicions naturals d’algunes 

formacions forestals, especialment concentrades 

als entorns de ribera de la riera de Garriguella. 

Valoració de la sensibilitat ambiental Presència de canyes = sensibilitat baixa 
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Mapa de sensibilitat ambiental de la vegetació al·lòctona 

 

MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL DELS HÀBITATS NATURALS, LA VEGETACIÓ I LA FAUNA 

 



 

-83- 

 

Aspecte: Connectivitat ecològica 

4. 

Element objecte d’anàlisi Espais d’interès per a la connectivitat ecològica 

Criteris de valoració de la sensibilitat ambiental Delimitació dels diferents espais del terme 

municipal que funcionen com a connectors 

ecològics i territorials 

Valoració de la sensibilitat ambiental 
Espai PEIN (Àrea font)= sensibilitat molt alta 

Connectors territorials d’interès ecològic i de 

continuïtat paisatgística = sensibilitat alta 

 

MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
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MAPA GLOBAL DE SENSIBILITAT DEL MEDI BIÒTIC 

 

 

5.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS I CRITERIS AMBIENTALS INCORPORATS EN EL PLA URBANÍSTIC 

D’acord amb les línies estratègiques establertes prèviament, els objectius específics que el Pla té en compte 

en matèria de sostenibilitat urbanística són els que segueixen a continuació, i esdevenen condicions per a les 

fases de planejament i d’implantació del càmping (tant d’execució com d’explotació): 

 

1. Model d’ocupació i ordenació del sòl 

Racionalitzar l’ocupació del sòl i procurar l’ús racional de l’espai en relació amb els requeriments de l’activitat 

a desenvolupar i els valors naturals de l’entorn. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1.1. Evitar l’ocupació excessiva i innecessària del sòl i la seva artificialització 
 

1.2. Preservar al màxim l’estructura territorial, paisatgística i funcional de l’espai, i mantenir l’estructura 

dels camins interiors i els elements singulars que se situïn dins de l’àmbit 
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2. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de l’entorn 

Respectar i assumir com a part integral de l’activitat a desenvolupar els valors naturals inherents a l’espai. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

2.1. Preservar els espais de caràcter forestal que són presents a l’àmbit i que contribueixen a la seva 

biodiversitat. 

2.2. Mantenir el paper estructurador de l’ecosistema fluvial del torrent innominat 

 

3. Integració paisatgística 

Garantir la correcta inserció paisatgística i encaix territorial de la nova activitat amb estratègies d’integració 

física i funcional amb l’entorn. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

3.1. Integrar les franges de vegetació natural de l’àmbit en la composició del paisatge agroforestal i 

aconseguir la màxima permeabilitat paisatgística amb l’entorn. 

3.2. Integrar les noves construccions a la matriu rural de l’entorn i evitar la interferència del fons 

escènic d’alt valor paisatgístic del massís de l’Albera des de la plana de l’Empordà. 

3.3. Oferir visuals paisatgístiques des del càmping i atendre l’exposició visual de l’àmbit des dels 

principals punts d’observació de l’entorn. 

 

4. Connectivitat ecològica i social 

Conservar els espais amb valor ambiental així com les funcions connectores de l’entorn, i integrar l’espai a la 

xarxa existent de connectors socials. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

4.1. Mantenir el potencial ecològic del torrent tributari de la riera de Garriguella. 

4.2. Integrar el càmping dins de l’estructura i la funcionalitat de la xarxa d’itineraris senyalitzats que 

s’articulen prop de l’àmbit. 

 

5. Protecció envers el risc d’inundació 

Compatibilitzar l’espai d’activitat amb les condicions de risc d’inundació. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

5.1. Eliminar l’exposició dels espais d’activitat del càmping al risc d’inundació en cas d’avingudes 

fluvials. 

 

 



 

-86- 

 

6. Mitigació del canvi climàtic i desenvolupament sostenible de l’activitat 

Minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera amb efecte hivernacle vinculades a la mobilitat generada i 

garantir la protecció del medi i la qualitat ambiental en l’ús de l’aigua, de l’energia, gestió dels residus i soroll. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

6.1. Dissuadir i gestionar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments pel territori proper i dins del 

recinte del càmping. 

6.2. Optimitzar el consum d’aigua dins de l’establiment per reduir la demanda de recursos hídrics. 

6.3. Optimitzar l’estalvi i l’eficiència energètica en l’espai d’activitat del càmping i fomentar l’ús de les 

energies renovables. 

6.4. Reduir, reciclar i reutilitzar els residus que es generaran en el desenvolupament de l’activitat. 

6.5. Controlar la contaminació acústica en l’emissió i l’immissió de soroll. 
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6. ANÀLISI DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA I DESENVOLUPADA 

Aquest capítol dóna continuïtat a l’exercici de contrast ambiental de les alternatives d’emplaçament, dimensió 

i zonificació del Pla especial per a la implantació de l’ús de càmping a Garriguella. 

Concretament s’especifica el procés de maduració de l’alternativa escollida, les raons de la seva selecció i es 

du a terme una comparativa entre l’opció triada i l’alternativa 0, és a dir, que no es desenvolupi el Pla 

especial. 

6.1. ALTERNATIVA ESCOLLIDA I DESENVOLUPADA 

El mapa següent mostra el dibuix de la delimitació dels àmbits del Pla especial de cada alternativa 

contemplada al llarg del procés de reacció del planejament derivat i de l’avaluació ambiental estratègica, des 

de l’avanç de Pla fins a la fase actual d’aprovació inicial. 

L’alternativa finalment escollida és fruït d’un treball de maduració continuada d’acord amb els següents 

aspectes: 

- Concepte de càmping vinculat al turisme verd per part del promotor 

- Compatibilitat de l’ús de càmping amb les determinacions dels planejaments territorials i 

urbanístics 

- Adequació a les sensibilitats ambientals del territori 

- Pronunciaments i aportacions de les administracions sectorials 

Figura 27. Alternatives dels àmbits del Pla especial. 
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L’avanç de Pla proposava les alternatives 2 i 3 com a àmbits probables per la seva menor incidència 

ambiental. Tant la Comissió d’Urbanisme com l’Àrea de Medi natural de la Generalitat de Catalunya s’han 

pronunciat a favor de l’alternativa 3, la qual és la millor valorada per part del Document inicial estratègic (DIE) 

que precedeix aquest Estudi ambiental estratègic dins del procés d’avaluació ambiental del Pla especial. 

Aquesta alternativa 3 (en trama groga) ha evolucionat cap a una nova opció (en vermell) que redueix una 

mica més la superfície, inclou alguns ajustaments a les línies de relleu i descarta una part de la matriu 

boscosa a l’oest de l’àmbit. 
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Font: Plànol O.2 de la memòria urbanística del Pla especial per a la implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 

6.2. PERFIL AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA 0 I DE L’ALTERNATIVA DESENVOLUPADA 

Aquest apartat conté un exercici de comparativa del perfil ambiental inicial (alternativa 0) i el perfil ambiental 

resultant (alternativa desenvolupada) amb relació a la transformació de l’espai segons el tipus i la intensitat 

d’ús que acollirien les dues opcions. 
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El no desenvolupament del Pla especial conservaria les condicions actuals del territori. L’alternativa 0 es 

correspon amb el perfil ambiental actual i, per tant, el no desenvolupament del Pla especial urbanístic 

suposaria el manteniment de les condicions actual del territori, sense canvis de les cobertes i els usos vigents 

del sòl i de la seva rellevància com a components de la matriu territorial. 

La preservació integral d’aquest entorn de naturalesa predominantment agrícola mantindria els elements pels 

quals el Pla territorial parcial de les comarques gironines classifica els sòls de protecció territorial i 

concretament d’interès agrari i/o paisatgístic: “Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació 

territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial”. 

Alternativa 0        Alternativa desenvolupada 

 

El no desenvolupament del Pla especial conservaria un espai viu dins la matriu agroforestal de l’entorn, i això 

significa que donaria continuïtat als usos actuals, mantindria les condicions naturals del sòl i continuarien les 

funcionalitats territorials i ambientals del sector perquè s’evitaria la transformació del territori en els següents 

termes: 

- Cohesió territorial. Evita la fragmentació del sistema d’espais oberts del terme de 

Garriguella. 

- Hàbitats naturals. Evita l’eliminació de l’ecotó bosc - conreus i l’afectació que suposa 

sobre la biodiversitat dels espais agraris. 

- Connectivitat ecològica. Evita la interferència dels corredors territorials amb funcions 

connectores. 
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- Paisatge. Evita l’eliminació del mosaic agroforestal del paisatge de transició entre la plana 

de l’Empordà, els aspres i el massís de l’Albera, i evita l’alteració de l’escena paisatgística 

d’aquest entorn territorial. 

- Matriu agrícola. Evita l’eliminació d’espais treballats de vocació i tradició agrícola i la 

reducció de la base territorial de l’activitat agrària de Garriguella. 

- Vectors ambientals. Evita la pressió sobre els recursos naturals (sòl, aire, aigua, etc.). 

D’altra banda, l’alternativa desenvolupada es correspon amb la proposta d’implantació de l’ús de càmping a 

l’entorn del mas Tòfol. 

1. Dintre de la fase inicial de redacció del planejament es tenen en compte una sèrie de 

condicionants i mesures ambientals fonamentals de partida per a la zonificació del sòl del Pla 

que van encaminades a minimitzar l’impacte derivat de l’ocupació del sòl, amb l’objectiu de fer 

compatible la preservació dels valors naturals amb el desenvolupament de l’activitat. 

En general es preserva la morfologia del terreny i es manté la seva estructura natural als efectes de 

preservar l’estructura territorial, paisatgística i funcional de l’espai agroforestal. Concretament: 

 Matriu biofísica. Es preserven les franges vegetals com a elements configuradors 

del paisatge i que vertebren l’estructura i la distribució dels usos del càmping. 

                  

 Morfologia del terreny. Es preserven les línies de relleu del terreny adequant la 

nova vialitat principal als camins rurals preexistents i distribuint els espais 

d’activitat a les zones planeres que requereixin el mínim moviment de terres. 
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2. Es consideren unes mesures de prevenció i reducció ambiental dels possibles impactes durant 

la implementació del càmping. Donen resposta als impactes que esdevenen els motius que 

justifiquen l’alternativa 0: 

 Cohesió territorial. L’àmbit del Pla serà una peça que mantindrà un paper actiu 

dins de l’estructura de la matriu territorial amb entitat pròpia en l’area de transició 

entre plana de l’Empordà, aspres i massís de l’Albera. 

 Hàbitats naturals. Es preserva íntegrament la xarxa connectada de marges i 

bosquines, en continuïtat fora de l’àmbit del Pla. 

 Connectivitat ecològica. Es preserva i es garanteix el manteniment de les 

condicions naturals i la funcionalitat ecològica del torrent innominat que travessa 

l’àmbit entre el rec Cagarrell i la riera de Garriguella. 

 Paisatge. Es contemplen estratègies i accions d’integració paisatgística per 

contextualitzar satisfactòriament l’àmbit dins del paisatge de l’entorn. 

 Vectors ambientals. S’estableixen unes condicions d’implantació obligatòria per 

minimitzar la pressió de l’activitat sobre els territori (soroll, contaminació lumínica, 

emissió de gasos contaminants, aigua i energia). 

 

3. Es consideren mesures de compensació ambientals i el nou equipament turístic generarà 

oportunitats ambientals en el territori: 
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 Hàbitats naturals. Contribució al programa de cria en captivitat i alliberament del 

xoriguer petit (Falco naumanni) i en la supervivència de quiròpters com a espècies 

de fauna amenaçada en aquest àmbit del territori. 

 Paisatge. Soterrament de la línia elèctrica que travessa l’àmbit i per tant millora de 

l’escena paisatgística. 

 Aspectes socials. Revulsiu econòmic per Garriguella i municipis de l’entorn per 

l’oferta de nous llocs de treball, valor afegit a la marca Empordà amb oferta de 

turisme verd vinculat al paisatge i a l’entorn natural, posada en pràctica de 

l’educació ambiental i la difusió dels valors naturals, culturals i paisatgístics de 

l’entorn que pugui generar sinèrgies locals entre diferents agents del territori 

compromesos amb la sostenibilitat. 

El paisatge és dinàmic, canvia constantment i es transforma. Aquestes transformacions han de ser viables en 

entorns ambientalment sensibles i han de permetre la compatibilitat i convivència de nous usos amb la 

preservació del medi ambient i dels valors dels espais oberts. La instal·lació del càmping té un potencial 

d’impacte i, alhora, genera oportunitats en el territori. L’adequada implantació de les instal·lacions en el medi 

receptor i el desenvolupament sostenible de l’activitat garantiran a transformació viable d’un territori viu. 

6.3. PROPOSTES D’ORDENACIÓ DEL CÀMPING 

D’acord amb l’apartat 4 del capítol 2 de memòria d’ordenació del Pla especial, “(...) s’ha desenvolupat una 

proposta que preveu dotar a la futura activitat d’una eina que reguli, ordeni les condicions de 

desenvolupament i adequïi la implantació a l’entorn, sense que això suposi predeterminar la tipologia, 

disposició i organització de les unitats d’acampada i els serveis oferts, atesa la clara necessitat d’adaptació a 

l’evolució constant del mercat turístic, especialment en les càmpings”. 

S’ha plantejat establir una proposta prou definida per que respecta a la zona central de l’àmbit, on hi conflueix 

i se’n deriva la vialitat bàsica, troncal i vertebradora, l’accés, l’aparcament i les vies d’evacuació, i les àrees 

de serveis generals i d’equipaments, i la organització dels sectors d’acampada perimetrals immediats. També 

s’estableixen els recorreguts per a vianants i les seves connexions a dins i fora del recinte. 

Es preveu que “els dos sectors d’acampada més externs (SA5 i SA7) es puguin desenvolupar segons les 

necessitats futures, adaptant-se a aquestes en el seu moment. Això facilita poder proposar solucions en la  

seva disposició, organització interna, estructura viaria o tipus de serveis i/o equipaments sota els paràmetres 

reguladors ja definits en el present PEU“. 

Tal com apunta la memòria del Pla especial “S’acompanyen dues solucions o exemples d’aplicació distintes 

(identificades, com 1 i 2)  en els plànols d’exemple E1 a E4, que permeten observar les diferents possibilitats 

de organització interna dels Sectors d’Acampada (SA) que, mantenint la ordenació de la zona central de 

l’àmbit, s’estableixen possibles  alternatives a determinar en el moment d’entrar en funcionament, a traves del 

corresponent Projecte d’urbanització i d’Implantació de les Unitats d’Acampada d’acord amb les 

determinacions del present Pla i la normativa sectorial vigent que correspongués”. 
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7. CÀLCUL DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS DERIVADES DE 

L’ALTERNATIVA DESENVOLUPADA 

En aquest apartat es realitza un estimació quantitativa i una valoració qualitativa de les demandes i la 

capacitat de subministrament de serveis bàsics, d’acord amb l’abast de la implantació de l’ús de càmping a 

l’entorn del mas Tòfol, per als principals vectors ambientals (aigua, energia i mobilitat). D’aquesta manera es 

pot avaluar la viabilitat ambiental de l’execució de les noves propostes urbanístiques, i es dimensionarà la 

infraestructura per satisfer el conjunt de la nova demanda. 

El capítol 6 de la memòria del Pla especial està dedicat a la descripció i valoració de les infraestructures de 

serveis bàsics. A continuació es detallen alguns dels aspectes de cadascun d’aquests serveis de 

subministrament (aigua i energia) i de la mobilitat.  

7.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

7.1.1. Previsió de futures demandes d’aigua 

El càlcul de previsions de consum d’aigua respon als següents criteris: 

- Es considera una dotació mitjana d’aigua de 150 litres / persona i dia 

- Es considera un consum de la superfície qualificada com a comercial i equipaments de 0,3 

litres /segon i hectàrea 

- Es considera un cabal punta de 0,1 litres / segon i hectàrea pel reg de les zones verdes 

- Es considera el factor d’estacionalitat de l’activitat (de 0,53), obtingut de: 

 3 mesos de màxima ocupació (95%) 

 6 mesos de mitjana ocupació (50%) 

 3 mesos de baixa ocupació (20%) 

D’acord amb aquestes dades de partida, els valors estimats d’aigua són: 

- Consum anual d’aigua: 62.257 m3 

- Consum diari màxim: 293 m3 

- Cabal punta de consum: 11,2 litres / segon 

- Cabal per hidrants contra incendis: 293 m3 / hora 
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Font: Memòria urbanística del Pla especial urbanístic d’implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 

 

7.1.2. Previsió de sistema de subministrament d’aigua potable 

Actualment a la finca de mas Tòfol s’hi desenvolupa una activitat agrària que explota les aigües subterrànies 

d’un pou de 200 metres de profunditat i amb un aforament aproximat de 25.000 litres / hora. 

No obstant, el Pla preveu la connexió a la xarxa pública d’aigua potable a través de la canonada que alimenta 

el dipòsit de Pedret i Marzà, situada a uns 750 metres de les noves instal·lacions. La companyia 

concessionària del sistema d’abastament municipal d’aigua, SOREA, ha manifestat en un primer informe, la 

suficiència de cabals per satisfer les noves demandes d’aigua del càmping. 
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Des d’aquesta canonada es construirà una xarxa primària amb canonades de diàmetre 160 mm i 125 mm. El 

dissent de la infraestructura prevista tindrà la capacitat suficient per subministrar la demanda punta d’aigua 

del càmping i per garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants en les condicions que estableix la legislació 

vigent. 

 

7.2. SANEJAMENT D’AIGUA 

7.2.1. Previsió de futurs cabals d’aigües residuals 

El càlcul de previsions de producció i tractament d’aigües residuals respon als següents criteris: 

- Es considera una dotació mitjana d’aigua de 150 litres / persona i dia 

- S’adopta una mitjana de 3 persones per unitat d’acampada 

- En zones d’equipaments i terciari es considera un consum de 0,1 litres / segon i hectàrea 

- Es considera un cabal punta de 3 equivalent al cabal d’un dia consumit en 8 hores 

 

Font: Memòria urbanística del Pla especial urbanístic d’implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 
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7.2.2. Previsió de sistema de sanejament de les aigües residuals 

L’adequació del sistema de depuració de les aigües residuals ja preveu, en una primera fase d’execució,la 

construcció de la totalitat dels col·lectors soterrats sota la xarxa viària primària del càmping. Des d’aquí en 

derivaran els col·lectors que arribaran als corresponents blocs sanitaris que s’instal·laran en cadascuna de 

les fases d’implantació. 

El Pla preveu la construcció d’una EDAR totalment soterrada a dins de les instal·lacions del càmping, 

considerant una càrrega contaminant de les aigües residuals que arriben a la depuradora assimilable a 

urbana. Es dissenya un sistema que s’ajustarà a les necessitats funcionals de cada moment temporal de la 

fase d’implantació en etapes i serà ampliable en cas de necessitat. La infraestructura tindrà una capacitat de 

2.000 habitants equivalents i estarà format per quatre reactors biològics. 

D’acord amb la memòria del Pla, el sistema de depuració constarà de quatre fases: 

 

Font: Memòria urbanística del Pla especial urbanístic d’implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 

Cal afegir que la xarxa de recollida d’aigües pluvials serà separativa de la xarxa d’evacuació de les aigües 

residuals, i la concreció dels diàmetres dels col·lectors es farà en el corresponent projecte executiu. 

 

7.3. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

7.3.1. Previsió de futures demandes energètiques 

El càlcul de previsions de necessitats d’energia elèctrica té en compte els següents aspectes: 

- Es considera una potència de 2,2 kw per bungalow 

- Es considera una potència d’1,1 kw per parcel·la 

- Les necessitats d’enllumenat viari s’estima en els 2 w/m2 

- Es considera una ràtio de 15 w/m2 de superfície destinada a serveis/equipaments 
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- Es considera una potència de 60 kw pel sistema depuració 

- Es té en compte un coeficient 0,4 de simultaneïtat 

Per a la primera fase d’implantació del càmping s’estima una potència de 441,12 kw: 
 

 
Font: Memòria urbanística del Pla especial urbanístic d’implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 

Les necessitats totals d’electricitat pel càmping equivalen a una potència de 629,60 kw: 
 

 
Font: Memòria urbanística del Pla especial urbanístic d’implantació d’un càmping a Garriguella, 2016. 
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7.4. MOBILITAT GENERADA 

7.4.1. Xarxes existents de mobilitat a l’entorn territorial de l’àmbit del Pla 

L’àmbit del Pla especial està drenat per una xarxa capil·lar de camins que teixexen el territori amb enllaç a la 

principal estructura viària de la zona (N-260 pel sud i C-252 pel nord). 

 

Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, 2016. 

7.4.2. Estimació del nombre de desplaçaments que generarà l’activitat de càmping 

D’acord amb els paràmetres que s’estableixen a l’annex 1 del Decret 344/2006, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada, els desplaçaments previstos són els següents: 
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Ús Ratios de generació de viatges Sostre total (m2) Viatges generats / dia 

Equipament  turístic 20 viatges/100 m2 de sostre 11.400,81 m2 2.280 

D’acord amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada “Atès que no es coneix ni el nombre de viatges 

actuals ni la modalitat de transport dels usuaris del càmping i considerant la forta estacionalitat de l’activitat i 

de la mobilitat associada, només ha estat possible realitzar una estimació aplicant els barems de l’Annex 1 

del Decret 344/2006. Per a l’estimació de la mobilitat que generarà el càmping s’ha equiparat l’ús de càmping 

amb l’ús d’equipament (equipament privat turístic), el qual té una ràtio de 20 viatges/100 m2 de sostre. Per 

tant l’activitat de càmping en el cas que s’executés l’edificabilitat màxima permesa, es preveu que generi 

2.280 viatges/dia”. 

7.4.3. Propostes d’ordenació de la mobilitat generada dins i fora del càmping 

D’acord amb l’estructura actual de la vialitat i la previsió de desplaçaments, el Pla té en compte un seguit de 

mesures per ordenar i optimitzar la mobilitat que generarà l’activitat del nou equipament turístic. 

Pel que fa a la connexió amb l’exterior: 

- Adequació d’un accés principal             des del camí de Can Tòfol, connectat al camí vell de 

Figueres a Llançà, el qual deriva de la carretera N-260. Serà una via de carril de 6,5 metres 

d’amplada, segregat per a bicicletes. 

 
Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, 2016. 

- Adequació d’un accés secundari             enllaçat a un camí rural que connecta a l’est amb 

el nucli de Garriguella. Serà una via de 3,5 metres d’amplada. 

 
Font: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, 2016. 
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- Adequació de dues vies d’evacuació segura       al costat de ponent de l’àmbit, 

comunicades amb el camí de Castelló d’Empúries, el qual forma part de la xarxa senderista 

senyalitzada d’Itinerannia. 
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Pel que fa a la mobilitat dins del recinte del càmping: 

- Bona part dels viatges es faran a peu o en bicicleta. És fonamental crear les millors 

condicions de conviència i seguretat viària dins del recinte entre els diferents modes de 

desplaçament (a peu, en vehicle de motor i en bici). 

- Configuració d’una anella viària troncal a partir de la qual s’estructura l’accés principal al 

recinte. Permetrà la circulació de vehicles i vianants, i de bicicletes en alguns trams 

segregats en els quals compartiran la mateixa plataforma. 

- Articulació de vials secundaris que deriven de l’eix principal i donen accés als sectors 

d’acampada i a cadascuna de les parcel·les. Permetrà la circulació de vehicles, bicicletes i 

vianants, sempre en carrils segregats i sota condicions de seguretat viària. 

- Configuració d’un carril d’ús exclusiu per a vianants que recorrerà tot l’àmbit del Pla 

especial per tal d’accedir a qualsevol racó, restringit el seu ús a la bicicleta i al vianant. 

- La velocitat dels vehicles es limitarà a 10 km/h. i per tant es considera compatible amb tots 

els nivells de circulació. 

- El càmping disposarà de places d’aparcament tant de vehicles rodats com de bicicletes 

dins de cada unitat d’acampada. 

- L’àrea d’aparcament de l’entrada disposarà de places per a vehicles privats, bicicletes i 

autobusos. 
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8. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS DEL PLA ESPECIAL 

Aquest capítol mostra els efectes ambientals que es poden derivar del desenvolupament del Pla especial 

urbanístic proposat, i esdevenen una justificació de la viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada. 

L’exercici d’avaluació que segueix a continuació té com a objectiu 

(1) identificar i preveure els possibles impactes socioambientals que es poden derivar de la 

proposta urbanística, 

 (3) plantejar i justificar les mesures preventives, correctores i compensatòries del capítol 8. 

Mesures preventives, correctores i compensatòries, i que s’hauran de tenir en compte en les fases 

de planificació, execució i explotació del Pla per tal de garantir-ne la seva viabilitat ambiental. 

Així doncs, s’identifiquen i s’avaluen els probables efectes significatius o impactes sobre els diferents 

aspectes ambientals que implicarà el desenvolupament dels nous sectors urbanístics previstos en el Pla, 

sobretot amb relació als següents aspectes: 

- sostenibilitat global de la proposta de zonificació d’usos i espais d’activitat 

- garanties de permeabilitat territorial 

- protecció en front del risc d’inundació i d’incendis forestals 

- protecció de la biodiversitat 

- protecció del medi hidrogeològic 

- garanties del cicle de l’aigua 

- estratègies d’integració paisatgística 

Globalment el Pla especial s’ha d’executar amb el compromís de garantir la protecció del medi, la 

sostenibilitat dels recursos naturals i la preservació dels components del paisatge. 

La següent taula recull la matriu d’avaluació amb els impactes que pot comportar la nova zonificació i 

ordenació del planejament. Metodològicament es defineix el tipus d’impacte segons cadascun dels àmbits 

d’anàlisi del medi receptor (medi físic, medi biòtic i medi antròpic), se’n fa una breu descripció, es caracteritza 

i es vincula als sectors del càmping i, finalment s’avaluen els impactes finals segons l’estat actual i el 

potencial del medi abans i després de l’aplicació de les mesures preventives, correctores i compensatòries 

previstes en el capítol 9. 

A partir de la informació obtinguda en el capítol 4 sobre l’anàlisi del medi receptor i en el capítol 5 sobre la 

diagnosi de la sensibilitat ambiental s’avaluen separadament les possibles afeccions derivades de la 

implantació dels nous creixements o, en conjunt, de la proposta d’ordenació i gestió urbanística segons el 

que s’indica a l’apartat d) de l’article 70 del Decret 305/2006 Reglament de la Llei d'urbanisme “Identificació i 
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avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini, 

permanents i temporals, positius i negatius i d'altres) de l'ordenació proposada sobre el medi ambient, 

incloent: 1r. Els efectes sobre els recursos naturals, 2n. Els efectes sobre els espais i aspectes 

identificats d'acord amb l'apartat 1, 3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per 

l'ordenació prevista pel pla”. 

Pel que fa a la caracterització dels efectes ambientals, s’han utilitzat els següents conceptes, que són 

excloents entre ells: 

- Positiu / Negatiu 

- Simple  / Sinèrgic 

- Temporal / Permanent 

- Reversible / Irreversible 

- Discontinu /Continu 

Pel que fa a l’avaluació dels efectes ambientals, s’han utilitzat els següents conceptes establerts per a 

aquest tipus d’anàlisi d’impactes: 

- Favorable: aquell efecte sobre el medi que té un caràcter positiu, i esdevé una oportunitat de millora 

- Compatible: aquell efecte sobre el medi que té una recuperació immediata i que no precisa 

mesures correctores 

- Moderat: aquell efecte en el que la recuperació del medi no precisa mesures correctores intensives, 

però que a la vegada es requereix un cert temps per a la recuperació de les condicions ambientals 

inicials. 

- Sever: aquell efecte que la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix l’adequació de 

mesures correctores i, tot i les mesures, cal encara un període de temps considerable per retornar a 

l’estat inicial. 

- Crític: aquell efecte sobre el medi de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una pèrdua de 

qualitat permanent, sense recuperació possible de les condicions ambientals inicials, ni fins i tot, 

amb l’adopció de mesures correctores. 

Cal indicar que aquestes definicions sovint no s’adapten a l’avaluació precisa de determinats impactes, de tal 

manera que poden expressar diferents graus d’incidència o magnitud. 
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Taula 1. Matriu d’avaluació dels probables impactes del desenvolupament del Pla, abans i després de l’aplicació de les 

mesures correctores previstes per a l’execució del Pla (especificades en el capítol 9). 

MEDI FÍSIC 

CONSUM DE SÒL 

1 Impacte 
Extensa ocupació del sòl i transformació del territori en discontinuïtat amb la trama urbana de 

Garriguella 

Descripció  

El nou càmping ocuparà una àmplia superfície de sòl (17,5 hectàrees) i s’emplaçarà dins del sistema 

d’espais oberts del terme de Garriguella en una àrea discontínua de la trama urbana o de zones 

urbanitzades del territori, i per tant transforma una peça de sòl lliure d’ocupació, amb valor de continuïtat 

i extensió, actualment en activitat, dins de l’estructura orgànica de la matriu territorial en sòl no 

urbanitzable. 

De totes maneres, l’ús de càmping, compatible amb el medi urbà, és admès en el sòl no urbanitzable 

pels diferents instruments de planejament territorial i urbanístic que són aplicables a Garriguella. 

D’acord amb el que estableix el PTPCG el procediment de tramitació de la implantació de l’activitat de 

càmping haurà de tenir “especial consideració del valor agrari del lloc que es proposa transformar, de 

les alternatives possibles i de la integració paisatgística necessària”. En aquest sentit, l’àmbit del Pla no 

ocupa les àrees de més qualitat agrícola per valor edàfic i productiu, el document inicial estratègic va du 

a terme una anàlisi d’alternatives que aquest EAE completa i verifica, i l’Estudi d’impacte i integració 

paisatgística atén especialment la inserció en el paisatge i l’encaix territorial de la proposta. 

Tant el Pla especial com l’Estudi ambiental estratègic proposen un seguit de mesures per a diferents 

aspectes que garanteixen la viabilitat ambiental del projecte i asseguren la convivència dels valors, les 

funcions i les oportunitats del territori. L’extensió de la nova ocupació i la transformació de les cobertes i 

dels usos del sòl genera un impacte que pretén ser compatible amb les funcions bàsiques del territori. 

Tot i l’evident transformació de les condicions naturals del lloc i de l’alteració de les característiques del 

paisatge, la implantació del càmping no provoca una fragmentació territorial significativa perquè no 

interfereix severament en la cohesió territorial de l’entorn ja que no provoca l’aïllament de l’estructura 

del sistema d’espais oberts en termes de no comprometre (1) la continuïtat territorial de l’extensió de la 

matriu agrícola dins del terme i a la plana nord de l’Empordà, (2) el potencial connector dels corredors 

biològics de la zona, i (3) la permeabilitat paisatgística de l’entorn. 

Tots aquests extrems seran tractats en valoracions que segueixen a continuació en quant a valoració de 

l’impacte ambiental de la implantació del càmping i, després, a proposta de mesures per eliminar, 

prevenir o compensar els probables efectes ambientals. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Irreversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures 
MODERAT / 
COMPATIBLE 
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VALOR AGROLÒGIC DEL SÒL 

2 Impacte Pèrdua de sòl agrícola 

Descripció  

Es perdrà un total aproximat de 13 hectàrees de sòl agrícola en activitat, sense un valor agrològic i 

productiu elevat d’acord amb la delimitació d’espais agrícoles que estableixen els Plans territorials que 

tenen efectes urbanístics en el terme de Garriguella. 

Depareixerà una extensa peça de sòl agrícola que funciona com un actiu territorial des d’un punt de vista 

territorial, econòmic, social, ecològic i paisatgístic. 

 

La implantació del càmping no té efectes significatius sobre la continuïtat territorial de l’extensió de la 

matriu agrícola dins del terme i a la plana nord de l’Empordà. 

 

No es contemplen mesures específiques per a la preservació de l’espai agrícola dins de l’àmbit del Pla 

especial. L’apartat 1.3.2 efectua una valoració de la pèrdua de sòl agrari que comportarà la implantació 

del càmping. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Irreversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures MODERAT 
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GEOMORFOLOGIA I ESTAT DEL TERRENY 

3 Impacte Alteració del perfil del relleu, compactació del terreny i reducció de la infiltració 

Descripció  

Es produiran moviments de terres a l’hora d’adequar la configuració definitiva dels terrenys en 

l’execució d’obres com la construcció de la vialitat -alguns trams nous requeriran desmunts i 

terraplenats-,  l’anivellament del terreny per a la construcció de l’àrea d’equipaments i les edificacions, el 

soterrament d’infraestructures de serveis, etc. La implantació del càmping, d’acord amb el que es grafia 

al plànol 0.3 “Adaptació/Adequació topogràfica i seccions” implicarà un moviment de terres que serà el 

mínim possible procurant la millor adaptació a la topografia existent. 

D’altra banda, la urbanització d’aquesta àrea alterarà les condicions naturals del terreny. Inevitablement, 

la pavimentació de la nova vialitat i de l’espai que s’anivellarà i serà ocupat per les instal·lacions 

suposaran la compactació del sòl i, així, es reduirà la infiltració d’aigua i es modificarà el drenatge 

localitzat de les superfícies d’aquestes àrees transformades. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Irreversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

AIGÜES SUPERFICIALS 

4 Impacte Existència de risc d’inundació 

Descripció  

L’àmbit de la modificació urbanística se situa sobre de sòl potencialment inundable segons la cartografia 

disponible de l’Agència Catalana de l’Aigua, atenent a criteris geomorfològics. Per conèixer el detall de 

l’exposició de l’àmbit al risc d’inundació, el Pla especial ve acompanyat d’un estudi d’inundabilitat amb el 

focus d’atenció sobre les inundacions que provoquen les avingudes del torrent innonimat que travessa 

d’oest a est l’àmbit i més avall evacua les aigües pluvials fins a la riera de Garriguella. Segons els 

resultats del model hidràulic inicial presenta risc d’inundació entre lleu i moderat per una avinguda de 

500 anys de període de retorn. 

L’estudi concreta una sèrie de mesures de protecció, les quals s’integren de forma coherent amb 

l’actual configuració dels terrenys de l’àmbit i també del seu entorn i redueixen el risc d’inundació per 

crescudes de 500 anys de període de retorn de les zones que es preveu destinar a unitats d’acampada 

i, per tant, permeten fer compatible l’activitat de càmping dins de l’emplaçament seleccionat. 

Avaluació Negatiu Simple Temporal Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 
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AIGÜES SUBTERRÀNIES 

5 Impacte Afectació de les aigües subterrànies 

Descripció  

L’àmbit del Pla especial queda fora de la delimitació dels aqüífers protegits segons el Decret 328/1988 i 

les reglamentacions per a les zones vulnerables per a contaminació de nitrats (Declaracions per part 

dels Decrets 283/1998 i 476/2004). 

Concretament el càmping es vol implantar en un aqüífer detrític amb rang de permeabitat mitja-baixa i a 

més a més la perillositat de l’activitat de càmping és reduïda com a font potencial de contaminació 

de les aigües subterrànies. El risc podria existir durant la fase d’execució de les obres o davant de fuites 

accidentals del carburant dels vehicles. 

Avaluació Negatiu Simple Temporal Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures COMPATIBLE Després de mesures COMPATIBLE 

 

6 Impacte Increment de les demandes d’abastament i de sanejament d’aigua a Garriguella 

Descripció  

Pel que fa a l’abastament d’aigua, 

la nova qualificació del sòl implica un augment de la demanda d’aigua en la xarxa pública de 

subministrament d’aigua potable i, en contraposició, l’abandonament de l’activitat agrícola suposa 

l’eliminació de l’explotació del pou situat a dins de la mateixa finca per ús del reg dels camps. 

El Pla preveu la connexió a la canonada que alimenta el dipòsit de Pedret i Marzà, dins del sistema 

d’abastament d’aigua de la Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i 

Pedret i Marzà, el qual aprofita aigües subterrànies. 

Aquest sistema de subministrament d’aigua disposa de cabals suficients tant en qualitat com en 

quantitat per fer front a les futures demandes d’aigua associades a l’activitat de càmping (veure capítol 

7). 

Pel que fa al sanejament d’aigua, 

el càmping disposarà d’un sistema propi de depuració de les aigües residuals, i tindrà la capacitat 

suficient per tractar els cabals esperats (veure capítol 7). A més a més està previst que el disseny del 

sistema s’ajusti a les necessitats funcionals de cada moment i permetrà la seva ampliació d’acord amb 

el ritme d’execució de les diferents fases d’impantació del càmping. 

Avaluació Negatiu Simple Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 
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RESIDUS 

7 Impacte Impactes derivats de la generació de residus 

Descripció  

Una altra incidència ambiental derivada de la instal·lació del càmpin afecta al vector residus, 

assimilables a urbà. La nova activitat generarà un volum màxim de residus de 2.410,2 kg/dia si es té en 

compte la plena ocupació de la màxima capacitat de persones del càmping. 

El desplegament progressiu de les previsions d’ocupació de la nova instal·lació requerirà dimensionar 

en cada moment la infraestructura del servei de recollida de residus amb l’objectiu de garantir els nivells 

adequats d’optimització de la recollida selectiva dels residus per a totes les fraccions principals 

(envasos, cartró, vidre, orgànica, rebuig i especials) d’acord amb el que estableix l’Agència de Residus 

de Catalunya. Amb relació a la capacitat de les infraestructures, el sistema actual de tractament dels 

residus amb servei territorial podrà assumir els nous volums de deixalles, concretament la planta de 

tractament de residus emplaçada al terme de Pedret i Marzà. 

D’altra banda, a part de garantir la disponibilitat de les àrees d’aportació i d’optimitzar la separació 

selectiva dels residus, serà convenient divulgar estratègies de reducció, estalvi i reutilització dels 

residus dins del càmping tant pel que fa als usuaris del recinte com per l’equip d’explotació de la 

instal·lació (personal de manteniment, restaurant, oficines, etc.). 

Avaluació Negatiu Simple Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

ATMOSFERA 

8 Impacte Contaminació de l’aire i impactes derivats de les emissions a l’atmosfera 

Descripció  

La principal causa d’increment d’emissions de gasos des del propi càmping amb efecte hivernacle que 

provocarà la nova activitat és la mobilitat associada als desplaçaments dels campistes, del personal i 

dels proveïdors. 

D’acord amb l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada que acompanya el Pla especial, a partir dels 

càlculs de l’annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada, el nombre total de desplaçaments que generaran les diferents activitats i usos del 

sòl són d’uns 2.300 viatges per dia, incloent l’accés dels usuaris al càmping i la mobilitat dins del 

recinte. 

El Pla especial atén especialment el tractament de la mobilitat i la seva ordenació interna i la relació 

viària amb l’entorn. La bona funcionalitat de la vialitat permet reduir els transsectes dins del recinte i 

fomentar la mobilitat sostenible. El Pla entén l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat vial com a 

components inseparables del disseny viari del càmping, i aplicar mesures de mobilitat sostenible per 

minimitzar l’impacte ambiental sobre l’atmosfera. 
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D’altra banda, la contaminació de l’aire també vindrà donada de manera temporal durant la fase 

d’execució de les obres de construcció del càmping. 

La preservació de les franges vegetals esdevindrà un actiu del territori amb funcions ambientals com a 

embornal a escala local del diòxid de carboni que s’emeti de la mobilitat rodada dins del recinte. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

9 Impacte Creació d’un nou àmbit de contaminació acústica i lumínica 

Descripció  

Pel que fa a la contaminació acústica, 

l’execució de les obres i el desenvolupament de l’activitat de càmping provocaran l’existència de nous 

punts emissors de soroll dins i fora del recinte (especialment sectors d’acampada i àrea de serveis i 

equipaments) que tindrà efectes de contaminació acústica en un entorn que actualment té una baixa 

capacitat acústica, d’acord amb el mapa acústic del municipi de Garriguella. 

S’hauran d’establir tota una sèrie de mesures per evitar que se superin els nivells d’immissió de soroll 

establerts per la legislació vigent en els espais d’elevada sensibilitat acústica com els habitatges situats 

al medi rural i també altres àrees encara més sensibles com les zones tranquil·les a camp obert que es 

pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de 

l’entorn, que requereixen protecció acústica i per tant els nivells haurien de ser els més restrictius 

possibles. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, 

tant l’execució de les obres com el desenvolupament de l’activitat esdevindran un nou punt de 

contaminació lluminosa en una àrea que requereix un grau de protecció alta dins del sòl no 

urbanitzable, al costat d’entorns naturals, on la capacitat lumínica és baixa. Serà necessari donar 

compliment a les determinacions del DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

10 Impacte Creació d’un nou sector de consum energètic en el municipi 

Descripció  
La presència del càmping provoca un nou punt de demanda energètica en el municipi i, per tant, una 

ampliació de la xarxa de subministrament elèctric, concretament una nova connexió -soterrada- a la 

línia de Mitja Tensió a través de línies de Baix Tensió des d’un transformador per donar servei 
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energètic als diferents serveis dels edifics i parcel·les del càmping. 

El Pla preveu una infraestructura de servei energètic que s’avalua com a suficient per satisfer les noves 

necessitats energètiques de l’espai (veure capítol 7). 

S’han estimat les demandes energètiques a partir de tenir en compte una sèrie de normes i 

recomanacions que tenen la finalitat de reduir la demanda energètic per part dels diferents espais del 

càmping i àmbits de consum de l’energia (il·luminació, aïllaments tèrmics, etc.). Aquests requeriments i 

altres que apunta aquest Estudi ambiental estratègic de cares al projecte executiu serviran per 

minimitzar la despesa energètica. 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

MEDI NATURAL 

VEGETACIÓ I FAUNA 

11 Impacte Afectació de la zona ecotò agrícola - bosc 

Descripció  

La desaparició de les peces agrícoles del mosaic agroforestal que cobreix l’àmbit del Pla especial 

repercuteix directament sobre l’ecotó o hàbitat de vora de la zona oberta de camp – bosc. Aquests 

espais entre els conreus-prats i altres ambients naturals conformen hàbitats naturals que destaquen per 

la riquesa biològica, tant en vegetació com en fauna. Aquesta diversitat ecològica ve donada perquè hi 

conflueixen espècies poc exigents dels hàbitats adjacents i d’altres que exploten diversos hàbitats per a 

les diverses funcions biològiques (cacera, reproducció, etc.). 

Esdevenen ambients oberts utilitzats, per exemple, per alguns quiròpters com a espais de caça. En 

aquest sentit, val a dir que part de l’àmbit es localitza dins de les àrees prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració local d'espècies d'aus amenaçades existents a Catalunya, entre 

elles el xoriguer petit i també alguns ratpenats. 

La matriu territorial de mosaic és ecològicament significativa perquè moltes espècies, especialment de 

mamífers i ocells, requereixen un paisatge mosaic. 

Avaluació Negatiu Simple Temporal Reversible Discontinu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures 
MODERAT / 
COMPATIBLE 
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12 Impacte Conservació íntegra de l’estructura de franges vegetals 

Descripció  

A l’àmbit objecte de l’actuació urbanística hi ha una presència abundant d’elements naturals, que es 

corresponen bàsicament amb les cobertes vegetals dels marges de camps que relliguen amb àrees 

intersticials més extenses ocupades per boscos i matollars. 

Les dues propostes concretes d’ordenació conserven de manera pràcticament íntegra la matriu 

biofísica de l’àmbit i, per tant, es mantindrà l’estructura vegetal, amb valor territorial, del mosaic 

agroforestal de la zona, en general amb presència d’espècies pròpies de la zona, tot i que de manera 

dispersa hi ha alguns focus de planta invasora. D’aquesta manera es preserven les condicions naturals 

favorables per la presència de fauna diversa, perquè la matriu arbòria i arbustiva ben desenvolupada 

esdevé una font de biodiversitat i refugi pels animals, que en molts casos troben un espai per protegir-

se del pas de la maquinària agrícola. 

El principal valor d’aquest territori amb possible ús de càmping és el medi natural i la seva significació 

com a actiu ecològic, ambiental i paisatgístic. 

Amb les obres de terraplenat per a l’habilitació de l’àrea de serveis i d’equipaments comunitaris del 

càmping s’afecta una clapa de sòl amb vegetació natural, però la seva entitat és reduïda i es tracta d’un 

entorn banalitzat, d’influència antròpica, amb vegetació oportunista, algunes acumulacions de runes i 

en general predominat per estrat herbaci. 

 

Avaluació Negatiu Simple Temporal Reversible Discontinu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures COMPATIBLE Després de mesures COMPATIBLE 

 

15 Impacte Existència de risc d’incendis forestals 

Descripció  El nou càmping confrontarà en algunes àrees amb la matriu boscosa de l’entorn del Puig de Mala 
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Veïna, on el risc d’incendi forestal és alt, i aquesta massa vegetal té continuïtat amb els marges que 

voregen els camps on majoritàriament s’hi emplaçaran els sectors d’acampada del càmping. 

 

      

Avaluació Negatiu Simple Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

13 Impacte Integració a una estructura territorial amb funcions connectores 

Descripció  

L’àmbit d’actuació s’integra dins d’una estructura territorial i d’un entorn agroforestal ecològicament 

funcional, en la zona intermèdia entre dos connectors ecològics importants, la riera de Garriguella i el 

rec Cagarrell, els quals esdevenen els corredors naturals més directes per a la connexió biològica entre 

l’espai natural del massís de l’Albera i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Conjuntament, tot 

el corredor que està format per l’entorn natural del Puig de Mala Veïna, el rec Cagarrell i la riera de 

Garriguella funcionen com un espai de permeabilitat territorial entre les dues àrees naturals. 
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L’eliminació de les peces agrícoles faran desaparèixer la funcionalitat i el potencial connector com a 

unitat de conjunt. L’àrea de l’àmbit esdevindrà una peça que podrà seguir desenvolupant funcions 

connectores a escala local dins d’aquesta xarxa biològica per la seva posició estratègica i per 

l’existència d’una estructura contínua de franges vegetals en vorals, marges i petits retalls de matolls i i 

clapes de bosc, però l’entramat de vials principals i els accessos secundaris reduiran la seva capacitat 

connectora. És per això que la preservació i millora de les condicions naturals del torrent innonimat 

esdevindrà el cordó umbilical de la xarxa ecològica de microcorredors cap a d'altres espais naturals o 

cap a punts d'aigua garanteixen la connectivitat transversal entre la riera de Garriguella i el rec 

Cagarrell. 

 

Avaluació Negatiu Sinèrgic Permanent Irreversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 
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PAISATGE 

PAISATGE MOSAIC 

14 Impacte 
Pèrdua d’espais agrícoles dins del mosaic agroforestal en la transició entre la plana de 

l’Empordà i la serra de l’Albera 

Descripció  

El nou càmping suposarà una transformació significativa del paisatge per la pèrdua de la fesomia i la 

interferència en la funcionalitat ecològica del mosaic paisatgístic agroforestal de la zona, que li 

confereix un caràcter identitari propi de la zona de permeabilitat paisatgística entre la plana de 

l’Empordà i les ondulacions dels aspres de l’Empordà fins a connectar amb l’espai natural del massís 

de l’Albera. Tot i així, a una escala més territorial el conjunt d’aquesta matriu agroforestal de transició 

no es veurà especialment afectada perquè en essència es mantindrà l’estructura territorial d’aquest 

sector d’espais oberts. 

 

L’eliminació de la superfície cultivada eliminarà el contrast de la coberta agrícola i la coberta forestal 

associada a l’ambient boscós i de matollars. 

Avaluació Negatiu Simple Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures MODERAT 
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VISIBILITAT PAISATGÍSTICA 

16 Impacte Alteració de la imatge paisatgística dels espais oberts al sud del terme de Garriguella 

Descripció  

La imatge de l’entorn objecte de la implantació del càmping canviarà i per tant aquesta transformació 

tindrà un impacte evident per l’elevada exposició de l’àmbit del Pla especial des de diferents punts 

d’observació propers a la zona (Puig de la Mala Veïna, nucli de Garriguella, puig de Sant Silvestre a la 

Serra de la Baga d’en Ferran, i itineraris senyalitzats que circulen per aquest entorn. 

L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística estableix les mesures oportunes per garantir la integració 

del càmping a l’entorn per tal de conservar en la mesura del possible la personalitat paisatgística 

d’aquest àmbit territorial. D’aquesta manera es procuraran estratègies d’integració basades en la 

contextualització paisatgística per tal d’inserir la nova instal·lació a l’estructura territorial. 

Avaluació Negatiu Simple Permanent Reversible Continu 

 

VALORACIÓ Abans de mesures MODERAT Després de mesures COMPATIBLE 

 

17 Impacte Significació de les visuals del paisatge de l’entorn 

Descripció  

L’àmbit del Pla especial ocupa una posició favorable per a l’observació de les panoràmiques de la 

plana agrícola circumdant de l’Empordà i del fons escènic dels nuclis de Garriguella, Vilamaniscle i 

Vilajuïga amb el rerefons del massís de l’Albera i la serra de Rodes. 

Es poden obrir unes visuals paisatgístiques que ajudaran a integrar i a posar en valor l’entorn des del 

càmping i d’aquesta manera es podrà apropar els usuaris al paisatge i a l’entorn rural de la plana de 

l’Empordà, de l’Albera i dels aspres d’Empordà. 

Avaluació Positiva 

 

VALORACIÓ Abans de mesures - Després de mesures FAVORABLE 

 

INTEGRACIÓ A ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

18 Impacte Integració a la xarxa de rutes senyalitzades que accedeixen a l’entorn rural 

Descripció  

L’entorn de l’àmbit del Pla especial està drenat per una xarxa d’itineraris senyalitzats que descobreixen 

tot l’entorn territorial de la comarca de l’Alt Empordà. 

A pocs metres a ponent de l’àrea del càmping hi transcorre una ruta senderista de la Xarxa Itinerannia, 

que en un radi de 5 quilòmetres del càmping enllaça amb altres itineraris paisatgístics (el sender de 
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Gran Recorregut GR-11 i el camí natural al nord, i la ruta cicloturista Pirinexus i el camí natural de la 

Muga, al sud). 

Per incentivar l’ús d’aquests itineraris i per impulsar l’ús de modes de transport sostenibles es podria 

habilitar un espai de lloguer de bicicletes. 

En aquest sentit, la proximitat del càmping a aquests itienaris facilitarà l’accés a peu o en bicicleta dels 

campistes a l’entorn i a la descoberta del paisatge i els seus encants i singularitats. 

A més a més cal tenir en compte que la presència propera d’aquests itineraris farà que el càmping sigui 

visible des d’aquesta ruta cicloturista i, per tant, caldrà atendre la seva exposició paisatgística i la 

qualitat de les visuals, i per altra banda, el nou equipament turístic pot aprofitar les sinèrgies del pas i 

atraure l’arribada de cicloturistes i senderistes per consumir a l’establiment. 

Avaluació Positiva 

 

VALORACIÓ Abans de mesures - Després de mesures FAVORABLE 

 

Abans de l’execució de les mesures proposades en el capítol 9. Mesures preventives, correctores i 

compensatòries del present EAE, dels 18 efectes ambientals identificats pel Pla especial, 2 es preveuen 

favorables per al medi receptor, 4 són compatibles, 14 moderats i cap es considera sever o crític. 

Un cop es considerin i s’apliquin les mesures proposades per a l’ordenació del càmping (descrites en el 

capítol 9 d’aquest document), dels 18 efectes ambientals identificats 2 es preveuen favorables per al medi 

receptor, 14 es faran compatibles, 2 es mantenen com a moderats i 2 impactes identificats esdevindran entre 

moderats i compatibles. 

L’aplicació de mesures ambientals correctores, preventives o de compensació permeten fer compatibles 

alguns impactes ambientals de caràcter moderat i la seva aplicació adequa la presència del càmping a la 

sensibilitat del medi, d’altres mantenen o reforcen la compatibilitat de l’actuació prevista amb els valors o 

condicions naturals del medi, d’altres converteixen la proposta urbanística en oportunitats ambientals pel 

territori i algunes mesures procuren donar resposta a l’impacte ambiental previst amb accions de 

compensació. 

 

Tipus d’impacte Impacte inicial  
Impacte després de 

mesures 

C
O

N
S

U
M

 D
E

 

S
Ò

L 

Extensa ocupació de sòl i transformació del 
territori en discontinuïtat amb la trama 
urbana de Garriguella 

MODERAT → 
MODERAT / 

COMPATIBLE 
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V
A

LO
R

 A
G

R
O

LÒ
G

IC
 

D
E

L 
S

Ò
L 

Pèrdua de sòl agrícola MODERAT → MODERAT 

G
E

O
M

O
R

F
O

LO
G

IA
 

Alteració del perfil del relleu i compactació 
del terreny i reducció de la infiltració 

MODERAT → COMPATIBLE 

A
IG

Ü
E

S
 

S
U

P
E

R
F

IC
IA

LS
 

Existència de risc d’inundació MODERAT → COMPATIBLE 

A
IG

Ü
E

S
 S

U
B

T
E

R
R

À
N

IE
S

 

Afectació de les aigües subterrànies COMPATIBLE → COMPATIBLE 

Increment de les demandes d’abastament i 
de sanejament d’aigua a Garriguella 

MODERAT → COMPATIBLE 

R
E

S
ID

U
S

 

Impactes derivats de la generació de residus MODERAT → COMPATIBLE 

A
T

M
O

S
F

E
R

A
 

Contaminació de l’aire i impactes derivats de 
les emissions de contaminants a l’atmosfera 

MODERAT → COMPATIBLE 

Creació d’un nou àmbit de contaminació 
acústica i lumínica 

MODERAT → COMPATIBLE 

Creació d’un nou sector de consum 
energètic en el municipi 

MODERAT → COMPATIBLE 

H
À

B
IT

A
T

S
, V

E
G

E
T

A
C

IÓ
 I 

F
A

U
N

A
 

Afectació de la zona ecotò agrícola - bosc MODERAT → 
MODERAT / 

COMPATIBLE 

Conservació íntegra de l’estructura de 
franges vegetals 

COMPATIBLE → COMPATIBLE 

Existència de risc d’incendis forestals MODERAT → COMPATIBLE 
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C
O

N
N

E
C

T
IV

IT
A

T
 E

C
O

LÒ
G

IC
A

 
Integració a una estructura territorial amb 
funcions connectores 

MODERAT → COMPATIBLE 

P
A

IS
A

T
G

E
 

M
O

S
A

IC
 

Pèrdua d’espais agrícoles dins del mosaic 
agroforestal en la transició entre la plana de 
l’Empordà i la serra de l’Albera 

MODERAT → MODERAT 

V
IS

IB
IL

IT
A

T
 

P
A

IS
A

T
G

ÍS
T

IC
A

 Alteració de la imatge paisatgística dels 
espais oberts al sud del terme de Garriguella 

MODERAT → COMPATIBLE 

Significació de les visuals del paisatge de 
l’entorn 

- → FAVORABLE 

IT
IN

E
R

A
R

IS
 

P
A

IS
A

T
G

ÍS
T

IC
S

 

Integració a la xarxa de rutes senyalitzades 
que accedeixen a l’entorn rural 

- → FAVORABLE 

Per tant, l’actuació urbanística prevista en el Pla especial és en general COMPATIBLE amb la capacitat 

d’acollida del medi receptor de l’àmbit territorial on es preveu la implantació del càmping a Garriguella, 

atenent l’aplicació de les mesures ambientals considerades. 
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9. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES DELS IMPACTES 

AMBIENTALS PROBABLES I MESURES DE SOSTENIBILITAT URBANÍSTICA 

La redacció del Pla ha de tenir en compte les mesures correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la 

fragmentació del territori, a fi de minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis 

i les infraestructures associats sobre la qualitat del paisatge, i també han de fixar les condicions de caràcter 

urbanístic que calgui. 

Aquest capítol avança una sèrie de mesures ambientals que s’agrupen de la següent manera: 

a. Mesures que procuren prevenir, corregir, minimitzar i compensar l’efecte ambiental de 

la implantació del càmping en alguns aspectes concrets segons la identificació d’impactes 

que s’ha fet en el capítol anterior, i que acullen actuacions de sostenibilitat urbanística 

especialment aplicables a la fase d’explotació del càmping. 

b. Mesures ambientals més genèriques que fan referència a les diferents fases de 

desenvolupament del càmping, sobretot en la fase d’execució de les obres de construcció, 

amb l’objectiu de garantir la seva implementació ambientalment satisfactòria en el territori. 

9.1. MESURES AMBIENTALS ESPECÍFIQUES PER ELIMINAR, ATENUAR O COMPENSAR ELS 

PROBABLES IMPACTES 

A continuació es recull cadascuna de les mesures que procuren donar resposta, en la mesura del possible, 

als diferents impactes identificats. 

MEDI FÍSIC 

Impacte 
Extensa ocupació del sòl i transformació del territori en discontinuïtat 

amb la trama urbana de Garriguella 

Fase de planejament, 

d’execució i d’explotació 

El canvi de qualificació i de coberta del sòl suposa un impacte evident en el territori respecte el perfil ambiental actual 

per la superfície afectada i la posició dins de la matriu territorial del sistema d’espais oberts del terme de Garriguella. 

En la fase de tria d’alternatives s’ha escollit l’opció que consumeix menys sòl i el Pla especial contempla que la 

implemntació del càmping es desenvolupi en diferents fases de manera que no s’afecti la totalitat del territori ordenat i es 

prevegi una actuació esglaonada que anirà en funció de les necessitats de la instal·lació. 

Moltes de les mesures que es plantegen al llarg d’aquest capítol donen resposta a diferents aspectes corresponents a la 

cohesió i la permeabilitat territorial com la fragmentació del territori, la connectivitat ecològica, el paper vertebrador de la 

matriu biofísica en l’estructuració de l’espai, la preservació del caràcter propi del paisatge, etc. 
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Impacte 
Alteració del perfil del terreny, compactació del terreny i reducció de 

la infiltració 
Fase d’execució 

El càlcul de compensació de terres dóna com a resultat un balanç positiu, amb una part del volum de terra extret que es 

reutilitzarà a l'obra en forma de terraplè. La terra sobrant es transportarà en abocadors, tot i que una part del desmunt 

vegetal podrà ser reutilitzat, si s’escau, per operacions de restauració de vessants afectats, i complementàriament, en 

altres obres autoritzades o també per a la millora agronòmica de finques rústiques pròximes. 

L’apartat 9.2.2 d’aquest document estableix les condicions específiques que hauran de seguir els treballs de moviments 

de terres durant la fase d’obres. 

La construcció del càmping no suposarà un nivell significatiu d’impermeabilització del sòl per la tipologia d’ús, tret dels 

espais amb edificacions i les zones amb ocupació dels vials. 

Per a la vialitat principal s’utilitzaran ferms permeables (tipus sauló o similar) tant en la vialitat com a les diferents zones 

destinades a l’activitat del càmping. 

Concretament, en els vials s’utilitzaran 

paviments porosos, de màxima integració 

ambiental, que tenen la capacitat de filtrar 

l’aigua a través de la totalitat de la seva 

superfície, como és el cas, per exemple, de superfícies de terra, sauló, grava petita, tot-u, drens, etc., i es poden 

instal·lar cunetes de drenatge reomplertes amb pedra, que afavoreixi la infiltració. 

Per a la vialitat secundària s’utilitzarà sauló i s’haurà d’atendre amb cura el disseny de les traces de camins que penetrin 

dins dels marges vegetats del sector “Espai agroforestal lliure” (sauló, elements de pedra o fusta, etc.). 

Per a les superfícies de vials i en les àrees d’aparcament i d’espais lliures de l’entorn que se situïn dins de la zona de 

serveis i d’equipaments es podran utilitzar superfícies permeables que ajudin a minimitzar l’escorrentia superficial en els 

moments de pluja. 

S’adequarà un sistema de drenatge per reduir l’escorrentia superficial. El projecte executiu dissenyarà una xarxa 

separativa d’aigües pluvials. 

 

Impacte Existència de risc d’inundació Fase d’execució i d’explotació 

L’estudi d’inundabilitat que acompanya el Pla especial, amb l’objectiu d’assolir la reducció de les condicions de risc 

d’inundació de les parcel·les d’acampada de la zona central de l’àmbit (tram central del curs del torrent), que serien 

inundables per avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn, proposa una sèrie de mesures estructurals de 
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protecció passiva com també de gestió per tal de fer compatible el desenvolupament de l’activitat de càmping amb el 

risc d’inundació. 

 

NOTA: El detall de les mesures de l’estudi d’inundabilitat -i una addenda- es pot consultar en els annexos de la memòria urbanística del Pla. 

D’acord amb els resultats l’estudi recomana el següent: 

- No implantar parcel·les d’acampada en els terrenys que ocupen la franja de 5 m d’amplada més propera a la 

llera del torrent i que podrien presentar un major risc d’inundació, els quals haurien de destinar-se únicament 

com a zona verda lliure de cap tipus de construcció. De la mateixa manera, l’ordenació de les instal·lacions 

càmping haurà de preveure accessos alternatius a l’accés principal, per tal d’establir vies d’evacuació segures 

dels usuaris del càmping en cas de crescudes del torrent. 

- Executar periòdicament aclarides selectives de la vegetació de ribera existent en la secció de la llera del 

torrent innominat, amb l’objectiu de millorar i facilitar el desguàs de l’aigua des del punt de vista hidràulic i 

ambiental. 

L’estudi d’inundabilitat conclou que “Totes les mesures de protecció passiva i de gestió que es proposen s’integrarien de 

forma coherent amb l’actual configuració dels terrenys de l’àmbit i també del seu entorn i reduiria el risc d’inundació per 

crescudes de 500 anys de període de retorn d’una de les zones que es preveu destinar a parcel·les d’acampada, de 

manera que es respectaria la compatibilitat d’usos del sòl que la Llei d’Urbanisme estableix en funció de la zonificació de 

l’espai fluvial, quedant les zones destinades a ús de càmping fora de la zona inundable per a avingudes de 500 anys de 

període de retorn”. 
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Impacte 
Increment de les demandes d’abastament i de sanejament d’aigua a 

Garriguella 
Fase d’execució i d’explotació 

Pel que fa a l’abastament d’aigua, 

La companyia concessionària pel subministrament d’aigua potable (SOREA) ha manifestat la capacitat suficient dels 

sistema d’abastament d’aigua de la Mancomunitat xxxx per tal de satisfer el nou volum d’aigua associat a l’activitat del 

càmping. Es considera que serà possible la connexió a la canonada de de PE de DN-200 mm que coincideix amb la 

canonada d’alimentació del dipòsit de Pedret i Marzà. 

A part d’aquesta mesura estructural per garantir la disponibilitat d’aigua potable i no potable en el recinte, es duran a 

terme altres accions per tal de minimitzar el consum d’aigua o aprofitar raonablement els recursos disponibles: 

1. Explotar l’aigua del pou que hi ha dins de la finca per tal de regar les zones verdes i remullar o netejar els 

vials. 

2. Instal·lar mecanismes estalviadors d’aigua per tenir cabals inferiors als 8 l/min. en les aixetes i de 6 litres en 

els vàters (airejadors a les aixetes, temporitzadors, doble descàrrega en les cisternes de vàters -amb 

dispositius de dobles polsadors o d’interrupció de descàrrega-, adaptadors ecològics a les dutxes, etc.  

3. Instal·lar sistemes de recollida d’aigües pluvials en les superfícies de cobertes de les edificacions per l’ús de 

reg de les plantes, per a la recàrrega de cisternes dels vàters, per a rentadores i rentavaixelles, per fregar 

terres, etc. 

4. Reutilitzar les aigües grises (principalment aigües sobrants de banys, lavabos i rentadores) per omplir les 

cisternes dels inodors i pel reg de les plantes ornamentals, a través de la instal·lació de depuradores d’aigües 

grises. 

5. Tenir en compte criteris d’estalvi d’aigua en el reg de les plantes dins del recinte del càmping: 

a. Aplicar sistemes de reg eficient, adequant el tipus de reg (goteig, microaspersió, etc.) i la seva 

freqüència a les característiques dels sòls per tal de disminuir-ne les pèrdues d’aigua. 

b. Planificar les operacions de reg d’acord amb els pronòstics dels butlletins meteorològics de cada dia 

o instal·lar sensors de pluja. 

c. Aplicar criteris de xerojardineria per a l’ús sostenible de l’aigua en el jardí (plantar espècies vegetals 

autòctones, amb poc requeirment hídric i adaptades a les condicions climàtiques de l’àrea, disseny 

de jardins orgànics o mulching, agrupar les plantes segons les necessitats d’aigua, etc. 

6. Impulsar campanyes d’estalvi d’aigua entre els campistes i els treballadors del càmping per augmentar la 

conscienciació i les bones pràctiques en l’ús de l’aigua dins del recinte. 

Pel que fa al sanejament d’aigua, 

La infraestructura que es dissenya pel sanejament de les aigües residuals tindrà una capacitat de 2.000 habitants 

equivalents, i estarà formada per un sistema modular de 4 reactors biològics amb una capacitat màxima de fins a 500 

habitants cadascun. 
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El sistema de depuració projectat constarà de pretractament, tractament biològic i decantació secundària. 

La xarxa separartiva d’aigües pluvials evitarà l’entrada de l’aigua de pluja dins del sistema de depuració de les aigües 

residuals -per tant es minimitzarà el cabal de tractament-, i seran evacuades directament a la llera del rec innominat. 

 

Impacte Impactes derivats de la generació de residus Fase d’explotació 

Davant de la nova generació de residus serà convenient desenvolupar un projecte integral de gestió i conscienciació de 

bones pràctiques en la producció i la recollida selectiva dels residus que es produeixin durant l’activitat en el càmping. 

Es contemplen les següents mesures bàsiques: 

1. Es preveuran àrees d’aportació estanques de residus que estiguin òptimament localitzades a cada sector 

d’acampada per garantir l’accessibilitat dels campistes, així com a l’àrea d’equipaments. 

2. Es promourà la recollida selectiva dels residus generats pels campistes a partir de campanyes de 

conscienciació -tallers, contenidors retolats de forma clara, pedagògica i visible, etc.-, es gestionaran 

correctament els residus especials generats, es minimitzarà sempre que sigui possible la producció de nou 

residu i s’augmentaran les fraccions valoritzables. 

3. Els residus del càmping seran recollits diàriament o segons la freqüència que convingui per a cada fracció 

segons el ritme de producció. 

4. La recollida de les diferents fraccions serà efectuada per gestor autoritzat. 

A més a més, és important posar l’accent de la gestió integral del residu la fracció de matèria orgànica perquè és factible 

tancar el cicle de la matèria orgànica en el propi recinte del càmping mitjançant la pràctica del compostatge (generació – 

separació en origen/recollida – autocompostatge – producte final (fertilització hort) –  autoconsum. En aquest sentit, es 

planteja: 

a. Instal·lació de compostadors domèstics o comunitaris dins del recinte 

b. El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica i es podrà 

utilitzar dins del càmping com a adob d’una possible zona d’horta (veure mesures de paisatge), en la 

jardinera i en formulació de substrats o restauració de sòls. 

El compostatge té molts beneficis, entre d’altres: 

- Redueix significativament les necessitats de tractament de volum de residus en l’abocador comarcal i els 
residus que s’hi tracten es presenten més secs i produeixen menys lixiviats 

- Permet posar en valor producte local per a l’autoconsum en el restaurant del càmping (productes d’horta). 

- Afavoreix la consciència ambiental i el sentit de coresponsabilitat dels usuaris del càmping en la sostenibilitat 
ambiental. 
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Impacte 
Contaminació de l’aire i impactes derivats de les emissions de 

contaminants a l’atmosfera 
Fase d’explotació 

El principal focus emissor de gasos contaminants a l’atmosfera des del mateix lloc del càmping i l’entorn és la mobilitat, 

associada principalment al desplaçament dels vehicles de motor dels campistes. L’objectiu és reduir l’ús del cotxe i 

minimitzar les emissions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera. Això significa que s’han de preveure una sèrie 

de criteris per ordenar i optimitzar l’ús del vehicle privat dins i fora de la instal·lació i de proposar sistemes de mobilitat 

alternatius i sostenibles en clau d’accessibilitat, intermodalitat,  seguretat, connectivitat i confortabilitat. 

Aquests criteris es tradueixen en les següents accions que ja queden contemplades en els plànols de zonificació i 

d’ordenació del Pla especial i que en alguns casos seran detallades en el projecte d’execució: 

- Garanties de l’accessibilitat més directe als sectors d’acampada des dels vials exteriors que deriven de les 

vies principals (N-260 i C-252). 

- Disseny de carrils d’ús compartit.  

1. La xarxa bàsica que conforma l’anella viària principal del càmping contemplarà alguns trams 

segregats per a l’ús separat de vehicles de motor i vianants/bicicletes 

2. Els vials secundaris d’accés a les unitats interiors d’acampada de cada sector 

3. Una xarxa que s’articula per l’interior de l’àmbit i cobreix la totalitat del recinte del càmping (franja 

estreta de color blau amb amplada màxima de 2 metres), d’ús exclusiu per a vianants i en alguns 

trams se senyalitzarà que també s’hi pot anar en bicicleta. 
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- Promoure i facilitar l’ús de la bicicleta dins del càmping i també com a mode de transport alternatiu sense 

impacte ambiental per entrar en contacte amb el paisatge de l’entorn. 

- Potenciar l’accés a modes de transport col·lectiu (parada del bus interurbà dins de la instal·lació) des de 

Garriguella per desplaçar-se fins a llocs d’interès turístic de l’entorn (Figueres, cap de Creus, etc.) sense haver 

d’utilitzar el vehicle privat de motor. 

- Oferir espais amables a peu que funcionin com a connectors socials dins del càmping i que accedeixin a 

l’entorn exterior per a la descoberta del paisatge, el passeig i el senderisme, amb l’objectiu de proposar 

alternatives de turisme verd a activitats que requereixen l’ús del vehicle. 

- Garantir un espai d’ús social, de molta freqüentació i mobilitat a peu que requereix les màximes condicions de 

seguretat vial. 

D’altra banda, amb relació a l’impacte sobre la qualitat de l’aire, durant la fase d’execució de les obres de construcció del 

càmping es tindran en compte un seguit de mesures que minimitzaran o eliminaran el risc de contaminació atmosfèrica 

(veure apartat 9.2.2). 

 

Impacte Creació d’un nou àmbit de contaminació acústica i lumínica Fase d’explotació 

El Pla especial incorpora a la normativa tot un seguit de consideracions relatives a la protecció acústica i lumínica de 

l’àmbit d’activitat del càmping i de l’entorn. 

Pel que fa al soroll,  

amb l’objectiu de mitigar els efectes negatius del soroll dins i fora del recinte es tenen en compte els següents aspectes: 

- Distribució d’usos segons el potencial d’emissió de soroll i la capacitat acústica del seu entorn, tenint en 

compte les condicions actuals o les mesures de protecció acústica que es plantegen per minimitzar l’impacte 

del soroll: 

o En general s’allunyen les activitats que emeten més soroll (serveis i equipaments) de les zones 

naturals, les quals presenten més sensibilitat acústica (veure plànols d’ordenació O.1, O.2, O.3 i O.4. 

o En alguns casos la pròpia topografia del terreny afavoreix la dispersió del soroll. Els pendents 

moderats recoberts de vegetació ajuden a reduir l’exposició al soroll (veure figura de sota) en front 

de punts emissors. 

- Utilització de les pantalles vegetals com a aïllaments acústics d’espais vulnerables al soroll. Es dissenyaran 

barreres naturals / franges de vegetació densa al contorn del sector de serveis i equipaments que confronten 

amb sectors d’acampada o amb els espais oberts (veure figura de sota). Per exemple, una pantalla densa de 

coníferes de 30 m d’amplada pot absorbir entre 6 i 8 dB. 
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- Altres mesures com l’ús de paviments sonoreductors per tal de reduir al màxim el soroll del trànsit pels vials 

interiors, així com la col·locació de senyalítica vertical que indiqui limitació de velocitat, i preparar un disseny 

constructiu dels edificis amb mesures d’aïllament acústic suficient per protegir-se dels nivells sonors de 

l’ambient. 

- En els espais de confrontació entre els sectors d’acampada i els espais verds, especialment al perímetre del 

recinte, serà convenient tenir en compte la capacitat emissora de soroll dels diferents tipus d’edificis dins de 

les unitats d’acampada (semi-mòbils o fixes) i la tipologia de campista (familiar, joves, etc.) i així es podrà 

racionalitzar la seva distribució dens del recinte per tal de minimitzar la immissió de soroll nocturn als espais 

oberts de l’entorn. 

- Durant la fase d’execució de les obres es tindran en compte una sèrie de mesures de reducció / atenuació del 

soroll per evitar molèsties sobre l’entorn natural. 

Pel que fa a la contaminació lumínica,  

D’acord amb allò previst a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn, es donarà compliment a les següents accions: 

- Optimitzar els punts de llums i els nivells d’intensitat lluminosa segons la freqüentació social dels espais i els 

horaris d’ús. 

- Donar prioritat a la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió 

(VSBP) en els enllumenaments exteriors. 

- Instal·lació del flux d’hemisferi superior de la lluminària que no superi en cap cas el 50% del pla horitzontal. 
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- Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat exterior (cèl·lules fotoelèctriques o rellotges 

astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic. 

 

Impacte Creació d’un nou sector de consum energètic del municipi Fase d’explotació 

El Pla especial estableix les condicions d’explotació de l’activitat de càmping en termes d’estalvii eficiència energètica, i 

això significa que es tindran en compte mesures passives i actives per reduir la despesa energètica: 

- Les noves edificacions, instal·lacions i espais d’activitat del càmping han de minimitzar el consum de recursos 

energètics donant compliment a la normativa vigent 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 fins i tot cal anar més enllà en el 

compromís de reduir el consum d’energia. S’aplicaran les següents mesures: 

o Distribuir les tipologies edificatòries segons les necessitats d’il·luminació, ventilació i climatització. 

o Afavorir la possibilitat d’edificacions amb orientació al SW (± 45ºC). 

o Tenir en compte criteris d’eficiència energètica en diferents àmbits de l’ús de l’energia (aïllaments 

tèrmics, ventilació creuada, refrigeració, fred industrial, aprofitament al màxim de la llum natural, 

il·luminació interior i exterior, etc.) i en diferents espais del càmping (jardins, cuina, menjador, 

lavabos, piscina, auditori, recepció, espais comuns -sales de rentadores i assecadores, rentadors de 

plats, etc.). 

o Dimensionar les xarxes de transport d’energia elèctrica garantint la possibilitat d’implantació 

d’energies renovables (plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària, 

plaques fotovoltaiques, microaerogeneradors, etc.). 

o Comptar amb dispositius de protecció solar en les obertures de les edificacions per evitar 

sobreescalfaments en èpoques de calor. 

o Les instal·lacions elèctriques disposaran de mecanismes d’estalvi i eficiència energètica, 

especialment en la il·luminació, com làmpades de baix consum, preferiblement tecnologia LED,  

temporitzadors, detectors de presència, etc. 

- S’establirà un manual de bones pràctiques en l’ús de l’energia dins de la instal·lació del càmping per 

conscienciar els campistes i els treballadors del consum responsable de l’energia i fer-los partícips de l’estalvi 

energètic. 
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MEDI NATURAL 

Impacte Afectació de la zona ecotò agrícola – bosc Fase d’execució i d’explotació 

Bona part de l’àmbit es localitza dins de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local 

d'espècies d'aus amenaçades existents a Catalunya, en aquest cas el xoriguer petit (Falco naumanni) i també algunes 

espècies de ratpenats. 

Pel que fa al xoriguer petit, 

la instal·lació del càmping incidirà sobre l’hàbitat natural d’aquest rapinyaire petit, el qual es desenvolupa en zones 

obertes d’àrees de clima sec i càlid, amb vegetació baixa (pastures, conreus extensius de secà, etc.) i en terrenys plans 

o lluegrament ondulats. L’eliminació de part de l’hàbitat d’aquest ocell en aquest àmbit localitzat implica la presa en 

consideració de mesures compensatòries en favor de la supervivència i reproducció del xoriguer petit, amb una 

pr3esència vulnerable en aquest entorn territorial. 

En aquest sentit, es plantegen una sèrie de mesures que van encaminades a garantir la supervivència i la protecció de 

l’hàbitat natural de l’espècie, tenint en compte que les condicions ecològiques ideals per l’ocell són els espais agraris 

oberts amb presència de marges ben conservats on abundin les seves preses: grans insectes i petits mamífers: 

1. Instal·lació d’una torre d’obra com a punt de cria artificial, d’acord amb la proposta de l’Àrea de Medi 

Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el seu informe de consulta 

del Pla. Esdevindrà una estructura segura per a la nidificació del xoriguer petit. Es podria estudiar 

l’aprofitament de la torre/estació transformadora existent al límit de ponent del camp més septentrional 

de l’àmbit objecte del Pla especial. 

 

 

En aquest sentit, les actuacions previstes s’haurien de desenvolupar en el marc del programa de cria en 

captivitat i alliberament del xoriguer petit i en congruència amb les accions del projecte “Naumanni 

+100”, encapçalat per l’entitat “Paisatges vius” dedicada a la conservació de la natura, amb el qual 

dóna suport al Programa de Recuperació de la Generalitat de Catalunya. L’emplaçament definitiu de la 

torre es triarà d’acord amb les valoracions de l’equip de treball d’aquest projecte amb l’objectiu de 

complementar i consolidar les seves actuacions i així augmentar al màxim la seva eficàcia. 
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A l’Alt Empordà, en els darrers 5-10 anys s’han dut a terme diferents accions de nidificació  i 

alliberament del xoriguer petit. S’han instal·lat caixes nius a torres elèctriques, s’han adequat espais 

interiors pels nius (per exemple en un vell transformador de la xarxa elèctrica al parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà) per protegir-los dels depredadors, s’han alliberat exemplars joves de xoriguer 

al teulat del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries, etc. 

 

2. Soterrament de la infraestructura aèria existent i de les noves línies elèctriques previstes, una mesura 

que servirà per evitar les col·lisions de l’avifauna amb aquests obstacles, especialment freqüent en 

rapinyaires. D’aquesta manera milloraran les condicions naturals a l’àrea de campeig del xoriguer petit 

a tot aquest àmbit territorial on s’han identificat espècies d’aus amenaçades. 

    

Gràcies al soterrament de les línies elèctriques existents es podrà realçar la percepció del referent 

visual de la imatge del mas Tòfol amb el fons escènic de qualitat del massís de l’Albera i la serra de 

Rodes des dels punts més elevats del sector d’acampada SA2 proposat pel Pla especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manteniment i gestió dels marges amb vegetació arbòria, arbustiva i herbàcia de l’àmbit del Pla per tal 

de conservar i millorar l’hàbitat d’alimentació del xoriguer petit, incrementant el grau d’obertura de la 

vegetació. Aquestes actuacions seran consensuades amb l’equip responsable del projecte “Naumanni 

+100”, que podran aportar l’experiència dels resultats dels treballs forestals realitzats per a la gestió de 

marges a la finca d’Hortús, i també amb el propi Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació.  
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4. Manteniment de l’ús agrícola actual en les finques del promotor del càmping (en blau totes les 

propietats segons cadastre) que queden fora de l’àmbit del Pla especial (en cercles vermells) amb 

l’objectiu de conservar peces de conreus de secà i de realitzar treballs forestals de manteniment de 

l’estructura vegetal de les vores i marges d’aquests camps per tal de millorar l’hàbitat d’alimentació del 

xoriguer petit a través de l’aclarida de vegetació arbustiva. 
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Pel que fa als ratpenats, 

A l’entorn territorial de l’àmbit del Pla especial s’ha detectat la presència de cinc espècies de quiròpters catalogats com a 

vulnerables en el Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya (ratpenat d’orelles dentades, ratpenat de musell agut, 

ratpenat de musell llarg, ratpenat de ferradura petit i ratapinyada pipistrel·la falsa). 

En aquest sentit, d’acord amb l’Àrea de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es 

proposa que la torre de cria artificial abans esmentada combini espais-niu pel xoriguer petit i pels ratpenats. 

 

Impacte Conservació íntegra de l’estructura de franges vegetals 
Fase de planejament, d’execució 

i d’explotació 

El principal criteri ambiental de partida per a la selecció de l’emplaçament, la valoració de l’extensió de l’àmbit, la 

definició de la zonificació dels usos del càmping i, especialment, la voluntat de màxima integració  va ser la consideració 

i la protecció de les preexistències del medi biòtic i, concretament, del conjunt dels cordons vegetals que estructuren 

l’àmbit territorial del Pla i la matriu agroforestal del seu entorn, amb funcions de pulmó verd en el càmping. 

Aquesta estructura vegetal, amb continuïtat dins de la matriu agrària d’aquest entorn territorial, pren valors i funcions 

ecològiques, paisatgístiques i agrícoles. La seva conservació és fonamental per diferents raons: 

o Redueixen els fenòmens erosius ja que augmenten la retenció dels sòls i afavoreixen la recàrrega 

hídrica del sòl agrícola i del subsòl. 

o Ofereixen un reservori de microfauna i poblacions d'insectes pol·linitzadors, i és l'únic refugi segur 

per moltes espècies per protegir-se del pas de la maquinària agrícola. 

o Esdevenen hàbitats d’alimentació d’algunes espècies, com el xoriguer petit (Falco naumanni). 

o Mantenen la biodiversitat dels àmbits agrícoles veïns. 

o Constitueixen hàbitats naturals i microcorredors biològics cap a d'altres espais naturals o cap a punts 

d'aigua. 

o Serveixen de límit visual entre camps o propietats. 

o Formen part de l’estructura orgànica del paisatge de mosaic agroforestal en l’espai de transició entre 

la plana de l’Empordà i els aspres fins al massís de l’Albera 

El Pla especial incorpora a la normativa la condició de protecció d’aquests marges recoberts amb estrats arboris, 

arbustius i herbacis i compromet la seva conservació amb mesures de gestió pel seu manteniment. En general s’han de 

tenir en compte les següents actuacions per tal de conservar les condicions naturals del terreny, la qualitat de l’hàbitat i 

la seva funcionalitat connectora: 

o Evitar la crema com a tècnica de control de vegetació. 

o Treballs forestals específics per a la millora de l’hàbitat natural del xoriguer petit, d’acord amb la 

mesura anterior. 
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o Planificar les tasques de manteniment de manera que sempre hi hagi zones menys intervingudes, 

que serviran de refugis per a la fauna i de punts de renovació de la vegetació. 

o Evitar que els camps adjacents llaurin arran dels marges, protegir la vegetació dels pesticides i 

fertilitzants que s'apliquen als conreus i minimitzar l'aplicació d'herbicides en el control de vegetació. 

o No creuar indiscriminadament els marges per accedir d'una parcel·la a una altra, per tal d'evitar que 

es malmetin i deixin de ser funcionals. 

o Evitar els abocaments incontrolats de residus. 

o Eliminar la vegetació al·lòctona existent (trams riberencs del torrent innominat i testimonialment en 

algun marge) i la que pugui proliferar més endavant. 

o En cas de replantació / restauració de trams localitzats s’utilitzaran espècies autòctones pròpies de 

l’estructura vegetal existent. 

Val a dir que les dues propostes d’ordenació contemplen l’adequació de vials d’ús per a vianants amb trams que 

penetren dins de la zona de marges vegetats. En aquest sentit, caldrà redefinir el traçat amb el criteri de garantir la 

funcionalitat de l’accés a una banda a una altra del càmping a peu però sempre escollint un trajecte ambientalment 

viable, que afecti el mínim possible l’estructura vegetal. 

D’acord amb el que s’ha apuntat al capítol 8 d’identificació i avaluació dels efectes ambientals, es preveu l’eliminació de 

la coberta vegetal existent a l’àrea destinada als serveis i equipaments comunitaris, a l’entorn del mas Tòfol. Es tracta 

d’un sector amb vegetació més oportunista, dominada per l’estrat herbaci i en general banalitzat per l’activitat antròpica 

propera a la casa. Aquest entorn integrarà els nous usos del càmping (serveis i equipaments) amb un espai més 

enjardinat on predomini l’element verd. Les noves plantacions vegetals hauran de ser espècies autòctones, amb baixos 

requeriments hídrics i s’hauran d’evitar les espècies que es recullen a l’annex II d’aquest document i de la normativa del 

Pla especial, de marcat comportament invasor. 

       

A banda de la repoblació o adequació vegetal d’aquest espai d’equipaments comunitaris, hi haurà altres punts de l’àmbit 

on es duran a terme la plantació d’espècies vegetals, especialment en clau d’integració paisatgística (veure amb més 

detall l’Estudi d’impacte i integració paisatgística que acompanya el Pla especial): 

- Àrees on completar/consolidar els marges per tal de crear fronts vegetals que filtrin les visuals paisatgístiques i 

ocultin parcialment l’equipament turístic (per exemple al conjunt de la façana est de l’àmbit, molt exposat 

visualment des de la carretera C-252, el nucli de Garriguella i els primers relleus de l’Albera. 

- Àrees on mantenir l’estructura vegetal actual de marges amb elements arboris i arbustius propis de la zona, 

concretament dels hàbitats naturals de matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de 

terra baixa. 
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- Àrees amb estratègies d’integració paisatgística a partir d’apantallaments vegetals en els sectors d’acampada 

a partir d’elements arboris identitaris de la zona com les fileres de xipressos. 

En aquest marc d’actuacions cal anotar que durant l’execució de les obres s’hauran d’eliminar les espècies exòtiques 

invasores que colonitzen alguns punts de l’àmbit: la canya (Arundo donax), la figuera de moro (Opuntia ficus-indica) amb 

focus destacats de concentració de l’espècie,  i l’atzavara (Agave americana). 
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Impacte Existència de risc d’incendis forestals Fase d’execució i d’explotació 

L’emplaçament del càmping confronta amb l’àrea boscosa del sector del puig de la Mala Veïna i, per tant, està inclòs en 

un àmbit qualificat de risc alt d’incendi forestal. 

Per reduir aquesta exposició es donarà compliment a la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, la qual modifica alguns articles de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Això significa que s’adequarà una franja exterior de protecció de com a mínim 25 metres d’amplada al voltant del recinte, 

lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen per 

reglament. Aquests treballs seguiran unes pautes determinades per garantir el correcte tractament de vegetació en 

aquesta franja perimetral de baixa combustibilitat. 

A més a més, en les tanques vegetals perimetrals i zones de contacte amb zona boscosa es donarà prioritat a la 

plantació d’espècies de baixa inflamabilitat, d’acord amb la llista de plantes que consta en l’annex 1 de la normativa del 

Pla i l’annex III del present document ambiental. 

D’altra banda, el Pla especial preveu dues sortides com a vies d’evacuació segura (veure plànol d’ordenació O.7 del Pla 

i Estudi d’avaluació de la mobilitat generada) en cas d’emergència per situacions d’incendis forestals i, a la vegada, el 

Pla regula la disponibilitat i les condicions de la xarxa d’hidrants d’acord amb el que estableix la legislació actual. 

 

Impacte Integració a una estructura territorial amb funcions connectores 
Fase de planejament, d’execució i 

d’explotació 

S’ha exposat que la presència del nou càmping interferirà en la capacitat connectora de l’àmbit però es manté la 

connectivitat territorial dels sistemes naturals de l’entorn. La proposta del Pla conserva l’estructura en xarxa i la 

continuïtat dels marges vegetats però es redueix la funcionalitat connectora d’aquests microcorredors ecològics pel 

canvi d’ús, però es preserven les condicions naturals del torrent innonimat i íntegrament la seva capacitat connectora. 

Globalment, doncs, la funcionalitat de l’àmbit del Pla especial com a connector ecològic local i de sentit transversal entre 

el rec Cagarrell i la riera de Garriguella serà menor però es mantindrà viable. 

D’aquesta manera se seguiran les següents accions: 

o Periòdicament es realitzaran treballs de manteniment de l’espai riberenc del torrent que travessa 

l’àmbit del Pla, d’acord amb les indicacions de la guia tècnica elaborada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua “Criteris d’intervenció en espais fluvials”. Es recomana una aclarida selectiva de la vegetació 

de ribera existent en la secció de la llera del torrent innominat, amb l’objectiu de mantenir i potenciar 

les condicions naturals de l’espai i la seva eficàcia com a connector ecològic. S’eliminarà la 

vegetació al·lòctona existent, especialment canya (Arundo donax), tot i que no té una presència 

massiva. 

o Es garantirà la protecció i el manteniment de les franges vegetals de l’àmbit per tal de conservar el 

seu potencial ecològic. 

o Per tal d’assegurar la permeabilitat ecològica al llarg dels microcorredors biològics de l’àmbit del 

càmping s’instal·larà una tanca perimetral de tipus cinegètic perquè sigui compatible amb la 
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circulació de la fauna terrestre petita no cinegètica. Com a mínim, per cada 25 metres linels de tanca 

hi haurà una obertura al nivell del terra de 25 cm d’alçada i 0,5 m2 de secció. 

o S’instal·laran senyals verticals al llarg dels camins principals d’accés al càmping que obliguin a 

circular a velocitats reduïdes (màxim 10-15 quilòmetres per hora) per evitar els atropellaments 

d’animals, sobretot de rèptils i micromamífers. 

 

PAISATGE 

Impacte 
Pèrdua d’espais agrícoles dins del mosaic agroforestal en la transició 

entre la plana de l’Empordà i la serra de l’Albera 

Fase de planejament, 

d’execució i d’explotació 

Un impacte evident de la presència de l’equipament turístic al territori és la transformació del paisatge actual perquè 

s’elimina la coberta agrícola i per tant desapareix una part dels components bàsics del mosaic agroforestal d’aquest 

entorn. 

De totes maneres, la conservació de la matriu vegetal que envolta les peces agrícoles permetrà connectar el nou àmbit 

dins del paisatge mosaic de tot el seu entorn territorial, el qual té continuïtat fins al massís de l’Albera. El manteniment 

de les àrees naturals de vegetació permet preservar l’heterogeneïtat del paisatge d’aquest entorn. 

Amb la implantació del càmping es perdrà l’espai i l’activitat agrícola tradicional de l’àmbit, però el Pla pot plantejar la 

possibilitat de mantenir o destinar una peça actual de sòl agrícola a una zona d’horta, amb l’objectiu de (1) reproduir el 

testimoni de la tradició agrícola del lloc, (2) reivindicar un component del paisatge rural associat a l’agricultura i als 

pobles de la plana de l’Empordà, (3) adequar un espai productiu que es podria utilitzar per a l’autoconsum en el 

restaurant de l’equipament turístic, i (4) impulsar activitats pedagògiques i de difusió de pràctiques d’horta (tallers, etc.) 

pels visitants al recinte. 
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Impacte 
Alteració de la imatge paisatgística dels espais oberts al sud del 

terme de Garriguella 

Fase de planejament, d’execució i 

d’explotació 

Molt relacionat amb el punt anterior, l’eliminació localitzada del mosaic agroforestal en el conjunt de l’àmbit del Pla 

especial provocarà un canvi de fesomia de la imatge d’aquest entorn i alterarà les visuals escèniques actuals des de 

diferents punts d’observació com el mirador del puig de Mala Veïna, el nucli de Garriguella, el puig de Sant Silvestre a la 

serra de la Baga d’en Ferran o des del mateix Puig d’Esquers. 

Cal valorar el potencial d’impacte visual del nou càmping des de la plana de l’Empordà sobre el fons escènic de l’arc 

muntanyós format per l’Albera-serra de Rodes-cap de Creus. En aquest sentit, les estratègies d’integració paisatgística 

del càmping per possibilitar la seva insersió en el paisatge i l’encaix territorial es detallen en l’Estudi d’impacte i 

integració paisatgística que acompanya el Pla especial, el qual té en compte els següents criteris bàsics de 

contextualització en l’entorn: 

- Conservació del conjunt de les franges de vegetació que voregen els camps 

- Adaptació de les noves intervencions (edificis, vials, etc.) als perfils actuals del relleu 

- Conservació d’elements patrimonials i identitaris del paisatge del lloc (fileres de xipressos, búnquers, etc.) 
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- Soterrament de la línia elèctrica aèria existent 

- Tractament de les zones verdes amb vegetació autòctona 

- Posada en valor de les visuals escèniques del paisatge de l’entorn des del propi càmping 

La presència de traces de paisatge vegetal amb entitat als marges es combinarà satisfactòriament amb la conservació i 

la plantació d’elements arboris que completaran la imatge del càmping associada a l’element verd del paisatge. 

L’estructura del paisatge natural del càmping vindrà definida per l’estructura vegetal troncal de la qual se’n derivaran, a 

través de l’adequació dels vials d’accés a les unitats d’acampacada, artèries secundàries en forma de fileres d’arbres, 

especialment per separar els segments de parcel·les d’acampada, l’espai de passeig, els tancaments vegetals, els 

vorals de vies i altres espais d’enjardinament o amb arbrat com l’àrea d’aparcament, sempre utilitzant espècies 

autòctones i preferiblement de fulla caduca per la seva major capacitat d’ombreig. 

 

Dintre d’aquesta estructura vegetal d’elements arboris avui en formen part algunes fileres d’arbres repartides 

irregularment per l’àmbit, i que són especialment identitàries del paisatge de la zona i de la plana de l’Empordà, com la 

filera de xipressos que tradicionalment s’ha utilitzat per a la protecció dels camps de conreus davant de l’embat de la 

tramuntana. Altres elements arboris singulars són una filera de pins amb intercalacions de xipressos de port petit, i 

elements aïllats amb valor paisatgístic com un pi i una alzina als marges dels vials. 
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Impacte Significació de les visuals del paisatge de l’entorn Fase d’explotació 

A part de garantir la integració i la permeabilitat física de l’equipament de càmping amb l’entorn, l’obejctiu del Pla 

especial també és facilitar el contacte del campista amb el paisatge de l’entorn, amb l’objectiu d’apropar-lo als valors del 

territori, i això es pot aconseguir bàsicament a partir de dues estratègies: 

- Donar significat a les visuals panoràmiques del paisatge de l’entorn des de la pròpia instal·lació i per tant 

posar en valor les escenes del contrast paisatgístic muntanya-plana-costa de l’Alt Empordà 

- Apropar l’usuari del càmping a l’entorn i engrescar-lo a trepitjar el terreny perquè descobreixi les particularitats 

del paisatge que l’envolta i els components que el conformen (veure proper punt de mesures) 

La conservació de l’estructura vegetal del territori dins de l’àmbit del càmping ajudarà a garantir un ambient natural 

dintre de les instal·lacions i serà convenient que es reforci la sensació per part de l’usuari de moure’s en un entorn 

agroforestal amb la possibilitat de contemplar unes vistes panoràmiques molt identificatives del valor paisatgístic de la 

zona. En aquest sentit es plantegen les següents mesures (recollides en el mapa que segueix al final d’aquest punt): 
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o Crear una zona de passeig amable, atractiva, confortable i de traçat continu que esdevingui un 

connector social -en complicitat amb el cordó verd del recinte-. Travessaria meridianament l’àmbit 

del Pla, adequant alguns trams de l’anella viària principal o dels eixos secundaris, amb el pas per 

passarel·les penjants, i preveuria un tram a l’àrea de serveis i equipaments. 

o Adequar el passeig amb criteris de confort climàtic a l’estiu (espai d’ombra i fresc) i amb elements 

d’interès paisatgístic (fileres de plàtans o altres arbres caducifolis propis de l’àrea). 

o Habilitar punts d’observació del paisatge al llarg del passeig on s’obren vistes panoràmiques molt 

significatives de l’entorn en direcció al massís de l’Albera, a la serra de Rodes i al cap de Creus. 

S’utilitzaran plafons informatius per donar a conèixer els referents geogràfics de la zona. 

Al límit oest del sector d’acampada SA6, fora de l’àmbit del Pla, s’hi podria habilitar un mirador a 

sobre del búnquer (adequació d’una escala per guanyar alçada, al costat d’un roure martinenc de 

bon port, des d’on es poden contemplar unes panoràmiques molt identificatives de l’entorn. 
 

      

o Intercalar en el recorregut intern algunes parades estratègiques per donar a conèixer aspectes 

identificatius del medi natural, rural i cultural de l’entorn (tipus de vegetació i fauna, búnquers, masia 

rural de Can Tòfol, etc.). S’utilitzaran plafons informatius de coneixement i divulgació. 

 

Els búnquers seran protegits i conservats per posar-los en valor i convertir-los en un actiu turístic i 

paisatgístic més de l’entorn. 
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Impacte Integració a la xarxa de rutes senyalitzades que accedeixen a l’entorn rural Fase d’explotació 

Aquest passeig interior a l’àmbit del Pla especial, amb funcions de connector social i d’itinerari paisatgístic per a la 

contemplació i la descoberta de l’entorn rural, seria bo connectar-lo amb la xarxa de rutes senyalitzades a peu o en 

bicicleta que envolten l’emplaçament del càmping i recorren el conjunt de la comarca de l’Alt Empordà de forma capil·lar 

a través de camins rurals. D’aquesta manera es podria donar continuïtat física als espais de passeig i de gaudi de 

l’entorn. 

Per donar compliment a aquestes finalitats caldrà adequar les condicions de la vialitat interior (senyalítica, carrils 

separats, etc.) perquè esdevinguin accessos segurs, funcionals i freqüentats cap a l’exterior per enllaçar amb aquestes 

rutes senderistes d’Itinerannia que queden ben a prop del càmping, a ponent i al sud (recollit al Catàleg de paisatge de 

les comarques gironines com a itinerari no motoritzat dels entorns de Peralada). Aquesta permeabilització social del 

càmping amb l’entorn pot anar acompanyada de mesures de filtració del paisatge a través dels elements vegetals. 

Des del càmping es podrà accedir directament a la xarxa Itinerannia i arribar a peu o en bicicleta al nucli de Garriguella a 

través d’un camí rural (veure figura següent), i cap al sud la xarxa de camins arriba fins al Parc Natural dels Aiguamolls 

de l’Empordà (a cinc quilòmetres de distància). 
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9.2. MESURES AMBIENTALS DE SOSTENIBILITAT EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL CÀMPING 

Complementàriament a les mesures ambientals anteriors a continuació es proposen un seguit d’accions que 

fan referència a: 

- mesures més genèriques a tenir en compte durant la implementació del càmping amb relació a 

diferents aspectes del medi receptor 

- mesures específiques a tenir en compte durant la fase d’execució de les obres de 

construcció del càmping 

 

 

 

 

Itinerari saludable a l’entorn de 

Garriguella 
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9.2.1. Mesures genèriques a tenir en compte durant el desenvolupament de l’activitat de càmping 

Amb relació al sòl, 

1. Conservar i gestionar el recobriment vegetal dels talussos existents i els nous amb l’objectiu 

d’evitar els processos erosius del sòl o la inestabilitat dels vessants 
Fase d’explotació 

Amb relació al medi natural, 

2. Evitar la degradació de les franges de vegetació arbòria, arbustiva i herbàcia per no alterar la 

qualitat de l’hàbitat natural i les seves funcions ecològiques. 
Fase d’explotació 

3. Garantir l’ús exclusiu d’espècies autòctones d’origen certificat i per tant evitar espècies 

vegetals al·lòctones amb demostrat comportament invasor. No es podran utilitzar les 

espècies que consten a llista de plantes de l’annex 2 de la normativa del Pla especial i l’annex 

II del present document ambiental. 

Fase d’execució i 

d’explotació 

4. En l’enjardiment o adequació arbòria de zones properes al torrent innominat o els propis 

treballs de conservació de l’hàbitat de ribera del curs fluvials seguiran les indicacions del 

document “Criteris d’intervenció en espais fluvials” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Fase d’execució i 

d’explotació 

5. Programar tallers i activitats de coneixement, valoració i interpretació del medi i el paisatge de 

l’entorn per tal de complir amb els objectius de presa de consicència de la qualitat i la 

importància dels valors del territori, i adreçats a tots els públics. L’educació ambiental, el 

turisme verd i el caràcter familiar de l’establiment poden ser etiquetes de valor afegit per a la 

imatge del càmping. 

Fase d’explotació 

Amb relació a la hidrologia i la hidrogeologia, 

6. Garantir la capacitat i el manteniment de la xarxa de sanejament de les aigües residuals per 

evitar pèrdues i, d’aquesta manera, tenir afectacions sobre les aigües subterrànies. 
Fase d’explotació 

 

9.2.2. Mesures a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Aquest apartat únicament se centra en les mesures que s’hauran d’aplicar per prevenir, minimitzar o 

compensar els efectes ambientals que es poden generar durant la fase d’execució de les obres de 

construcció de l’equipament de càmping. 

Aquesta fase d’execució o d’obres pot provocar problemes, habitualment temporals -tot i que en alguns casos  

potser difícilment reversibles- amb relació a: 

 ATMOSFERA 

Alteració de la qualitat de l’aire per l’aixecament de pols durant el moviment de materials, per 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en els desplaçaments dels camions, etc. 

 SOROLL 

Contaminació acústica de l’entorn a causa del soroll produït per la maquinària de l’obra, per la 

retirada de terres, el transport del material, els treballs de compactació del terreny, etc. 
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AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

Contaminació del sòl i de les aigües superficials i subterrànies per l’arrossegament de materials 

en cas de pluges, per les males pràctiques en la gestió dels residus, vessaments accidentals 

de carburant dels vehicles pesats, etc. 

VEGETACIÓ 

Afectació de cobertes vegetals, eliminació de capa superficial de terra vegetal rica en matèria 

orgànica, afectació d’espais de ribera, etc.  

FAUNA 

Afectació d’hàbitats naturals, molèsties pel soroll i la suspensió de pols, risc d’atropellaments 

d’animals, afectació en època de cria, nidificació o reproducció de certes espècies, etc. 

PAISATGE 

Afectació de la morfologia del terreny, alteració de les línies de relleu que defineixen els perfils 

panoràmics, abassegament de material, etc. 

Davant d’aquestes amençes d’impactes ambientals, a continuació es recomanen un seguit de mesures per a 

la mitigació d’impactes ambientals negatius i que permetran convertir uns impactes inicialment MODERATS 

en COMPATIBLES. La normativa del Pla especial vincula la implantació del càmping al compliment de les 

mesures. 

 

Pel que fa al sòl, 

Delimitar les superfícies que ocuparan les instal·lacions de l’obra, considerant les següents pautes: 

- Es planificarà adequadament les activitats per afectar la mínima àrea possible de sòl. 

- Es definirà, sempre que sigui possible, l’espai de maniobra dels elements auxiliars com ara grues, sitges, plantes, etc., 

que permetin optimitzar l’espai i amb un impacte mínim sobre el sòl. 

- Es diimensionarà adequadament el parc de vehicles interns, en funció de les necessitats de càrrega, distàncies, pistes, 

etc. 

- S’allunyarà l’emplaçament que acollirà aquests elements de la construcció de la xarxa hídrica i de les vies de drenatge. 

- Es mantindran les instal·lacions netes i ordenades. 
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Minimitzar i gestionar els moviments de terra per tal de protegir el sòl i evitar l’erosió i la inestabilitat del marges: 

- Es procedirà al decapatge del sòl i es conservaran els horitzons superiors del sòl, és a dir, la capa de terra vegetal rica en 

matèria orgànica, per tal d’utilitzar-los en els treballs de restauració vegetal de talussos o terraplenats. Caldrà garantir que 

els substrats tenen les característiques adients de textura, contingut de matèria orgànica, compactació, entre d’altres, per 

garantir l’eficàcia de les noves plantacions. 

- Es col·locaran els acopis en espais que es destinaran a edificacions o vials, evitant l’ocupació d’espais vegetats fora de 

l’àmbit d’urbanització. S’abonaran els acopis de terres amb adobs naturals (d’origen animal, vegetal o mixt) o amb 

biofertilitzants. 

- La restauració/revegetació dels talussos es farà el més aviat possible per minimitzar el risc d’erosió. Prèviament cal fer un 

decapatge selectiu de les terres orgàniques superficials amb interès edàfic. Aquestes terres un cop sanejades de 

branques, blocs de pedra, s’abassegaran en llocs adients en petites piles. 

- Si les terres d’excavació no es poden utilitzar en el context de la mateixa obra, s’han de sondejar les obres properes per 

si es poden aprofitar, o sinó es transportaran a un abocador autoritzat. 

- El material nou d’aportació haurà de provenir preferentment de la mateixa finca o del propi municipi. Aquestes 

aportacions hauran de ser les previstes per la legislació sectorial i prèviament requeriran de la concessió de la llicència 

municipal. En la urbanització caldrà preveure com a opció preferent la reutilització de les terres en la mateixa obra i, 

complementàriament, en altres obres autoritzades o en la millora agronòmica de finques rústiques pròximes. 

- La terra vegetal s’ha d’utilitzar tan aviat com sigui possible. En cas contrari, s’haurà d’emmagatzemar en una zona 

específica per evitar-ne la contaminació amb altres residus. 

- Les terres vegetals es col·locaran en abassegaments separatius sense compactar amb una alçada inferior a 2 metres. 

- Caldrà tenir en compte la circulació de les aigües d’escorrentia i el seu potencial erosiu. 

- Les actuacions de terraplenat en cap cas afectaran els marges de conreus o zones amb vegetació natural. 

- Queda totalment prohibit el terraplenat amb terres i/o materials de rebaixos, d’enderrocs i residus de la construcció, 

susceptibles d’alterar les característiques físico-químqiues del sòl. S’haurà de garantir la formació d’un nou sòl natural 

capaç de mantenir els processos ecològics que li són propis. 
 

 

Pel que fa a la generació, gestió, valorització i prevenció de producció de residus, 

La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una empresa inscrita al Registre General de 

Gestors de Residus de Catalunya, que es poden consultar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).Si es tracten de 

residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al Gestor Autoritzat a través d’un transportista autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya 
 

S’identificaran i separaran dins de l’àmbit de l’obra els residus per fraccions, i dipositar-los correctament separats en els 

contenidors específics de ferralla, de fusta, de paper i cartró, de plàstics, de PVC, de vidre, de restes de poda, de 

residus especials (dissolvents, additius de formigó, desencofrats, etc.), i han de tenir un tancat perimetral. 
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S’han d’evitar abocaments de runa i de residus especials en descampats i a la llera del torrent de dins l’àmbit o de la 

riera de Garriguella, molt propera. S’ha d’assegurar l’evacuació total d’aquests residus un cop acabats els treballs. Es 

retiraran aquests elements i es gestionaran d’acord amb la seva tipologia a través d’un gestor autoritzat. 
 

S’ha d’evitar la utilització d’aigua per a la neteja dels residus abocats. 
 

 

Pel que fa al risc de contaminació del sòl, i de les aigües superficials i subterrànies, 

El vessament accidental de residus de màquines i camions esdevé un perill potencial sobre el qual s’hi ha de posar 

molta atenció: 

- Sempre que sigui possible cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra, i si és inevitable caldrà fer-ho lluny de la 

xarxa de drenatge i es protegirà el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 

- És fonamental que les operacions de manteniment de maquinària es realitzin en llocs adequats, i s’han de condicionar 

zones estanques i protegides per a l'emmagatzematge d'hidrocarburs, lubricants i residus similars. S’han de revisar i 

manipular correctament els tancs de combustible. 

- Els olis usats de maquinària o similar s’han de segregar en bidons o dipòsits específics, els envasos d’olis, combustibles i 

similar s’han d’abocar en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat, i el rentat de les 

màquines s’ha de realitzar al taller demaquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat perassegurar 

l’emmagatzematge dels residus resultantsmitjançant dipòsits hermètics. 

- És recomanable substituir algun dels olis usats en maquinària (retroexcavadores, pales carregadores, etc.) per olis 

biodegradables. 

- Cal inspeccionar diàriament el parc de maquinària de l’obra per identificar fuites visibles (degoteig). Aquest perill es 

produeix normalment en reparacions de maquinària sobre sòl no protegit i en avaries. 

- Realitzar els manteniments i les reparacions de maquinària sobre superfícies impermeables amb cubeta de recollida i, 

quan no sigui possible, usar plàstics. 
 

Per evitar i afrontar un abocament accidental de gasoil a l’obra es consideraran les següents mesures: 

- Col·locar els dipòsits de gasoil a l’obra sobre superfícies impermeables dotades de cubetes de contenció d’abocaments. 

- En cas que es produeixin abocaments accidentals sobre el sòl, s’ha de sanejar el terreny i s’han de retirar els residus 

especials mitjançant un gestor autoritzat. 

- Es produeix com a conseqüència de fuites en dipòsits a l’obra, en abocaments en operacions de subministrament de 

combustible a la maquinària o en accidents en transportar-lo. 
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Pel que fa a les aigües procedents de la neteja de la maquinària es prendran les següents mesures: 

- Mai s’abocaran directament al medi les aigües resultants de la neteja de maquinària, ja sigui dins o fora de l’àmbit d’obra. 

- Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny de qualsevol xarxa de drenatge.  

- Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre 

materials que impermeabilitzin el sòl. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat. 
 

Per a la protecció del sòl caldrà tenir en compte les següents accions: 

- A l’obra s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental i 

així evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

- Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estucatge de materials. 

- Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en contenidors i 

sempre s’ubicarà dins les tanques d’obra. 
 

 

Pel que fa a la generació de pols, 

Per a la minimització dels efectes de la generació de pols en operacions amb maquinària: 

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat, limitant-lo a no més de 20 km/h. 

- Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 

- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviments de terra en situacions de vent fort o molt fort per evitar la 

seva dispersió. 

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada periòdica. 

- Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en contenidors o saques, cobrint-los sempre 

amb veles, lones o plàstics estancs. 
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- Qualsevol apilament de runes o material pulverulent es realitzarà sempre en contenidors, saques o sitges, cobrint-los 

amb veles, lones o plàstics estancs. 

- Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30 cm l’alçada del contenidor que els conté.  

- El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra és de 2 dies, durant els quals hauran 

d’estar en contenidors o saques. 

- Fixar sistemes d’aspersió en els abassegaments més problemàtics. 

- Assegurar un bon segellament de la porta posterior dels camions. 

- Evitar les sobrecàrregues al camió de transport de matèries primeres o altres materials que afavoreixin el desbordament. 

- Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà escombrar-los mecànicament per tal de 

minimitzar la formació de núvols de pols deguda a la circulació.  

- Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la per tal d’evitar la formació de núvols de pols. 

El reg es realitzarà quan les condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en condicions de 

sequera. 
 

 

Pel que fa a l’emissió de gasos contaminants, 

Cal considerar les pautes següents d’estalvi i reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle o amb càrrega 

contaminant per a la zona per part de la maquinària d’obra: 

- Organitzar i optimitzar el rendiment, els temps d’execució i el moviment de la maquinària per estalviar combustible. 

- Circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda. 

- Assegurar l’estat en bones condicions del manteniment de la maquinària. 

- Mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i vehicles de transport. 

- Adquirir maquinària amb catalitzadors de tres vies. 

- Adquirir màquines i vehicles de baix consum energètic. 

- Passar rigorosament les inspeccions tècniques de vehicles (ITV). 

- Parar la màquina en operacions relacionades amb l’ús de maquinària, en períodes d’espera i, en general, sempre que 

sigui possible. 
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Pel que fa a l’emissió de soroll, 

Cal considerar les pautes següents per minimitzar la generació de soroll procedent d’operacions amb maquinària, 
moviment de terres i de càrrega i descàrrega de materials: 

- Planificar les activitats per minimitzar l’ús d’aquesta maquinària. 

- Mantenir les instal·lacions en perfecte estat. 

- Utilitzar aquesta maquinària només en horaris permesos per les ordenances locals, almenys restringit a les hores diürnes 

i a la franja laboral comuna (de 08 a 20h.). 

- Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar 

l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

- Utilitzar els abassegaments com a pantalles acústiques. 

- En el moment de la compra o subcontractació d’aquesta maquinària, s’ha de verificar l’existència del marcatge CE. 

- Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i 

vibracions.  

- Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.  

- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de 

protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.  

- Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i amb una velocitat reduïda.  

- S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la normativa vigent i que 

comprova la ITV. 

 

 

L’afectació sobre el sòl i les aigües provoca sinèrgicament impactes o risc d’impactes sobre la vegetació, la 

fauna i el paisatge, que vénen a ser els tres valors ambientals més rellevants de l’àmbit d’estudi, i per tant 

són els més exposats als possibles efectes de l’obra. 

 

Afeccions a la fauna 

Cal considerar les pautes següents: 

- Les afeccions a la fauna poden ser molt variades i afectar qualsevol tipus d’animal segons l’activitat que es 

realitza i el seu entorn. És per això que cal estudiar cada cas concret. 

- Planificar adequadament les activitats per a no afectar la fauna. 

- Limitar els nivells sonors, les vibracions i la generació de soroll i de pols especialment en èpoques de 

reproducció i nidificació. 
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- Les obres es realitzaran durant els períodes de menor cabal per tal de no afectar a les poblacions de peixos. 

- Establir restriccions en l’àmbit de circulació i en la velocitat en determinades zones utilitzant una 

senyalització adequada. 

- Observar si l’execució de l’obra ha alterat els hàbits de la fauna limítrofa i actuar en conseqüència. 

- Portar a terme les accions encaminades a restablir la fauna i assegurar-ne la mínima afectació a l’hàbitat. 

 

Afeccions a la vegetació 

Cal considerar les pautes següents: 

- Les afeccions a la vegetació poden ser molt variades però acostumen a ser conseqüència de les primeres 

fases de l’obra civil consistents en els moviments de terra. 

- Abalisar la vegetació existent per garantir la protecció durant les obres. 

- Planificar adequadament les activitats per a no afectar la flora. 

- Establir restriccions en l’àmbit de circulació i en la velocitat en determinades zones utilitzant una 

senyalització adequada. 

- Identificar amb el marcatge adequat els exemplars d’arbres afectats per les obres per minimitzar l’afecció a 

la resta de la vegetació. 

- Se senyalaritzaran clarament els peus afectats objecte de tala i les superfícies de desbrossada. 

- Caldrà tenir en compte la disponibilitat comercial de les espècies escollides als vivers i la seva qualitat, així 

com la possibilitat de disposar de material certificat. 

 

Afeccions al paisatge 

Cal considerar les pautes següents: 

- Les afeccions paisatgístiques poden ser molt variades, però acostumen a ser conseqüència de la instal·lació 

de grues i d’altres elements auxiliars i de l’obertura de zones de préstecs, pedreres, abassegaments, etc. 

- Planificar adequadament les activitats per a no afectar el paisatge. 

- Estudiar les visuals des de l’exterior, sobretot des de les zones veïnes habitades. 

- Definir, sempre que sigui possible, els elements auxiliars com ara grues, sitges, plantes, etc., amb un 

impacte menor sobre el paisatge, bé per la seva forma o bé pel seu color. 

- Afectar la mínima àrea possible. 
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- Ubicar els abocadors i abassegaments de terra en punts de menor visibilitat, en piles inferiors a 2 metres 

d’alçada. 

- Mantenir les instal·lacions netes i ordenades. Si cal, es poden instal·lar pantalles per tapar l’afectació. 

- Assegurar un cop acabada l’obra el restabliment de les característiques de la zona mitjançant la seva 

revegetació o d’altres pràctiques. 

És fonamental, per donar viabilitat i eficàcia a tot el conjunt d’aquestes mesures de protecció ambiental, 

comptar amb la complicitat i l’acció proactiva i responsable dels treballadors de l’obra. Per això caldrà 

incorporar totes aquestes mesures en el procés de formació mediambiental dels treballadors. Serà bo dotar 

els espais de l’obra amb suports d’informació i pedagogia per a la protecció del medi, com ara pòsters o 

panells, que recordin aquestes directrius pels treballadors. Els encarregats hauran de vetllar pel seguiment de 

les instruccions establertes. 
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10. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLANEJAMENT I COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

AMBIENTALS ESTABLERTS 

L’emplaçament, la dimensió, la inserció territorial i les condicions d’implantació del càmping a Garriguella 

responen i segueixen una sèrie de propòsits, criteris i mesures ambientals que s’estan incorporant al Pla 

especial durant la fase de redacció d’acord amb el procés d’avaluació ambiental estratègica. 

S’integren un seguit de criteris i mesures que serveixen per donar compliment als propòsits i objectius 

ambientals del Pla, els quals són aplicables durant les diferents fases d’implementació del nou equipament 

turístic en el territori (fase de planejament, fase d’execució i fase d’explotació). Aquests condicionants i 

elements d’aplicació es donen de la següent manera: 

En una fase inicial de planejament (avanç de Pla) es decideixen aspectes d’emplaçament, 

superfície i zonificació d’usos, d’acord amb un seguit de criteris que serveixen per adequar el 

màxim possible la proposta a les sensibilitats ambientals del medi (valors, preexistències, riscos i 

vulnerabilitats). Es posa el focus en l’optimització de l’ocupació del sòl i en la preservació de la 

matriu biofísica preexistent (veure capítol 6 de valoració d’alternatives). 

En una següent fase del Pla (aprovació inicial) s’especifiquen les opcions d’ordenació del 

càmping i s’estableixen les condicions d’implementació de l’activitat a través de diferents mesures 

ambientals (veure capítol 9) d’acord amb (1) els pronunciaments de les administracions sectorials i 

(2) els resultats de l’exercici de valoració dels impactes ambientals que poden derivar de l’execució 

del projecte, sempre en concordança amb els principis i objectius ambientals del Pla, i (3) els 

fonaments del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 



 

-168- 

 

Així doncs, gràcies als criteris i les mesures ambientals que s’incorporen al Pla es dóna compliment als 

propòsits i objectius ambientals preestablerts, els quals tenen en compte aspectes troncals en els termes de 

sostenibilitat global del model d’ordenació, de cicle de l’aigua, de fre al canvi climàtic i de qualitat del medi 

atmosfèric, de gestió de residus, de sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització, l’edificació i el 

desenvolupament de l’activitat, de biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni cultural, i de qualitat del 

paisatge. 

Concretament, s’ha donat compliment a les següents estratègies i objectius ambientals que han orientat la 

redacció del Pla: 

   

L’impacte ambiental és manifest pel canvi de coberta del sòl i de la fesomia i el caràcter del paisatge d’acord 

amb el nou tipus i intensitat d’ús contemplat. De totes maneres, tot i que l’ús de càmping previst, d’acord amb 

el PTPCG “no aporta qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic” sí que inclou mesures de prevenció, 

minimització i compensació dels impactes ambientals que es deriven de la seva implantació que el fan 

compatible amb els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl del conjunt de la matriu territorial que supera 

pròpiament l’àmbit del Pla i pels quals n’han motivat el règim de protecció establert pel PTPCG o el PDUSR, i 

que no en queden lesionats o l’efecte és poc significatiu o ambientalment assumible (veure capítol 8).  

D’altra banda, es desencadenen unes oportunitats ambientals d’oferta de turisme verd, de socialització dels 

valors naturals i paisatgístics de l’entorn, d’educació ambiental, de sinèrgies econòmiques que poden revertir 

positivament al territori, de millora d’aspectes ambientals amb compensacions de benefici ecològic 

(consolidació de mesures per a la supervivència del xoriguer petit) i paisatgístic (soterrament de la línia 

elèctrica), etc. 

Val a dir que s’ha incidit especialment en les estratègies d’integració paisatgística, en la continuïtat territorial 

dels sistemes naturals i en la contenció de la pressió sobre els recursos naturals (aigua, energia, atmosfera, 
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etc.), així com en aspectes que també tenen la seva incidència local (inundabilitat) o territorial (connectivitat 

ecològica). 

D’altra banda, el Pla i el procés d’avaluació ambiental estan posant èmfasi en les condicions d’implementació 

de mesures de sostenibilitat en l’execució de les obres i en el desenvolupament de l’activitat (estalvi energètic 

i utilització de fonts renovables, major capacitat acústica, protecció front la contaminació lumínica, estalvi 

d’aigua, gestió dels residus, etc.). 

Finalment, convé destacar que el Pla preveu el desenvolupament en diferents fases d’execució de manera 

que no s’afecti la totalitat del territori ordenat i es pugui preveure una actuació esglaonada que anirà en funció 

de les necessitats de la instal·lació. Aquesta implementació progressiva escalonarà l’expansió territorial de 

l’activitat, reduirà la intensificació i simultaneïtat dels impactes ambientals i el procés d’adequació i la pressió 

sobre les sensibilitats ambientals serà gradual. 

En aquest sentit, el pla d’etapes que recull el planejament derivat desenvolupa com a tercera fase l’àrea 

ambientalment més sensible. El criteri general per a la implantació del càmping és que el consum de sòl sigui 

expansiu des del mas Tòfol, amb una segona etapa que ocupa un camp de 4,5 hectàrees al nord de l’àmbit, i 

la tercera fase afegeix el testimoni més representatiu de peça agroforestal del sector. 

Globalment, el Pla especial procura que l’actuació prevista condicioni la transformació de l’àrea afectada a un 

interès i funcionalitat territorial, d’acord amb el que estableix el Pla territorial parcial de les comarques 

gironines dins del sòls de protecció territorial. 

Amb tot el que s’ha caracteritzat, valorat i madurat es considera que les determinacions del Pla són 

ambientalment assumibles i es garanteix la seva viabilitat en termes de sostenibilitat territorial. 
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11. SUPERVISIÓ I CONTROL. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

La legislació marc d’Avaluació ambiental estratègica de plans i programes requereix establir mesures de 

supervisió i control per a les diferents fases que comporti una actuació urbanística. 

L’article 29.Seguiment de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes estableix 

les següents determinacions: 

“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”. 

El promotor del Pla emetrà els informes de seguiment amb la periodicitat que determini l’òrgan ambiental en 

la resolució de l’avaluació ambiental, i els remetrà a l’òrgan ambiental. 

D’acord amb l’objectiu d’integrar els condicionants ambientals en els processos de presa de decisions en 

totes les fases de desenvolupament del planejament general i derivat, el Programa de Vigilància Ambiental 

(PVA) procura: 

 Controlar que s’ha incorporat al planejament (general i derivat) els objectius, mesures i criteris 

ambientals establerts a la documentació associada, és a dir, a l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i 

al Document Resum (DR). 

 Establir eines de control i seguiment a l’assistència en la fase d’obres, és a dir, supervisar l’aplicació 

de les mesures ambientals per a cada possible aspecte o vector ambiental afectat. 

 Establir eines de control i seguiment a l’assistència en la fase d’explotació o d’ús. 

És a dir, el  Programa de Vigilància Ambiental (PVA) ha de cobrir 

1) el control i assistència en l’execució de les obres i 

2) el control i assistència en fase d’explotació. 

Per a la fase d’execució de les obres, 

Fonamentalment es realitzarà el control del compliment de l’aplicació de les mesures ambientals que 

s’estableixen en aquest Estudi ambiental estratègic del Pla. 
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Perquè aquests controls siguin efectius en el moment inicial de la fase d’execució de les obres de construcció 

del càmping, es desenvoluparan les següents actuacions: 

- Es designarà un tècnic d’obra com a responsable del control mediambiental, amb la funció de 

supervisar la correcta aplicació i eficàcia de les mesures a considerar durant les obres per tal de 

miitigar possibles impactes ambientals previstos (veure apartats 9.1 i 9.2). 

- Es desiganrà un responsable mediambiental, que pot coincidir amb el tècnic encarregat de la 

seguretat laboral, a l’empresa contractista de l’obra, amb la funció de garantir l’aplicació de les 

condicions ambientals d’execució de les obres, d’obligat compliment, i que hauran estat 

prèviament lliurades per part de l’empresa promotora del càmping. 

Durant tot el període d’execució de les obres aquest seguiment ambiental es formalitzarà a través d’informes 

tècnics, periòdics, els quals especificaran el procés continuat de supervisió de l’aplicació de les mesures i 

d’avaluació del resultat de la seva implementació, i també recolliran les incidències de tipus ambiental, les 

queixes rebudes, etc. 

Per a la fase d’explotació del càmping, 

S’establiran uns mecanismes de control de l’evolució del projecte per assegurar que les mesures ambientals 

de prevenció, correcció i de compensació s’estan introduint durant el desenvolupament de l’activitat i que 

presenten un resultat satisfactori d’implementació a l’hora de donar compliment amb els objectius ambientals 

compromesos pel Pla especial. 

S’especificaran una sèrie d’indicadors fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles que serviran per 

calibrar la prevenció, identificació i intensitat dels impactes previstos, l’èxit de les mesures de sostenibilitat 

introduïdes pels diferents vectors ambientals, la repercussió i benefici ambiental de les mesures 

compensatòries considerades, i l’acceptació social de les estratègies d’educació ambiental dels usuaris del 

càmping. Concretament, s’obtindran resultats de seguiment dels següents aspectes: 

- Nivells de soroll. 

- Optimització de la recollida selectiva dels residus. 

- Èxit de les pràctiques de compostatge de la fracció orgànica. 

- Proliferació d’espècies de flora exòtica invasora al recinte del càmping. 

- Consums d’aigua i d’energia al càmping i comparativa amb anys anteriors a partir de sèries 

homogeneïtzades (tenint en compte nivells d’ocupació del càmping i la meteorologia). 

- Resultat de les accions per afavorir la presència i la cria del xoriguer petit en el marc del programa 

de cria en captivitat i alliberament del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. 



 

-175- 

 

- Èxit dels tallers i les activitats d’educació ambiental organitzades. 

- Resultats de les enquestes de valoració dels campistes per valorar la percepció de la qualitat 

ambiental del lloc i l’eficàcia de les mesures aplicades per a la posada en valor del paisatge i 

l’entorn natural. 

- Grau d’utilització del bus amb parada al recinte del càmping a l’hora de moure’s per la comarca, i 

control de les sol·licituds d’informació turística vinculada a la descoberta de l’entorn (rutes 

senyalitzades, excursions, etc.) a peu o en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, a juliol de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Bayés i Bruñol 

Llicenciat en Geografia (UdG) 
Joan Solà i Subiranas 

Geòleg (UAB) 

Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (UPC) 



 

-176- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-177- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANNEXOS 12 



 

-178- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-179- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I. INFORMES DE RESPOSTA A LES CONSULTES SECTORIALS 
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ANNEX II. ESPÈCIES QUE S’HAURIEN D’EVITAR EN LA JARDINERIA I REVEGETACIÓ 
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ANNEX II. RELACIÓ D’ESPÈCIES QUE S’HAURIEN D’EVITAR EN LA JARDINERIA I REVEGETACIÓ 

En terrenys o zones verdes adjacents o propers a zones forestals, espais naturals i corredors 

biològics, s’ha d’evitar plantar-hi les espècies de la relació següent ja que tenen un demostrat 

comportament invasor. 

De la mateixa manera, en el cas de comptar amb aquestes espècies en llocs ambientalment 

sensibles, cal gestionar correctament els seus residus vegetals (llavors, fruits, esqueixos, etc.) per 

tal que no generin noves dispersions. És convenient plantejar la seva substitució progressiva per 

espècies que no siguin invasores. 

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) 

                               (Cotoneaster tomentosa) 

Carolina o Coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha 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) 
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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 / Polygonum aubertii) 

Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

Plantes crasses i assimilables 

Aloe maculat (Aloe maculata) 

Atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

Bryophyllum daigremontianum (Kalanchoe daigremontiana) 

Aigueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima / O. stricta / O. linguiformis ) 

Einadia nutans 

Plantes aquàtiques 

Azolla sp. 

Cyperus eragrostis 

Elodea canadensis 

Jacint d’aigua Eichhornia crassipes 

Ludvigia grandiflora 

Myriophyllum aquaticum 

Salvinia natans 

Gramínies per a hidrosembra i gespes 

Eragrostis curvula 

Paspalum saurae 

“Kikuyu” o gram gruixut (Pennisetum clandestinum) 

Altres espècies (ornamentals, etc.) 

Acant (Acanthus mollis) 

Arcthoteca calendula 
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Bambú o canya americana (Phyllostachys spp. / Bambusa spp.) 

Canya (Arundo donax) 

Erigeron karvinskianus 

Gasània (Gazania sp.) 

Herba de la Pampa (Cortaderia selloana) 

Impatiens sp. 

Nyàmera (Helianthus tuberosus) 

Raïm de moro (Phytolacca americana) 

Senecio angulatus 

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva 

demostrada capacitat invasora / de dispersió 

Aster pilosus 

Aster squamatus 

Datura stramonium 

Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí (Nicotiana glauca) 

“Taco de la reina”, caputxina (Tropaeolum majus) 

Seneci del Cap (Senecio inaequidens) 

Solanum chrysotrichum 
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Hi ha altres espècies que, d’acord amb el Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel qual es regula 

el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, tampoc es poden introduir al medi natural del 

conjunt de la Península Ibèrica perquè esdevenen una amenaça ecològica per a les espècies 

silvestres autòctones. A continuació es reprodueix l’annex d’aquest Reial Decret, concretament 

l’apartat de la flora: 
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ANNEX III. ESPÈCIES DE BAIXA INFLAMABILITAT 
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ANNEX II. ESPÈCIES DE BAIXA INFLAMABILITAT  

D’acord amb l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, cal prioritzar la 

plantació i la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació 

del foc, en l’execució de les mesures de prevenció d’incendis forestals: 

 

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) 
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