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PROJECTE D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO 
URBANITZABLE PER TAL DE LEGALITZAR LES OBRES REALITZADES, 
A LA FINCA DE MAS OLIU EL MUNICIPI DE MONT-RAS 
 
 
1.- ANTECEDENT 
 
Com a antecedents tenim els següents expedients: 
REFERÈNCIA EXPEDIENT D’OBRES: 2006/51, 2007/52, 2008/85, 2009/73 
INFORMES TÈCNICS RELACIONATS: 2009/20, 2009/58, 2012/16, 2012/85 
 
En el present projecte d’actuacions específiques s’han recollit i es tindran en compte les 
conclusions de previ informe tècnic del 16/08/2012 (informe ST.núm 2012/85) en quan a la 
legalització de les edificacions i elements de l’entorn de Mas Oliu. 
On els temes a tractar són els següents: 

- La mota, tanca perimetral i relació amb l’entorn 
- Pèrgoles ornamentals i zones cobertes 
- Espècies d’arbrat i arbustiva i conreus 
- Tractament de visuals  
- Drenatges, recollides d’aigua i paviments 
- Il·luminació exterior general 

 
2.- OBJECTIU DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
 
Per tant, en compliment dels antecedents transcrits, es redacta el present projecte 
d’actuació específic.  
Tot amb l’objecte de disposar d’un document tècnic per informació de totes les entitats, o 
administracions i persones relacionades amb el projecte per tal de realitzar la tramitació 
urbanística per obtenir tots els informes i aprovacions necessàries per realitzar l’obra. 
Es sol·licita, prèvia tramitació i aprovació  del present projecte d’actuació específic, la 
corresponent llicència municipal, i s’abonaran les taxes corresponents. 
 
3.- PROMOTOR- PROPIETARI 
 
PROPIETARI: Sr. Francisco Castro Andrade. 
PROMOTOR: Marlet Molins, S.A. 
Avd. Mare de deu de Bellvitge, 3. 08907 Hospitalet del Llobregat (Barcelona) 
 
4.- EQUIP REDACTOR 
 
Martirià Figueras i Feixas,  Enginyer agrícola, Graduat superior en Paisatgisme. 
Sergi Serra- Arquitecte tècnic 
Josep Domingo i Roura – Llicenciat en Biologia i Màster en impacte ambiental 
 
5.- MARC LEGAL 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 47, 49 i 50 del Decret 64/2014 de 13 de Maig pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per part de l’Ajuntament de 
Mont-ras es requereix la presentació d’un projecte d’actuació específica.  
L’art. 47  disposa:  
Aprovació d’un projecte d’actuació específica 
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47.1 Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb 
l’article 46, és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar 
llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin 
referència a algun dels actes d’ús del sòl i d’implantació o reutilització d’obres següents: 

a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la 
Llei d’urbanisme. 

b) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de 
recursos naturals. 

c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin 
directament i justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els 
projectes de construccions pròpies d’una activitat rústica que incorporin aquests usos. 

d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està 
emparada en un projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial. 

e) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 
xarxa viària. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 

g) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, 
jaciments paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers classificats o zones 
vulnerables o sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable. 

47.2 L’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no 
delimitat per a la reconstrucció i la rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions 
a què fa referència l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme també requereix l’aprovació d’un 
projecte d’actuació específica, mentre el planejament urbanístic general o especial no 
contingui el catàleg específic que identifiqui les construccions que poden ser reconstruïdes o 
rehabilitades. 

47.3 En els casos en què no és preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, la 
persona interessada, optativament, pot promoure la seva aprovació per permetre l’execució 
d’algun dels actes a què fa referència aquest article en substitució del projecte d’actuació 
específica requerit. En aquest supòsit el pla especial urbanístic que es formuli ha 
d’incorporar la documentació exigida als projectes d’actuacions específiques i, durant la 
seva tramitació, s’han de sol·licitar els informes requerits per a l’aprovació d’aquests 
projectes. 
L’art. 49 del referit Decret 64/2014 disposa quin és el Procediment d’aprovació dels 
projectes d’actuació específica 
 
49.1 Les sol·licituds d’aprovació dels projectes d’actuacions específiques en sòl no 
urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i la documentació que els conformen s’han de 
presentar davant l’administració municipal corresponent al terme municipal afectat per 
l’actuació. 

49.2 L’òrgan municipal competent pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les 
sol·licituds que es formulin quan no tinguin fonament manifestament en una actuació 
admesa per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega o siguin contràries 
manifestament a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic 
aplicables. 
 
 
 
 
L’art. 50 del Decret 64/2014 disposa quin és el contingut del projecte d’actuació específica.  
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Article 50Documentació 
 
50.1 Els projectes d’actuacions específiques es conformen amb els documents següents: 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits 
exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del 
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari 
que permeti apreciar aquesta adequació. 

b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, 
la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 
 
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió corresponents. 
 
d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres 
que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 
 
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació 
sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

50.2 Quan es tracti d’actuacions en què sigui requisit necessari que estiguin associades 
directament a una explotació rústica, la memòria a què fa referència l’apartat 1.a) ha 
d’identificar l’explotació i descriure els mitjans materials i humans que la integren, així com el 
seu procés productiu, i ha de justificar, entre altres requisits exigits, la vinculació necessària 
de l’actuació projectada amb l’explotació rústica descrita. 

50.3 La persona promotora d’un projecte d’actuació específica ha d’acreditar 
documentalment o per qualsevol altre mitjà de prova els fets en què sustenti la seva 
sol·licitud d’aprovació del projecte. 
 
6.- DESCRIPCIO DEL PROJECTE.  
 
6.1.- EMPLAÇAMENT I PLANEJAMENT VIGENT 
 

- Pla director territorial de l`Empordà. 
- Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret Legislatiu 1/2010. 
- Reglament de la Llei d’Urbanisme. Decret 305/2006. 
- d’espais naturals, per a la protecció del medi natural. Llei 12/185 
- Règim del sòl....................SÒL NO URBANITZABLE 
- Zona..................................Zona agrícola i forestal 

6.2.- OBJECTIU DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
 
Es redacta el present projecte d’actuació específica amb la finalitat bàsica de disposar del 
document tècnic informatiu per tal d’obtenir llicència municipal, i així poder legalitzar el 
conjunt d’actuacions realitzades en l’entorn proper  a la casa i elements construïts i 
actuacions futures per ser tramitat i aprovat. 
Tot amb l’objectiu de definir un conjunt de millores paisatgístiques següents: 

- Tractaments de millores visuals dels tancament perimetral o mota de terres.  
- Tractaments superficials pel que fa a: paviments , basses i recollides d’aigües, 

camins, elements construïts, horts i il·luminació. 
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-  Tractaments paisatgístic amb Vegetació : noves plantacions con a millora 
d’integració paisatgística amb especies autòctones recomanades 

- Integració de pistes de tenis i altres elements construïts. 
- Pèrgoles i  tractament de zones cobertes.  

 

Tot amb l’objecte de disposar d’un document tècnic per informació de totes les entitats, o 
administracions i persones relacionades amb el projecte per tal de realitzar la tramitació 
urbanística per obtenir tots els informes i aprovacions necessàries per realitzar l’obra. 
Documentació: 

a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits 
exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions 
del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió 
necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 
Determinaran criteris d’ Integració paisatgística , tenint en compte els següents 
paràmetres: 

o Espècies Vegetals: d’arbrat, arbustives i ordenació de plantacions 
o Tipologia de paviments i tractament en funció de cada àmbit i us,  
o Tipologia de tancament paisatgístic i elements de protecció de visuals 

 
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca 

on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la 
seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 
 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres 
de connexió corresponents. 
 
 

c) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta 
d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica 
d’aquestes obres. 
 

d) Estudi d’integració i impacte paisatgístic, elaborat de conformitat amb la legislació 
urbanística i de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 
6.3.- DADES PRÈVIES I ANTECEDENTS 
 
ESTAT INICIAL 
 
La finca esta situada en una plana Agrícola de conreus de secà, anomenada paratge de 
Roqueta. Amb la casa de Mas Oliu situada el centre d’un conjunt de camps que conformen 
la finca de una superfície total de 6,4 Ha. 
Limita per l’est amb el Mas de Can Jofre fins el camí d’Ermedàs, pel sud amb conjunt de 
masos que conformen l’anomenat veïnat de d’Ermedàs que es situen al límit de la plana 
conformada per un fons de turons de pi i alzina surera.  
En la banda sud oest limita amb un camí que fa de separació amb un mur de tanca del 
càmping de Relax-Nat.  
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En la zona oest limita amb un turó (Puig de la Ruda) de bosc de pi i alzina surera que es 
troba ben consolidat. 
 
Pel que fa els accessos  
A la finca es pot accedir per dues bandes, la que prové per l’oest del camí Ral de 
tramuntana que seguint per el camí de Placita s’arriba a enllaçar a C-31 i el que prové de 
Palafrugell per l’est pel Camí d’Ermedàs que  voreja tota la finca  fins el Càmping Relax-Nat. 
En un inici existia el camí interior que travessant la finca passant per davant del Mas Oliu 
que enllaça els dos camins d’aquí que la casa pugui disposar de dos accessos. 
 
El paisatge  
La finca es disposa en un paisatge de plana oberta cap a la zona Nord en vistes a la vila de 
Palafrugelli tancat per uns turons suaus que conservant una massa de bosc de pi i surera en 
la en la banda sud i oest, per tant podríem dir que esta situada en una plana tancada en 
forma de ferradura. 
La mirada cap el nord es pot veure la façana sud  de Palafrugell i cap a l’est i sud i oest les 
vistes llargues limiten en turons de bosc de pi i alzina, coronats pel Puig Gallifa com a punt 
mes alt per tant estem amb una zona de caràcter molt rural.  
 
Tipologia del sòl i qualitat del terreny: 
Es un terreny de secà amb poca profunditat i de baixa qualitat de nutrients. Apte per el 
conreu de cereals o vinya.  
 
Topografia: 
La finca en termes generals es manté plana amb pendent cap a la zona nord i amb vessant 
de escolament d’aigua cap a la part central on es situa un rec de desguàs procedent dels 
masos d’Ermedàs, aquest acaba per fer fondal a la zona davantera del Mas Oliu on es 
situen els horts.  
El camí superior (camí d’Ermedàs) està a la cota 43,50, el Mas Oliu a 41,50 i l’hort a 36,50. 
 
ESTAT ACTUAL 
 
A.- Accessos :  
 
En el moment actual s’ha disposat l’accés principal des de la zona oest pel camí existent 
que arribava fins el Mas, des de el camí Ral ja que es el que té un enllaç mes ràpid amb la 
C-31. Per tal de guanyar intimitat s’ha construït un portal d’entrada; aquest camí arriba fins 
just a la zona de garatges podent arribar fins davant  la casa.  
Per a la banda Oest es manté un accés també amb un portal, que actua com entrada 
secundaria, que s’utilitza per serveis i entrada de maquinaria agrícola que permet també 
arribar fins la casa. 
Pel que fa els altres camins perimetrals s‘han mantingut igualment com estaven en un inici 
vorejant la finca. 

 
B.- Zona Jardí casa (9.164,90m²) 
 
És la zona situada entorn de la casa, en la seva part davantera i la part de sud. Es una zona 
més enjardinada lligada a la casa apte per tenir una certa intimitat i gaudir d’uns espais 
d’estada, amb piscina i alguns elements ornamentals. 
És un jardí de tipus clàssic com li correspon a la casa, amb un caràcter racional i geomètric 
amb eixos en creu. En la zona sud, d’estaca l’eix central que va de nord a sud que queda 
reforçat per un element d’aigua i amb dues pèrgoles a l’extrem i un eix travesser que inicia 
un canal d’aigua que fa que sigui un esplèndid lloc d’estada. Aquest finalitza amb un eix de 
tancament format per uns elements de suport (pòrtics) de vegetació per creació  d’ombra. 
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Al voltat se situen a banda i banda unes zones planes exemptes d’arbrat amb una prada 
apte per el gaudi, i d’unes zones per activitat de joc o per possibles esdeveniments.  
En la zona davantera s’ha creat una plaça enjardinada que actua de hall exterior per la 
rebuda de visites, aquesta zona dona un caràcter senyorial a la casa. 
 
Topografia i qualitat del terreny: 
Pel que fa a la topografia aquesta zona es manté a planer de la cota de la casa, s’observa 
que s’ha creat un desguàs per la recollida d’aigua dels camps a la banda esquerra perque 
no afectés a la casa. 
Donada la baixa qualitat del terreny per poder enjardinar la zona amb èxit s’han aportat 
terres cultivables de la pròpia finca i s’han millorat amb terra vegetal de bona qualitat, 
assegurant una capa cultivable mínima de 30-35 cms. 
 
Desguàs i recollida d’aigües: 
Donat que la zona es manté plana, per la banda est s’ha creat un rec de desguàs que recull 
les aigües procedents del camps superiors que per que no afectin i per la part inferior es 
condueix de forma natural cap la zona de desguàs existent que provenia del masos 
d’Ermedàs.  
 
Camins i accessos:  
Tal com hem dit aquesta zona presenta una configuració de jardí clàssic pel que els seus 
recorreguts són de traça lineal seguin uns eixos que marquen tota la ordenació de forma 
centrada amb la casa, aquests es mantenen degudament pavimentats.  
 
Vegetació itractament paisatgístic: 
La vegetació és de jardí i el tractament és ordenat en tota la part central, en forma de cledes 
vegetals i enfiladisses en les pèrgoles, excepte en els límits que pren un tractament de 
masses més naturalitzat per entregar en tota la zona perimetral anomenada “entorn 
paisatgístic” que es concep com a zona de transició amb les àrees boscoses perimetrals. 
 
Pèrgoles i elements ornamentals: 
Donada l’estil de jardí s’han construït un conjunt d’elements ornamentals que l’acompanyen, 
com són uns canals d’aigua, escultures i pèrgoles per gaudir a l’ombra d’una bona estada. 
Al final del canal d’aigua principal s’han construït dues pèrgoles de 5x5 metres amb pilars de 
pedra i teulat d’estructura de fusta i teula àrab, tal com correspon a la zona, i el canal 
travesser s’acompanya per una estructura de fusta que fa de suport de vegetació amb idea 
de crear una gran ombra en un futur. 

  
C.- Zona d’entorn paisatgístic 
 
Aquesta zona és la zona perimetral de la finca que envolta la zona enjardinada i s’ha 
concebut com un element de transició amb els boscos existents, per tant és una zona amb 
voluntat integradora i de naturalització.  
Amb aquest criteri s’ha aprofitat que existia una zona de desguàs natural que provenia de 
l’exterior per crear un recorregut d’aigua permanent que actua com a eix de disseny de 
l’àrea, i de tots els seus recorreguts i ordenació de masses de vegetació. Per emfatitzar més 
aquesta vessant paisatgística i gaudir de zones amb millor qualitat de terreny es crea una 
topografia ondulada que culmina amb mota perimetral que es vegeta per donar continuïtat al 
bosc extern i al mateix temps guanyar intimitat. 
 
Topografia i qualitat del terreny : 
Aquesta zona es configura com una topografia en “V” com una vessant de recollida d’aigües 
natural que a mesura que es va allunant de l’eix de manera ondulada va creant diferents 
ondulacions del terreny fins a la part perimetral. 
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Donat que el tipus de terreny és poc profund i de baixa qualitat es concep la creació 
d’amuntegaments de terra en major alçada per poder plantar i així garantir la bona 
implantació de l’arbrat i naturalitzar la visió. Per realitzar aquesta topografia s’aporta terra de 
camp de bona qualitat de la pròpia finca i es millora notablement amb terres d’origen 
vegetals, per aconseguir augmentar la seva fertilitat. 
 
Desguàs i recollida d’aigües:  
Per tal de naturalitzar la zona es respecta la vessant de recollida d’aigües existent com a eix 
de guia, per tant totes les pendents es dirigiran a aquest fons, per tant es farà recollida 
d’aigües superficial de tota la finca per així poder disposar d’uns acopis a la part baixa per 
fer servir de reg de la mateixa finca. 
Amb aquest criteri es creen diferents embassaments per garantir la permanència d’aigua 
com a millora de naturalització i  de qualitat ambiental amb l’augment de diversitat de 
vegetació i fauna. 
Consta de tres petits embassaments, dos situats a la part alta zona paisatgística amb 
caràcter paisatgístic i un altre de més gran a la zona baixa que actua com a bassa de reg i 
garanteix el reg de les plantacions. La bassa més alta i l’intermitja tenen una superfície de 
369m² i 564m² respectivament i la de cota més baixa uns 930m². 
 
Vegetació i tractament paisatgístic. 
Aquesta zona és la que realment denota mes interès per el seu tractament, ja que planteja 
tot una nova disposició del terreny amb voluntat d’aconseguir un tancament natural per 
gaudir d’intimitat i al mateix temps donar continuïtat al paisatge mitjançant la creació de la 
mota de terres i una plantació per tal d’integrar els límits de finca amb les masses boscoses 
perimetrals. 
Donada que la qualitat del terreny és molt baixa i de molt poca profunditat, es planteja la 
creació d’una zona naturalitzada amb topografia ondulada, per així aconseguir disposar de 
terreny per augmentar la seva fertilitat i garanties de bona implantació de la vegetació. Amb 
aquest criteri, i per millorar paisatgísticament la visió, es dissenya aquesta ordenació natural 
de topografia ascendent vertebrada per l’eix de desguàs fins a la creació d’una mota 
perimetral continua que permet ocultar vistes directes a la finca i col·locar diferents elements 
d’ús complementari com una pista esportiva-tenis o una zona d’horts. 
En quant a la vegetació destaca el bon funcionament dels arbres i plantes sobre mota o en 
monticles de terres més que en les parts baixes on es veu que degut a la poca profunditat 
de terreny no es desenvolupa bé, tant per efectes de substrat pobre, com segurament també 
per manca de drenatge en alguns casos i la diferencia en quant a espècies autòctones. 
La vegetació utilitzada es diferencia en les zones altes amb vegetació pròpia de la zona Pi 
pinyoner i alzina, i també algunes arbustives variades tipus ginestes, marfull, garric..., que té 
un bon funcionament. 
La vegetació a les parts planes i més baixes properes a l’aigua hi ha més diversitat amb 
alguns arbres ornamentals tipus castanyer o alguns cedres a les parts més planes amb 
masses desordenades i de diferents tipus d’arbustives ornamentals, tal com: Photinies, 
Nandinas, Pittosporum, Tobira nana, Phormium, rosers... 
El tractament de la mota per la part exterior s’ha realitzat amb plantacions d’entapissat tipus 
heura amb reg incorporat i que es nota que no han funcionat degut a la mala orientació, pel 
que actualment es manté segat. 
 
Els camins: 
Són amb sauló i de poca amplada, únicament per ús de persones i de traça acoplada a la 
topografia creada, per tant tenen un caràcter molt paisatgístic. 
 
Els tancaments: 
És amb malla cinegètica amb forats de mides diferents en funció de l’alçada i pal de fusta, 
apte pel pas d’animals de varies mides. Aquesta es troba en tot el perímetre, excepte a la 
zona de l’entrada principal que s’ha construït un portal amb un mur de suport. 
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Àrees complementaries: 
Dins el jardí i ha algunes zones complementaries d’usos diversos : 
 

- Zona esportiva: 
 consta d’una pista de tenis - futbol sala i una de pàdel, situades a l’extrem sud-oest, 
degudament abrigades per la topografia, per tant no permet la vista des de 
l’exterior(1.132,90m²) 
Es mantenen pintades de color verd i disposen d’il·luminació amb 4 postes amb dos 
projectors a una alçada de 9 metres a la de futbol sala, i de 6 metres a la de pàdel. 
 

- Zona horts: (1.108,10m²) 
Té una tipologia singular i molt integrada esta situats a la zona dels antic corrals; té 
una tanca de pedra en tot el seu perímetre i existeixen unes construccions auxiliar de 
galliner i de caseta d’eines. La resta es un excel·lent hort. 

 
D.- Zona de camps de conreu Vinya 
 
Tota la zona de finca situada el nord i est de la finca s’ha habilitat per conreu de vinya.  
 
6.4.- DIAGNOSIS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
Vistes les actuacions realitzades es planteja l’adequació de algunes zones per tal d’obtenir 
una millora paisatgística general amb millora de visuals exteriors i vegetació, tractaments 
superficials i complir amb la normativa municipal referent a elements construïts. 
 
Pel que fa al tractament de visuals: 
 
Es valora correctament en conceptes paisatgístics la utilització d’un tancament naturalitzat 
en forma de mota vegetada com a sistema per tal d’aconseguir intimitat i d’integrar el límit 
sud-oest de la finca a les zones boscoses, abans que plantacions de alineades de setos.  
Entenem que la mota creada es manté massa continua a tot el llarg del camí i que caldrà 
esmenar la pèrdua de visual de la plana que això ha generat pel que es planteja obrir la 
mota existent en determinats punts. 
 

- En la zona del camí sud que prové del càmping i de Mas Gorgoll, es important fer un 
tractament paisatgístic i enretirar-la i rebaixar-la per obrir les visuals en aquest punt 
cap a la plana. 

- En la zona de vinya es podrà també obrir i rebaixar en determinats punts creant un 
efecte de persiana permeable amb visuals de la plana a través de les vinyes. 
 

Pel que fa a Vegetació i integració paisatgística:  
 
Caldrà tenir un criteri de tractament diferenciat amb el que considerem zona de jardí i la 
zona d’entorn paisatgístic, de manera que el jardí proper a la casa pot permetre la utilització 
de plantes ornamentals i de topiària al gust del propietari. A la resta, considerada entorn 
paisatgístic, aquest hauria de tenir un tractament de planta més autòctona i amb distribució 
diversa i naturalitzada. Seguint l’inventari de planta facilitada per l’Ajuntament de Mont-ras 
evitant qualsevol planta definida com invasora. 
En conceptes de sostenibilitat s’implantarà el criteri d’eliminació de les màximes superfícies 
de gespa per prats de secà i per masses d’arbustiva o entapissats autòctones que 
garanteixen unes baixes necessitats d’aigua, un baix manteniment i una bona implantació. 



ASPECTE Paisatge slu 
 

 

11 
 

 
Zones planes 
Vist l’estat actual de la vegetació en les zones planes que té un comportament d’implantació 
molt lent caldrà reforçar alguns trams amb noves plantacions de planta més autòctona que 
és la que garanteix una millor implantació. 
Es reforçarà també arbrat de zones humides de ràpid creixement en les zones properes a 
les basses, tal com albers, freixes i salses i també alguns fruiters. 
 
Zona perimetral i de mota  
Pel que fa a la zona de la mota es plantejarà una plantació de naturalització substituint 
l’heura actual, per noves entapissats i arbustives autòctones pròpies de l’entorn que 
garanteixin una millor i ràpida implantació. Tipus: Lentiscle (Pistacea lentiscus), Estepes 
(Cistus albidus- salvifolius), aladern (Rhamnus alaternus), etc 
Donada aquestes característiques de terreny i substrat es recomana realitzar una 
replantació amb major percentatge d’arbre jove de 16-18cmts màxim i arbust de 30-60 cms 
d’alçada, per garantir un bon arrelament i aclimatació a la nova situació. 

 
- Selecció d’espècies autòctones aclimatades a la zona i s’evitaran la utilització 

d’espècies ornamentals i  
- Garantir una bona diversitat tant d’arbres, com arbust i herbàcies. 
- Preveurà especies herbàcies de gran rusticitat i adaptació per ajudar a una 

estabilització ràpida 
 

Zones properes a l’aigua:  
 

Es procedirà a adequar els límits a una major naturalització per tal de potenciar la vegetació 
d’arbrat i arbust i planta aquàtica propi de zones humides que facilitarà la depuració de les 
aigües el més important per facilitar la implantació de fauna autòctona. Es planteja la 
plantació d’alguns arbres tipus: alber, freixes i salzes i arbust tipus: sanguinyol, aladerns i 
salzes arbustius.  
Es planteja substituir els límits actuals de grava per plantacions de Fragmites, Thipha, Iris, 
etc 
 
 
Pel que fa al tractament superficial: 
 

- Zona camins i paviments: s’utilitzaran materials de la zona evitant cap zona de 
excessiva impermeabilització. 

 
- Il·luminació. es farà un repàs per minimitzar la contaminació lumínica dels elements 

de manera que serà tota totalment indirecta, evitant faroles i projectors en alçada 
 

- Infraestructura de reg:  
Per garantir el mínim consum d’aigua es prioritzarà el reg per goteig minorant la 
utilització de reg d’aspersió, això anirà acompanyat de la bona elecció del tipus de 
vegetació 

 
- Pèrgoles i elements ornamentals : s’eliminaran els elements construïts que la 

normativa no permet que siguin coberts, sobretot el referent a les pèrgoles existents 
a la zona de jardí.  
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Pel que fa a la zona de conreu: 
Als conreus implantats: es considera una bona elecció la plantació de vinyes, ja que és un 
conreu de secà i de baixos requeriments hídrics 
. 
6.5.- TREBALLS A REALITZAR 
 
1.- Retirada de mota en les zones que requereix obertura de visuals a la plana des del camí 
(veure plànol) 
 
 - zona de cruïlla amb camí de Cal Rei: 

Es retirarà del límit de tanca una part de la mota i es rebaixarà les zones de millora 
visual, sempre conservant oculta la visió de les pistes esportives. Amb la mateixa 
terra sobrant de les motes es realitzaran talussos de plantació per ocultació de les 
pistes esportives. 

 - zona del Camí d’Ermedàs 
Es retiraran parts de mota de manera parcial que permeti la visual permeable, es farà 
per trams preservant  les zones d’arbrat consolidat. El concepte a aplicarseràuna 
actuació en persiana. 

  
2.- Eliminació d’elements distorsionats de vistes externes 
 
 - Integració postes de lluminàries de les pistes. 
 - ocultació de murs de les pistes  
 
3.- Tractament vegetal en tota la zona perimetral que requereix millorar la relació amb 
l’entorn  immediat. 
 
 - Noves plantacions per creació de masses continues 
 - Naturalització part externa de la mota i zones d’aigua 
 - Reducció de superfícies de gespa 

- Integració zona accés principal 
 
4.- Retirada de cobertes  de les pèrgoles de la zona jardí. 
 

- Es procedirà el desmuntatge de la coberta de teula deixant uns travessers 
estructurals per a poder ubicar una ombra vegetal a traves de diverses espècies 
d’enfiladisses. 

 
Pel que fa a la vegetació: 
 
Són les especies vegetals pròpies del bosc mixt, amb predominança de pi, per obtenir una 
major rapidesa d’implantació garantint l’ombratge necessari per la bona implantació de 
l’alzina surera que serà la que acabarà dominat. També es recomanable per la bona 
cicatrització, fer una aportació inicial de substrat arbustiu per garantir la seva bona 
propagació i cobertura baixa. 
Sense cap mena de dubte l’actuació compleix amb els criteris basics d’integració 
paisatgística ja que és una recuperació intrínseca de vegetació per formació de bosc i 
garanteix en les zones afectades una cobertura del sòl per evitar processos d’erosió . 
Per garantir millor tota aquesta recuperació de forma ràpida es recomana proveir de reg el 
conjunt de la plantació, en els primers anys, en aquest cas el millor serà incorporar un 
sistema de goteig. 
 
Creació de masses d’arbrat 
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Es preveu realitzar una plantació ordenada per tal de garantir una millor execució i la xarxa 
de  reg i així facilitar el manteniment, amb aquest criteri es distribuiran les diferents espècies 
amb les següents proporcions: 
 
Arbrat; 
25 % : 

50 %  Pi pinyer (Pinus Pinea) de 200- 250 cms d’alçada  
50 %  Alzina surera (Quercus súber ) de 300 – 350 cms d’alçada. 
 

75 % : 
- 50 % de Pins  

o 50 % Pi blanc .(Pinus halepensis) de 100-125 cms d’alçada. 
o 50  % Pi Pinyer (Pinus pinea) de 100- 125 cms d’alçada. 

- 50  % Alzines  
o 75 % Alzina surera (Quercus súber) de 100 – 125 cms d’alçada 
o 25 % Alzina (Quercus ilex) de 100- 125 cms d’alçada 

 
*El marc de plantació serà de 5 x 5 metres, amb les espècies distribuïdes de forma aleatòria. 
Presentació amb contenidor o alvèol forestal. 
 
Arbust en zones de mota  

- Cirerer d’arboç (Arbutus unedo) 
- Marfull (Viburnum tinus) 
- Estepes (Cistus sp) 
- Llentiscle (Pistacea lentiscus) 
- Romaní (Rosmarinus officinalis) 

 
El marc de plantació serà de 1 ut metre lineal. Seguint les línies de goteig Distribuïdes 
aleatòriament amb masses. Presentació amb contenidor de 3 litres. 
 
Herbàcies: 
Barreja de prada per sembra manual tipus T4, amb un 10 % de lleguminoses per garantir 
aportacions de Nitrogen. 

- 20 % Ray Grass 
- 60 % Festucca arundinacea 
- 10 % Cynodon dactilon 
- 10 % Lleguminoses variades 

 
Pel que fa a la xarxa de reg: 
Es preveurà una xarxa de reg per goteig Tipus Tech–line de PE- 16 mm amb gotejador 
automàtic compensant, de 2,3 l/ h. cada 50 cms.  Amb línies separades cada 5 metres. 
Amb els centres de control necessaris per garantir la col·locació de vàlvules de rentat i de 
drenatge. 
Anirà tot automatitzat amb un total de 3 ut electrovàlvules de 1 “ i un programador de bateria. 
 
6.6.- ÈPOCA DE REALITZACIÓ   
Els treballs de plantació preferiblement es realitzaran a la primavera i tardor lligant amb les 
pluges, evitant sempre les plantacions a ple estiu, i hivern: entenent estiu els mesos de 15 
juny – 15 de setembre i hivern els mesos de 30 de novembre a 15 de març. 
Pel que fa a moviments de terres es pot fer durant tot l’any evitant de fer ho en moments de 
pluja, o que les terres siguin molles. 
Les plantes seran de procedència de viver certificat i de la zona per tal de garantir que les 
plantes estiguin aclimatades i siguin d’ecotip propi d’aquí les comarques gironines. 
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En base a tot el que s'ha pogut observar es conclou que caldrà fer un seguiment del reg 
durant un període de 2-3 anys llavors ja es preveu que la plantació a de ser totalment 
autònoma. 
 
 
6.7.- VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
 
La valoració econòmica dels treballs  a realitzar pujarà a la quantitat de TRENTA NOU MIL 
SETCENTS TRENTA NOU EUROS AMB SETANTA SET CÈNTIMS. 
Referent a les següents partides. 
1.- Moviments de terres    
 M3. Excavació i retirada de terres de mota, per creació de visuals   
         ......................  10.016,00 € 
 M3. Terraplenat i formació de talussos d’integració zona esportiva  
        .....................    1.470,00 € 
2.- Subministramenti plantació de  Material vegetal   

M2 de plantació d’arbustives a mota   ......................   8.212,00 € 
Ut de plantació d’arbre en zones de mota  ......................    9.360,00 € 
Ut de plantació d’arbres en zones planes  ......................    2.990,00 € 
Ut de plantació d’arbres en zones humides  ......................       986,00 € 
M2 de plantació de planta aquàtica en bases  .....................     2.850,00 € 

3.-  Instal·lació de reg      .............     ........2.400,47 € 
4.- Treballs de adequació de pèrgoles  
 - desmuntatge de cobertes    .....................    1.280,30 € 
 - plantació d’enfiladisses per a pèrgoles  ..........................  175,00 € 
   TOTAL PRESSUPOST   .....................   39.739,77 € 
 
 
A Mont-ras a 15 de juny  de 2017 
 
Els autor de l’estudi:  
Martirià Figueras i Feixas    Sergi Serra   
Enginyer Agrícola- Paisatgista  Arquitecte tècnic   
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ANNEX :  
VALORACIO ECONOMICA –PRESSUPOST DE TREBALLS A 
REALITZAR 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present estudi és valorar l’impacte que sobre l’entorn i, en concret, sobre el paisatge que 
pot comportar el projecte d’actuacions específiques a la finca de Mas Oliu en el terme municipal de 
Mont-ras a la comarca del Baix Empordà. 
 
L’objectiu principal de l’Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic (EIIP) és diagnosticar l’impacte 
potencial que presumiblement poden comportar sobre el paisatge determinades actuacions d’interès 
públic o d’iniciativa privada i que es porten a terme en sòl no urbanitzable. En funció de l’activitat i les 
afectacions que pugui comportar sobre l’entorn, cal proposar un conjunt de línies d’actuació o 
mesures d’integració paisatgística per minimitzar l’impacte visual de l’actuació i millorar la seva 
integració a l’entorn. El document que es presenta hauria d’ajudar a certificar que els criteris i les 
mesures correctores que es plantegen són adequades i suficients per garantir una correcta integració 
de les actuacions previstes en el paisatge que l’envolta. 
 
El present document haurà de servir de referència a l’administració per tal de determinar la 
compatibilitat de l’actuació projectada amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar 
la seva idoneïtat i la seva suficiència, des del punt de vista d’integració paisatgística. En aquest cas, 
l’òrgan competent és la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que han d’emetre l’informes perceptiu d’aquest EIIP, amb la finalitat de verificar la 
idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures proposats o adoptats. 
 
La normativa vigent en temes urbanístics per projectes d’actuacions específiques correspon al Decret 
64/2014 de DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i més concretament correspon als articles 47 a 50 a on es diu: 

 
Article 47. Aprovació d’un projecte d’actuació específica 

 
47.1 Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 46, és 
exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències urbanístiques en 
sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència a alguns dels actes d’ús del sòl 
i d’implantació o reutilització d’obres següents: 
 

c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i 
justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els projectes de construccions pròpies 
d’una activitat rústica que incorporin aquests usos. 
 
Per la seva part en l’article 49 es parla del Procediment d’aprovació dels projectes d’actuació 
específica on es diu 
 

49.1 Les sol·licituds d’aprovació dels projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable 
i en sòl urbanitzable no delimitat i la documentació que els conformen s’han de presentar davant 
l’administració municipal corresponent al terme municipal afectat per l’actuació. 

49.2 L’òrgan municipal competent pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les 
sol·licituds que es formulin quan no tinguin fonament manifestament en una actuació admesa per la 
Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega o siguin contràries manifestament a les 
determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables. 
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Per un altre costat l’Article 50 fa referència a la documentació que cal presentar i es diu:  
 

50.1 Els projectes d’actuacions específiques es conformen amb els documents següents: 
 
a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per 

la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, 
sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta 
adequació. 

B) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o 
finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva 
extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 

c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme 
l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió 
corresponents. 

d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que 
no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 
Els estudis d’integració i impacte paisatgístic es redacten a l’empara del decret 343/2006 de 19 de 
setembre que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
de Catalunya i que estableix que els estudis d’integració i impacte paisatgístic són l’instrument que ha 
de garantir la consideració dels impactes de certes actuacions.  
 
El Decret 343/2006, de 19 de setembre que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya estableix la obligatorietat de realitzar un estudi d'impacte 
i integració paisatgística en els supòsits d’actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no 
urbanitzable que s'han d'autoritzar pel procediment previst a l'article 47 i 48 del Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
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II. MEMÒRIA 
 

Objectius i criteris 
 
El Mas Oliu es localitza en el barri Roqueta del municipi de Mont-ras i que correspon a un entorn 
planer com és propi d’aquest sector de la plana del Baix Empordà proper a la costa. 
 
Concretament el Mas Oliu es troba en el Barri de Roqueta, a les afores del nucli urbà en direcció sud-
est i més concretament es localitza a: 
 
 A uns 200 metres al sud-est de l’ajuntament de Mont-ras 

- A uns 2.700 metres al sud del centre de Palafrugell (plaça Sant Martí) 
- A uns 2.100 metres al nord-oest de la platja de Port-bò a Calella de Palafrugell. 
 

El conjunt de la finca del Mas Oliu té una superfície aproximada de 65.414 m². i es troba dominada 
per la masia del mateix nom, situada en un petit promontori envoltada per les terres de cultiu i zones 
enjardinades, el que li permet tenir unes vistes privilegiades de l'entorn, al mateix temps fa visible des 
de diversos punts del territori.  
 
Destacar que tot l’entorn de la zona en estudi es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció 
ambiental com l’Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2.000 del massís de les Gavarres. 
 
La parcel·la on es preveu la ubicació d’aquest parc lúdic corresponen a terrenys qualificats com a sòl 
NO URBANITZABLE, concretament zona agrícola i forestal segons el planejament vigent i que 
correspon al text Refós de les Normes Subsidiàries del Planejament General aprovades el 29 de Juny 
del 2.005. 
 
 

Dades del Promotor:  
 

 
Entitats/Promotors: 

Marlet MOLINS, S.A. 
 

 
NIF 

A-58963398 

 
Domicili de la instal·lació 

Mas Oliu 
Barri Roquetes 

Mont-ras 

 
Adreça fiscal 

'Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 3 
08907- Hospitalet de Llobregat 

 
Representant 

Sr José Antonio Castro Sousa  
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III. COMPATIBILITAT DE L’ACTUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
SECTORIAL 

 
1/ Normativa Urbanística aplicable.  
 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, 
RLU. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. Concretament, en el seu 
article 47 Règim d’ús del sòl no urbanitzable diu  

 
- 1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de gaudi i de 

disposició de llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts 
per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui 
aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl. 

 
- 3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51, de 

reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals 
han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l’article 50.2, amb 
vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament, a un establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure...  

 
En aquest cas el Mas Oliu correspon a una masia que s’ha reconstruït per raons arquitectòniques i 
històriques, per tant s’ajusta a les determinacions de la llei d’urbanisme. 
 
 2/ Planejament territorial.   

 
D’acord amb les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques gironines (PTP-CG), 
Aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 14 de setembre de 2010 (DOGC núm. 5735 
de 15/10/2010), la parcel·la a on es localitza la masia de Mas Oliu es troba situada en sòl no 
urbanitzable, sòl que el referit Pla territorial classifica, dins el Sistema d’Espais Oberts, com a sòl de 
Protecció Preventiva. 
 
L’article 2.10 de les Normes d’Ordenació regula els usos en aquesta qualificació, que són aquells 
permesos pels punts 4 i 6 de l’article 47 del Decret 1/2005 de 26 de juliol.  
 
El PTP-CG defineix el sòl de Protecció especial (Article 2.10 de les Normes) S’inclouen en aquest 
tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat 
considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal protegir 
preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística 
municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin 
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 

 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es 
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 
1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa. 
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El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per 
al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005). 
 
Per tant la proposta que es planteja també s’ajusta als requeriments del  Pla Territorial Parcial de les 
Comarques gironines 

 
3-Planejament municipal.  
 

El planejament general vigent al municipi de Mont-Ras és el text refós Normes Subsidiàries (NNSS) 
de Planejament aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 9 de maig 
de 1990. Posteriorment, el 29 de juny de 2005, va donar conformitat al text refós de les Normes 
Urbanístiques de planejament general. Aquest planejament classifica l’àmbit afectat per l’actuació 
com a sòl no urbanitzable, amb qualificació d’Espai agrícola; concretament estan qualificades com a 
Zona agrícola la part septentrional adjacent a la riera de Canyelles. 
 
Segons la normativa urbanística vigent, l’espai agrícola té com a finalitat: 
 

-a/ Protegir i mantenir les zones de valor agrícola 
-b/ Respectar en el seu estat actual tots els altiplans i talaies del sector 
-c/ Preservar les condicions del sòl i de les masses forestals 
-d/ Regular les activitats d’edificació i usos fora de les específicament urbanes 
 

  

ZONA DE PROJECTE
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Així mateix en l’article 3.5.7. es diu que els edificis actualment existents a sòl no urbanitzable no es 
podran autoritzar obres que representin un augment en l’edificació superior al 20% de l’obra existent, 
així com alçades superiors a les construïdes a cada edifici, sense superar els 7,5 m. Se seguirà el 
mateix estil de construcció existent 
 
Les obres de reforma es realitzaran procurant conservar tots els elements arquitectònics que donin 
caràcter a l’edifici. 

 
 
Com que les reformes del Mas Oliu s’han fet amb algunes discrepàncies amb les directrius del 
planejament vigent cal la tramitació d’aquest projecte d’actuacions específiques a la finca. 
 

  

Zona projecte 
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IV. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 
 

1. Descripció de l’emplaçament. 
 
La zona afectada per aquesta actuació es troba dins el terme municipal de Mont-ras a la comarca del 
Baix Empordà, concretament en el barri de Roquetes al sector est del terme municipal molt proper en 
el límit amb Palafrugell concretament en el sector d’Ermedàs, en un indret planer dominat pels camps 
de conreu, però envoltat per petits turons forestals com el puig de la Ruda, a on hi trobem diverses 
masies i explotacions agrícoles disperses per la plana. 
 
L’entorn de la zona de projecte correspon a un terreny de relleu planer, mínimament accidentat com 
és propi de la plana del Baix Empordà d’aquest sector proper a la costa (Calella de Palafrugell) de la 
que es troba separat per una petita franja accidental de relleu més accidentat dominat pel Puig 
Pelegrí i que tampoc es troba allunyada ni de Mont-ras ni de Palafrugell ni tampoc de la carretera C-
31. La riera de l’Aubí també queda molt propera a l’oest de la finca de Mas Oliu. 
 
El terme de Mont-ras s’estén per les terres planes de l’extrem meridional del corredor o fossa de 
Palafrugell —la vall de la riera de l'Aubi— i es troba perfectament delimitat entre els darrers 
contraforts del massís de les Gavarres i la costa Brava entre Palamós i Palafrugell 
 
A més del cap de municipi, Mont-ras, componen el terme els veïnats de Canyelles, Molines i les 
Roquetes a on es troba el Mas Oliu, com també la urbanització de Torre Simona. En els documents 
medievals el lloc és anomenat Torroella o bé Torroella de Mont-ras.  
 
El municipi comprèn alguns terrenys accidentats pels darrers contraforts orientals de les Gavarres 
(puig de les Mines, 211 m), coberts de pins i sureres, i s’estén per les terres planes del corredor o 
fossa de Palafrugell, drenat per la riera d’Aubi i diversos torrents que hi tributen. Vers llevant arriba 
fins a la mar, on ocupa un altre reduït sector muntanyós (puig del Terme, 132 m) que correspon als 
contraforts meridionals del massís de Begur, els quals formen la costa esquerpa i abrupta des de sa 
Riera (Begur) fins a Palamós. A Mont-ras només hi trobem un tram de litoral molt curt, entre la cala 
d’en Massoni (al sud del cap Roig) fins al cap de Planes. Hi pertanyen les minúscules cales del Crit i 
la Fontmorisca i el Vedell, sota el rocam dels penya-segats envoltats per pinedes que formen una 
zona boscosa d’extensió considerable, la qual, terres endins, pels paratges de Roques d’Ase, arriba 
fins als conreus de les terres planes i estableix una continuïtat amb les dels termes veïns. També 
pertany al terme de Mont-ras les illes Formigues que es troben a menys de mitja milla del cap de 
Planes. 
 
Travessa el terme la carretera C-31 entre Palamós i Palafrugell on enllaça amb la C-66 cap a Girona 
per la Bisbal.  
 
El terme té una extensió de 13,2 km2 i una població el 2.016 de 1.690 habitants (densitat de població 
de 137,4 hab/km2)..  
 
Els termes municipals amb que limita Mont-ras són: 
 

 Al nord   Palafrugell 

 A l’est   Palafrugell concretament en el sector d’Ermedàs 

 A l’oest  Vulpellac i Vall-llobrega  

 Al sud   Palamós 
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Els límits entre municipis no responen a cap element físic destacable. 
 
El terme de Mont-ras, que havia augmentat considerablement de població fins el 1860 (725 h), acusà 
una forta davallada amb l’extinció de les antigues vinyes i la revolució industrial (618 h el 1900). Al 
principi del segle XX es tornà a recuperar i, després del parèntesi de la guerra, en el període 1950-70 
s’hi instal·laren molts immigrants (1 040 h el 1970) que treballen en les indústries de Palafrugell i la 
costa. Malgrat que els anys setanta hi hagué una certa tendència al descens (962 h el 1979), a partir 
de la dècada del 1980 es produí una revifalla a causa del turisme i la indústria del mateix municipi i de 
la rodalia. La població del terme és, principalment, disseminada. 
 
Situades entre els dos sectors boscosos del terme, les Gavarres a ponent i la serra litoral a llevant, les 
terres del pla són conreades. Hi predomina el secà, amb cereals, blat de moro i farratge. Hi ha una 
petita zona de regadiu vora la riera d’Aubi, dedicada al farratge i algunes hortes. Hi resten algunes 
vinyes i olivars, conreus que havien estat molt important al terme. Actualment tampoc no s’explota el 
bosc, ni la llenya ni el suro, de les Gavarres, que havia estat una altra font de riquesa. La ramaderia 
no té gaire importància. Actualment l’economia del municipi es fonamenta sobre tot en el turisme i els 
serveis, però a dia d’avui Mont-ras és un apèndix de la zona industrial de Palafrugell, i a la carretera 
de Palamós a Girona s’han instal·lat diverses indústries i establiments. El terme s’ha beneficiat així 
mateix de la creixent afluència turística de la Costa Brava, per bé que en menor proporció que les 
altres poblacions costaneres per la seva menor extensió de platja. No obstant això, hi ha diversos 
establiments turístics (càmpings, hotels, restaurants, etc.) i diverses urbanitzacions a la rodalia del 
poble, com el Mas Roquer, el Mas Solei i Sadurní. 
 
L’estructura viària de Mont-ras està formada per la carretera C-31 que creua el terme i a l’entorn de la 
mateixa hi trobem bona part de la zona habitada del poble amb el nucli antic molt proper a la mateixa i 
el sector industrial-comercial envoltant-la. No hi ha una carretera que connecti el nucli antic amb la 
part més propera a la costa a on es troba la part més disseminada del municipi 
 

 
Zona projecte Finca del Mas Oliu 
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2. Situació geogràfica. 
 
La masia de Mas Oliu  es troba dins de la finca agrícola del mateix nom que té una extensió estimada 
d’unes 6,54 ha situada en el barri Roqueta en un entorn agrícola situat a les afores del nucli urbà i 
proper a un petit sector accidentat que forma part de la serralada litoral que separa la finca de la zona 
costanera de Calella de Palafrugell. 
 
La finca de Mas Oliu té una superfície aproximada a l’entorn de 65.000 m2 i formada per dues 
parcel·les: 
 

- La parcel·la sud a on es troba la masia (extrem nord) amb una forma triangular amb el 
vèrtex superior orientat cap a l’est i que la base del triangle té una amplada d’uns 230 
metres i la llargada total és d’uns 275 metres. Tota la finca correspon a un sector agrícola 
que presenta una certa transformació des de que es va reformar i rehabilitar la masia amb la 
presència d’una àmplia àrea enjardinada a l’entorn de la mateixa i a on també hi ha una 
zona esportiva (pista de tenis) i diverses zones d’aigua com element decoratiu de l’entorn. 
La masia es troba situada en la part nord de la finca i en el seu extrem est hi ha tota una 
zona de vinya 

 
- La parcel·la nord, també de forma triangular amb el vèrtex orientat cap el nord de caràcter 

totalment agrícola a on hi trobem a més diverses basses, una zona d’hort encerclada per 
partes de pedra i en tot el sector nord una zona àrea de vinya.  

 
Els límits del sector són 
 

-  al nord: camp de conreus i les instal·lacions de la granja d’en Vidal 
-  al sud camí de Canyelles a l’Ermedàs  
-  a l’est camp de conreu i masia de Can Jofre 
-  a l’oest sector de Can Capella i el Puig de la Ruda separada de Can Oliu per un camí 

d’accés a Ermedàs.  
 
Les coordenades UTM dels vèrtexs del sector són:  
 

Vèrtex Nord: X= 513.220 Y= 4.638.260 Z= 32 
Vèrtex Sud (centre): X= 513.100 Y= 4.6373815 Z= 44 
Vèrtex est: X= 513.375 Y= 4.637.920 Z= 46 
Vèrtex oest (centre): X= 513.125 Y= 4.638.060 Z= 36 
 

La finca es troba totalment tancada perimetralment  per una tanca metàl·lica i en tot el seu extrem sud 
hi ha una mota de terra discontinua que la separa del camí públic que hi passa tot encerclant-la. 
 
A nivell cadastral, la zona de projecte es troba situada dins de sòl rústic, concretament correspon a 
dues finques cadastrals del cadastre de rústica com són: 
 

- Polígon 005 Parcel·la 5 i referència cadastral 17117A005000050000LTD, amb una superfície 
de la parcel·la 30.014 m2 i definida com “Agrario”. 

- Polígon 005 Parcel·la 11 i referència cadastral 17117A005000110000LO amb una superfície 
de la parcel·la 35.399 m2 i definida com “Agrario”. 
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L’àrea inclosa dins el Projecte d’actuacions específiques es troba fora dels límits de les diverses 
figures de protecció ambiental com són: 
 

- Espais d’Interès Natural del massís de les Gavarres i de les Muntanyes de Begur 
- Xarxa Natura 2000 del Massís de les Gavarres 
- Zones d’especial conservació (zona ZEC) 
- No forma part de zones ZEPA (Zones Especial Protecció de les Aus). 
- No correspon a una àrea inventariada dins el catàleg de Zones Humides de Catalunya per la 

normativa actual. 
- No està inclòs dins els límits de cap geòtop o geozona, ni correspon a un entorn d’especial 

protecció ni geològica ni paleontològica.  
 
3. Nuclis de població i habitatges propers. 

 

Els nuclis de població més propers són: 
 

 - Mont-ras (ajuntament)   a uns 2.100 al nord-oest 

 - Palafrugell (plaça Sant Martí)         a uns 2.700 m al nord 

 - Palamós (hospital)   a uns 5.100 m al sud-oest 

 - Vall-llobrega  (plaça ajuntament)         a uns 3.100 m al sud-oest 

 - Calella de Palafrugell (platja Portbó)  a uns 2.250 m a l’est 
 

Com a edificacions o zones habitades properes a la zona de projecte són: 
 

 Can Jofre Nou   a uns 100 metres a l’est 

 Pocafarina  a uns 140 m al sud 

 Can Jofre  a uns 160 metres al sud-oest 

 Can Capella  a uns 230 metres al nord 

 Granja d’en Vidal  a uns 360 metres al nord  

 Can Gall  a uns 400 metres a l’est  

POLÍGON 5 PARCEL·LA 11 

POLÍGON 5 PARCEL·LA 5 
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V. ANÀLISI DEL PAISATGE 
 

1. Qualitat primària del paisatge o factors de visibilitat. 
 
Els factors de visibilitat més importants vénen determinats per la conca visual de l’entorn (entesa com 
l’àmbit del territori que és visible des de l’observatori) i la permeabilitat visual de la zona de projecte 
cap a l’entorn i a l'inversa així com els espectadors, ja siguin permanents o ocasionals, que des dels 
diferents observatoris té tota la zona de projecte dins el seu camp visual. 
 
Així doncs, cal considerar els diferents observatoris o punts d’observació, com ara les zones 
habitades, les edificacions aïllades o els miradors naturals, i els recorreguts visuals des de les 
carreteres i/o camins des d’on es pot observar la parcel·la a on es vol ubicar el parc lúdic. 
 
Pel que fa a la conca visual, cal diferenciar entre la teòrica (marcada en funció de la topografia) i la 
real, on entren en consideració les zones d’ombra visual creades per altres elements com la vegetació 
o les edificacions. 
 

2. Conca visual teòrica i conca visual real. 
 
La finca del Mas Oliu presenta un relleu bastant planer però amb una certa pendent de sud a nord. El 
punt més alt el trobem a l’extrem sud-est en el camí d’accés a Can Jofre (cota 45) i el punt més baix 
el trobem a l’extrem nord que es troba a la cota 42. La masia es troba sobre una petita plataforma 
enlairada, concretament a la cota 41 que es manté pel darrera de la masia a on hi ha tota l’àrea 
enjardinada i la zona esportiva. Aquesta posició enlairada de la casa cap el nord fa que des de 
l’entrada o façana principal (no són habituals masies orientades cap el nord per l’efecte de la 
tramuntana) tingui una gran visió de la plana del Baix Empordà amb Palafrugell al fons. 
 
Per tant tenim que la masia té una gran exposició visual cap el nord (Palafrugell) i també significativa 
cap a l’est a on hi  ha les masies de Can Jofre i el barri d’Ermedàs del municipi de Palafrugell. Per 
contra cap a ponent el Puig de la Ruda, molt proper, limita molt la visual cap el massís de les 
Gavarres, tot i que des de la part baixa de la finca i en direcció nord-oest hi ha una visual prou 
interessant de l’entorn del poble de Mont-ras i el massís de les Gavarres al darrera. Per contra, en 
direcció sud, si be a l’entorn de la masia hi ha tota la zona de jardins i les instal·lacions esportives, 
l’entorn forestal del Llabern limita les visuals que són molt curtes. 
 
Aquesta posició enlairada de la masia i l’orientació cap el nord, fa que el Mas Oliu només sigui visible 
des de la plana que s’obre cap el nord a on hi ha pocs observatori (Can Capella) i també és visible 
des de l’entorn del barri d’Ermedàs sobre tot des de l’extrem sud i  també des del camí que va 
d’Ermedàs a Palafrugell 
 
Tot i que hi ha moltes zones habitades disseminades properes a Mas Oliu, no n'hi ha masses que 
siguin visibles des del mas o que es puguin veure des del Mas Oliu i només és el cas d’Ermedàs i 
l’entorn de Can Capella i sobre tot des de Can Jofre i la Casa Nova de Can Jofre, sobre tot per la 
seva proximitat a la finca i la manca d’obstacles visuals. Per contra tots els habitatges situats cap el 
sud, tenen molt poca visió de l’entorn de Mas Oliu sobre tot per la presència de diverses masses 
forestals i també pel fet que la majoria tenen una tanca perimetral exterior d’obra per raons de 
seguretat o per protecció de les visuals. 
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Abans de la rehabilitació i reordenació de l’entorn del Mas Oliu, hi havia una exposició visual molt 
directa de la façana sud del mas des del camí del Puig de la Ruda fins Ermedàs, però la propietat va 
fer construir una mota de terra amb una alçada entre 1,5 i 2 metres en tot el límit sud de la finca per 
protecció de les visuals de les zones enjardinades i de la mateixa masia des de l’exterior. 
 
Aquesta mota de terra va des de la cruïlla del camí de Can Capella (ponent) i fins el camí d’accés a 
Can Jofre (llevant) amb una llargada total d’uns 550 metres 
 

 
Detall de la mota de terra en el seu extrem sud 

Les visuals des de la finca són: 
 

-Al nord: visual molt oberta cap a la plana agrícola de Palafrugell amb el poble al fons. Una part 
de la visual està tancada amb una pineda i una antiga barrera de xiprers. Destaquen la 
presència d’uns alts dipòsits de pinso d’una granja veïna que distorsionen les visuals 

 
 

- A l'est el límit de la finca és el camí que dóna accés a la masia veïna de Can Jofre. La vista 
queda bastant tancada per les alzines que acompanyen l’antic camí d’accés a Can Jofre i que 
puntualment deixa veure la masia i la casa veïna. 
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- Al sud, el límit de la finca torna a ser el camí que dóna accés a les finques veïnes (Mas Gras i 
Mas Florentí). La vista té com a fons el bosc d'una petita serra, pel que veuen diverses 
construccions, algunes antigues, algunes de nova planta. La vista sud-oest queda 
absolutament marcada i tancada pel mur que envolta el càmping naturista Relax-Nat 

 
- A l'oest, la visual és molt curta i limitada per la proximitat al Puig de la Ruda, per tant la visual 
correspon al bosc mediterrani present en aquest tossal. També és visible a l’extrem sud-oest el 
mur perimetral del càmping. 

 
 

En quan al fons escènic de tot l’entorn de la finca de Mas Oliu tenim: 
 

- Cap al nord, és molt ampli i extens ja que hi ha la plana de l’Empordà amb el poble de 
Palafrugell al fons i també, a l’extrem est, es pot veure clarament el puig de Cantallops i la 
urbanització de la Vessana i ja més allunyat les Muntanyes de Begur 

- Cap a l’est, el fons escènic és menor i a on hi hauria com a element més proper l’entorn 
del barri de l’Ermedàs i ja més allunyat la serralada litoral, concretament el sector forestal 
del Puig Pelegrí i l’entorn de Santa Maria que tapen les visuals cap el mar. 

- Cap al sud, és quan el camp visual és més tancat i si ve des de la masia hi ha tota la 
zona de jardins que arriba fins el límit sud de la finca, al darrera ja hi trobem una petita 
àrea forestal de l’entorn de Can Florentí i Can Gras amb una pendent suau cap el sud i al 
darrera l’entorn forestal de la Serralada Litoral. 

- Cap a ponent en una perspectiva curta hi tenim la massa forestal que recobreix tot el Puig 
de la Ruta, que per la seva proximitat limita totalment les visuals i no deixa veure el 
massís de les Gavarres que es troba al darrera. 
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Visual des de la masia de Mas Oliu cap a ponent 

Per tant, el fons escènic el definiríem com molt tancat i limitat sobre tot pel relleu i la vegetació forestal 
que envolta cap el sud i cap a ponent i molt obert i interessant cap al nord i cap a llevant.. 
 
Així, els obstacles visuals que delimiten la conca visual real corresponen a: 
 

 Al nord, no hi ha obstacles visuals significatius fora d’alguna filera de xiprers o de pollancres a 
l’extrem nord de la finca i que tindrien una certa funcionalitat per a tapar les visuals properes 
des dels camins de tot el sector, sobre tot de l’extrem nord-oest.  

 

 A l’est, la conca visual està limitada pel relleu i en part per les franges de vegetació que 
separen les diverses finques agrícoles totalment tancada pel dens bosc que envolta la zona i 
que la limita a pocs metres. També en el sector sud-est hi ha la mota perimetral de la finca 
que amb la vegetació associada tapa les visuals, però sobre tot protegeix l’entorn de la masia 
de les visuals externes. 

 
 A l’oest, en concret en el sector sud-oest la mota de terra limita les visuals cap a l’exterior i 

tapa les visuals des de l’exterior de la finca per a la protecció de l’intimitat. La proximitat al 
Puig de la Ruda limita les visuals i ja més al nord és la vegetació de l’entorn que actua 
d’obstacle visual. 
 

  Al sud, des de l’interior de la finca, és la mota de terra construïda la que tapa les visuals cap 
a l’exterior sud i també tant el relleu com la vegetació de l’entorn actuen com a obstacles 
visuals. Esmentar que totes les zones habitades d’aquest sector nord, tant el càmping com 
l’entorn de Can Florentí, Pocafarina... presenten uns murs perimetrals d’obra amb una alçada 
fins a 180 cm que tapen bona part de les visuals cap a l’exterior. 
 

Així tenim que la conca visual real des de la masia de Mas Oliu s’estima en unes 41 ha i que encara 
seria més àmplia si s’estima que arriba fins més a prop de Palafrugell però en el nostre cas l’hem 
limitat per la distància 
 
Per contra la conca visual teòrica, en aquest cas és molt semblant a la real sobre tot cap el nord i 
només cap a l’extrem sud s’amplia per les limitacions que suposa la presència de la mota de terra 
perimetral de la finca i també dels murs de tancament de les finques més properes al camí del Puig 
de la Ruda a Ermedàs i també s’amplia cap a ponent per la presència del Puig de la Ruda en tota la 
seva vessant de llevant.. S’estima la conca visual teòrica en unes 81ha. Com a mínim i que es podria 
ampliar si es desestima el valor d la distància en direcció a Palafrugell 

3. Factors de visibilitat. 
 
A continuació es descriuen els diferents observatoris presents o punts visuals més notoris o sensibles 
de l’entorn de la zona de projecte i s’analitza i es valora de forma personalitzada quina visió tenen en 
concret sobre la parcel·la forestal a on es vol implantar el parc lúdic. 
 
Dins l’àrea que ocupa la conca visual no hi ha presència de cap nucli habitat important i com a  molt 
destacar el barri de l’Ermedàs que es troba a llevant i no massa lluny de la masia de Mas Oliu i la 
resta de zones habitades correspon a masies tradicionals disperses, la majoria orientades cap el sud, 
per tant la zona del projecte es troba a la seva esquena. Esmentar la presència a l’extrem sud-oest de 
les instal·lacions del càmping Relax-Natur que arriba fins a pocs metres de l’extrem de la finca. A  
més tenim diversos habitatges aïllats, sobre tot en el sector est i nord, mentre que a l’oest no hi ha 
observatoris i només és cap al sud és on hi ha una zona urbanitzada important. 
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Observatori 2: Casa nova de Can Jofre. Coordenades UTM X =513.315, Y = 4.638.035, cota 
de 41metres, i a una distància d’uns 100 metres de la masia de Ca Oliu que es troba a l’oest i 
pràcticament a la mateixa cota. Correspon a un habitatge modern de planta baixa, habitada de 
manera habitual i orientada cap al sud. Pràcticament no hi ha obstacles visuals entre el Mas Oliu i la 
Casa Nova de Can Jofre, però no queda dins de les visuals habituals pel fet de quedar desplaçada 
cap a ponent i les vinyes que envolten Mas Oliu tapen parcialment les visuals. 

 
Característiques: 
- Camp visual:   visual àmplia, oberta, directa i amb pocs obstacles 

visuals. 
- Obstacles visuals:   alguns arbres i la vinya que envolta Mas Oliu. 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 100 metres del punt més proper 
- Espectadors potencials:  de manera permanent la gent que viu a la casa  
- Proposta de millora paisatgística:  no cal cap actuació ja que no hi ha un impacte visual 

especialment significatiu. 
- Valoració possible impacte visual:  no significatiu 

 
Visual del Mas Oliu des de la casa nova de Can Jofre 

Observatori 3: Mas Fina. Coordenades UTM X =513.310 Y = 4.638.040, cota de 43metres, i a 
una distància de 315 metres a l’est de la masia i a una cota lleugerament superior (+2 m). 
pràcticament a la mateixa cota.. Correspon a una masia que forma part del barri de l’Ermedàs, 
orientada cap el sud, de planta baixa i planta pis amb un ampli pati al davant envoltat de vegetació. Al 
camí d’Ermedàs hi dona només una façana lateral. Masia habitada de manera permanent  on destaca 
una torre molt interessant. Tota la vegetació a l’entorn de la masia tapa les visuals de Mas Oliu que no 
és visible des de l’exterior i des de les obertures de la masia. 

 
Característiques: 

- Camp visual:   curt i molt tancat per la vegetació que envolta el pati 
- Obstacles visuals:   la vegetació i tot l’arbrat que hi ha a la façana de 

ponent i que tapa totalment la visió de Mas Oliu. 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 315 metres entre les dues masies 
- Espectadors potencials:  de manera permanent la gent que viu a la finca. 
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no és visible. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha  visió de la zona del projecte. 
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Visual des del camí d’entrada a Can Fina de la zona del projecte 

 
Observatori 4: Cal Blau. Coordenades UTM X =513.570, Y = 4.637.935, metres, a una 

distància d’uns 325 metres i a la cota de 48 lleugerament més alt que Mas Oliu (-+7 m). Correspon a 
una masia que forma part del barri d’Ermedàs (núm. 15) de planta baixa i planta pis utilitzada com a 
residència habitual, orientada cap el sud a on hi ha un pati al davant de la casa. Al camí d’Ermedàs hi 
dona una façana lateral amb alguna finestra. Hi ha una tanca d’obra que delimita la finca i tapa 
totalment, des de la planta baixa la visual de l’entorn.  

 
Al davant de la masia i en el pati del costat hi ha implantada una empresa que es dedica al 
manteniment i reparació d’embarcacions que dona al camí d’Ermedàs i sense visió del Mas Oliu 
 

 
Visual des de la façana de Cal Blau (Ermedàs) de la zona del projecte 

 
  

Zona projecte
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Característiques: 
- Camp visual:   visual tancat, limitat i amb molts obstacles visuals 
- Obstacles visuals:   la tanca del pati, la vegetació del pati, altres 

construccions veïnes, la vegetació del camí d’Ermedàs i fins i tot  i el relleu. 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 325 metres 
- Espectadors potencials:  la gent que viu a la masia 
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no és visible. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha  visió de la zona del projecte.  

 

Observatori 5: Mas Gras. Coordenades UTM X =513.475, Y = 4.637.880, a una distància 
d’uns 250 metres al sud-est de la zona del projecte i a la cota 52, lleugerament superior (+11m). 
Correspon a una masia de segona residència orientada cap el sud, i lleugerament enlairada en un 
petit turó, de planta baixa i planta pis i que la part de la finca que dona al camí d’accés a la mateixa 
està envoltada d’una alta tanca d’obra i envoltada de vegetació que tapa totalment les visuals en 
direcció nord a on es troba el Mas Oliu (a esquenes de la masia). 

 
Característiques: 

- Camp visual:   ampli cap el sud, però tapat i limitat cap el nord a on 
hi ha nombrosos obstacles visuals  

- Obstacles visuals:   la distància, la vegetació i el relleu i sobre tot la tanca 
exterior. 

- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 250 metres 
- Espectadors potencials:  de manera temporal la gent que viu o estiueja a la 

masia.  
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no genera un impacte visual significatiu. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha impacte ni visió de la zona del 

projecte.  
 

 
Visual de l’entorn del Mas Oliu des de la porta d’accés a Mas Gras 

Zona projecte 



Estudi d’integració i impacte paisatgístic.  
Projecte  d’actuacions específiques a la finca de Mas Oliu (T.M. Mont-ras) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

21

Observatori 6: Sant Ramon d’Ermedàs. Coordenades UTM X =513.575, Y = 4.638.070, cota 
de 43 metres (+2 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 380 metres de la zona del 
projecte. Correspon a una petita ermita que es troba a peu del camí d’Ermedàs a Palafrugell, amb una 
única nau de planta baixa. La porta d’accés està orientada cap a ponent i per tant també cap a la 
finca del Mas Oliu, però que només és visible de manera puntual ja que es troba tapada parcialment 
per la vegetació i condicionada pel relleu. No habitada. 

 
Visual de l’entorn de Mas Oliu des del davant de l’ermita d’Ermedàs 

 
Característiques: 

- Camp visual:   visual llunyana, directa, oberta, però tapada 
parcialment per la vegetació i el relleu. 

- Obstacles visuals:   la vegetació, el relleu i la distància. 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 380 metres 
- Espectadors potencials:  ocasionals; la gent que va a l’ermita (que està 

habitualment tancada). 
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte és poc visible. 
- Valoració possible impacte visual: BAIX, ja que la visió de la zona del projecte és molt 

puntual 
. 

Observatori 7: Can Gall. Coordenades UTM X =513.560, Y = 4.638.165, cota de 39 metres (-2 
metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 400 metres de la zona del projecte. Correspon a 
una gran masia de planta baixa i planta pis, habitada de manera permanent i orientada cap el sud, 
però amb un ampli pati en el sector de ponent que és que dona cap el Mas Oliu (es troba al sud-oest). 

 
Característiques: 

- Camp visual:   visual mitjanament oberta, limitada, però àmplia cap 
el nord, però limitada pels obstacles visuals  

- Obstacles visuals:   sobre tot l’alienació de xiprers que limita la finca i 
parcialment també les edificacions de l’entorn de Can Jofre.. 

- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: uns 400 metres 
- Espectadors potencials:  permanents com és la gent que viu a la masia. 
-  Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no és visible. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha  visió de la zona del projecte 

Zona projecte 
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Visual des del lateral de la casa de Cal Gall de l’entorn de Mas Oliu 

 

Observatori 8: Can Capella. Coordenades UTM X =513.105 Y = 4.638.185, cota de 35 metres (-
6 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 230 metres de la zona del projecte. Construcció 
moderna de planta baixa i orientada cap a l’est que es troba envoltada de camps de conreu al davant 
i d’un entorn forestal al darrera. Consisteix en diverses construccions de planta baixa i habitada de 
manera permanent. Tot i que en part es troba tapada per la vegetació del davant de la casa, hi ha una 
visió oberta i propera de l’extrem sud de la finca de Mas Oliu i de manera més lateral també de la 
masia que es troba clarament enlairada respecte a Can Capella. 
 

 
Visual de la finca de Mas Oliu des del davant de Can Capella 

 
 
 

Zona projecte 

Zona projecte 
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Observatori 10: Mas Florentí. Coordenades UTM X =513.280, Y = 4.637.743, cota de 55 
metres (+14 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 225 metres a l’est de la zona del 
projecte. Masia amb un accés controlat des del camí de la Ruda a Ermedàs que correspon a una 
segona residència de planta baixa i 2 nivells, orientada cap el sud i en una posició enlairada, però que 
es troba d’esquenes a Mas Oliu. Hi ha una important tanca d’obra que la separa del camí d’accés i 
molta vegetació a l’interior de la finca que la fan poc visible des del nord.   
 
Característiques: 

- Camp visual:   visual oberta i àmplia cap el sud, però tancada i 
limitada cap el nord a on es troba Mas Oliu. 

- Obstacles visuals:   la tanca perimetral, tota la vegetació de l’interior de la 
finca, la distància, l’orientació de la casa. 

- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 225 metres 
- Espectadors potencials:  permanents i correspon a la gent que viu a la casa.  
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte queda molt allunyada i no és visible  
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que la visió és molt llunyana i no s’apreciarà el 

detall de les instal·lacions projectades. 
 

Observatori 11: Can Pipes Nou. Càmping Relax-Natura. Coordenades UTM X =513.020, Y = 
4.637.750, cota de 43 metres (+2 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 280 metres al 
sud-oest de la zona del projecte. Masia que correspon a la part social del càmping que s’ha 
desenvolupat a l’entorn de la mateixa. Com que és un càmping nudista es troba tot tancat 
primerament per uns murs alts i vegetació arbòria al darrera de manera que no hi ha cap visió des de 
dins cap a l’exterior fora d’uns pocs bungalous que es troben en la part més enlairada. La masia es 
troba en el centre de les instal·lacions i sense cap visió de l’entorn de Mas Oliu (tant dels exteriors 
com de la masia) 

 
Característiques: 

- Camp visual:   visual tancada i amb nombrosos obstacles viduals..  
- Obstacles visuals:   la tanca perimetral exterior, la vegetació, les diverses 

construccions presents... 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 280 metres 
- Espectadors potencials:  ocasionals i correspon als clients del càmping..  
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no és visible des de l’interior del càmping. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha visió de l’entorn de Mas Oliu. 

 
Observatori 12: Cal Rei. Coordenades UTM X =513.130, Y = 4.637.620, cota de 49 metres 

(+8 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 360 metres al sud de la zona del projecte. És 
una masia de planta baixa i dos pisos habitada de manera habitual que es troba sobre un petit turonet 
i orientada cap el sud, per tant Mas Oliu es troba a la seva esquena i bastant tapat per la vegetació 
forestal que envolta la masia. La posició enlairada s’hi dona una certa visió allunyada i poc clara de 
l’entorn de Mas Oliu.  
 
Característiques: 

- Camp visual:   visual bastant limitada en totes direccions i amb molts 
obstacles visuals.  

- Obstacles visuals:   sobre tot la vegetació i la tanca exterior de la masia. 
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- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 360 metres 
- Espectadors potencials:  permanents i correspon a la gent que viu a la casa.  
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte queda poc exposada a les visuals  
- Valoració possible impacte visual: BAIX, ja que la visió és molt puntual i a esquenes de la 

zona més freqüentada de la masia. 

 
Visual des de la portalada de Cal Rei de la zona de l’entorn de Mas Oliu 

 

Observatori 13 Mas Forner. Coordenades UTM X =512.880, Y = 4.637.790, cota de 32 metres 
(-9 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 365 metres a l’oest de la zona del projecte. És 
una masia que es troba molt propera a l’accés al càmping Relax a l’altre costat de la muntanya del 
Puig de la Ruda. La masia de planta baixa i planta pis no habitada de manera regular i orientada cap 
a ponent i la façana posterior és la que dona al camí. Està envoltada d’una tanca perimetral que limita 
l’accés a la mateixa. Des de la masia no hi ha cap visió de l’entorn de Mas Oliu condicionat pel relleu i 
la vegetació de la muntanya del Puig de la Ruda. 
 
Característiques: 

- Camp visual:   visual oberta cap a ponent però limitat i tancat cap a 
les altres direccions.  

- Obstacles visuals:   el relleu, la vegetació i la tanca exterior. 
- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 365 metres 
- Espectadors potencials:  ocasionals; la gent que va de manera puntual a la 

masia.  
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte queda molt allunyada i sense cap visió del a mateixa  
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha visió de la zona del projecte.. 
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Visual des de la porta de Can Forner en direcció a Mas Oliu 

 
Observatori 14: Habitatges i activitats dins el sector de Pocafarina. Coordenades UTM X 

=513.570, Y = 4.637.935, cota de 46 metres (+5 metres respecte a Mas Oliu) i a una distància d’uns 
140 metres al sud de la masia, però a l’altre costat del camí que separa aquestes edificacions de la 
finca de Mas Oliu. Hi ha diverses construccions, barraques, piscines... totalment tancades 
perimetralment per una tanca d’obra alta i amb molta vegetació al darrera. Des de l’interior de la finca, 
tant per la tanca exterior com per la vegetació no hi ha cap visió de la finca de Mas Oliu a excepció de 
la porta d’accés. 

  
Característiques: 

- Camp visual:   visual tancada, curta i limitada i amb nombrosos 
obstacles viduals, però no dins de la finca..  

- Obstacles visuals:   la tanca perimetral exterior, la vegetació, les diverses 
construccions presents... 

- Distància real de l’observatori al punt a analitzar: 140 metres 
- Espectadors potencials:  ocasionals i correspon a la gent que és propietària de 

les construccions que no són residències habituals. 
- Proposta de millora paisatgística: no es contempla cap millora paisatgística, ja que la 

zona de projecte no és visible des de l’interior de la finca. 
- Valoració possible impacte visual: NUL, ja que no hi ha visió de l’entorn de Mas Oliu. 

 
B/ Franges visuals: 

 
Pel que fa a les franges visuals, cal esmentar que la carretera C-31 queda totalment allunyada de la 
zona en estudi, per tant no hi ha visió de la mateixa. 
 
Hi ha dues franges visuals des d’on és visible l’entorn de Mas Oliu com són: 
 

1/ El camí de Palafrugell a Ermedàs en el tram que va des de l’entorn del Mas d’en Caixa fins a 
la zona de Lladrers en una franja d’uns 400 metres. Hi ha una visió llunyana de Mas Oliu en direcció 
de nord a sud (cap Ermedàs) i amb diversos obstacles visuals com són algunes construccions i també 
la vegetació i el relleu, i condicionat també per a la llunyania ja que mas Oliu, en el punt més proper 
es troba a uns 600 metres del camí. 
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Visual des del camí de Palafrugell a Ermedàs de l’entorn de Mas Oliu 

 
2/ El camí que va des del camí de la Ruda (que surt a l’alçada de Torre Simona) fins a Ermedàs  

en un tram d’uns 550 metres que va des de l’accés a Can Capella fins el camí d’accés a Can Jofre. 
És un camí asfaltat poc transitat (pràcticament només pels veïns), però si que hi passen bicicletes i 
gent caminant. En aquest tram, a la finca de Mas Oliu, hi ha una mota de terra amb una alçada entre 
1,5 i 2 metres d’alçada amb vegetació sobre la mateixa que impedeix la visió de l’interior de la finca i 
només en el punt més enlairat del camí (entre el càmping i l’accés a Mas Florentí) es pot veure la part 
més alta de la masia, però no hi ha visió dels jardins. 

 

 
Visual des del camí de la Ruda a Ermedàs a on la mota de terra tapa les visuals de l’entorn de Mas Oliu 

 
El conjunt d’observatoris analitzats s’han localitzat en el corresponent plànol de factors de 

visibilitat. 

Mas Oliu 

Mas Oliu
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4. Components del paisatge 
 
La zona de projecte se situa a la plana de l’Empordà que queda tancada entre la serralada Pre-litoral 
catalana, concretament a l’entorn del massís de les Gavarres i la serralada litoral a l’inici de les 
muntanyes de Begur, en una petita vall per on discorre la riera d’Aubí, en la franja que queda entre la 
carretera C-31 i l’inici de la serralada Litoral. 
 
El paisatge dominant és el propi de la plana del Baix Empordà més propera a la costa, amb un clar 
domini dels terrenys de relleu planer però a on apareixen diversos turons de poca alçada sovint 
ocupats encara per petites masses forestals (boscos-illa) i a on hi ha nombroses masies i 
construccions més modernes disperses pel territori. 
 

Descripció dels elements del paisatge 
 

El relleu: 
 
La zona del projecte presenta un relleu globalment planer com correspon a una finca de la plana de 
l’Empordà, malgrat que es troba encerclat, tant per ponent com pel sud, de diverses petites 
elevacions com el Puig de la Ruda (cota 66) o Puig Gallifa (cota 91). Així la masia de Mas Oliu es 
troba a la cota 41,5 però la finca presenta una clara pendent cap al nord (cota 32 com punt més baix) 
i a l’extrem sud-est, que és el punt més enlairat, es troba a l’extrem sud-oest  a la cota 42, per tant 
també hi ha una suau pendent lleugerament descendent cap a llevant. 
 
El relleu original no s’ha vist modificat històricament de manera significativa però sí que amb la 
rehabilitació i transformació de tota la finca ha comportat canvis poc significatius en el mateix, però 
que no han alterat l'orografia original de la zona. 
 

Geologia: 
 
Des d’un punt de vista geològic la zona de Mont-ras està inclosa dins el sector meridional de 
l’anomenada Costa Brava, i més concretament dins la fossa tectònica o corredor de Palafrugell Els 
materials que el formen són del Paleozoic: roques plutòniques, molt sovint travessades per dics 
hipoabissals, amb petits afloraments de roques metamòrfiques. En les zones topogràficament baixes 
s’han dipositat els materials quaternaris dels cons de dejecció provinents de la serra de Les Gavarres. 
També es poden observar la formació de dipòsits al·luvials  i col·luvials en l’entorn de les zones més 
baixes properes a la riera Aubí i altres petits cursos fluvials com és l’entorn de la zona del projecte i en 
concret s’han dipositat en el corredor de Palafrugell, a on es troba la zona del projecte. 
 
Els trets geològics que presenta la Plana del Baix Empordà i en concret la vall de la riera d’Aubí es 
deuen, fonamentalment, als processos sedimentaris que es desenvoluparen durant l'Holocè, una 
vegada la mar assolí una cota estable, propera a l'actual. Així s’han produït al llarg del temps diferents 
ambients sedimentaris que han donat lloc a la seva morfologia actual: ambients al·luvial, palustre i 
litoral. 

 
La geologia de la zona del projecte correspon a materials del quaternari i que són dipòsits propis de la 
plana, és a dir, els sediments resultants de la dinàmica al·luvial que ha donat lloc al seu rebliment i als 
resultants de la interacció entre aquesta i la dinàmica litoral. Concretament correspon a una 
intercalació de nivells de blocs, graves, sorres i argiles amb estructures fluvials.  Aquests dipòsits 
al·luvials són de l’edat del Plistocè superior. 
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Intercalats dins aquesta plana apareixen petites elevacions (Puig de la Ruda per exemple) i que 
correspon a materials més antics que afloren i que concretament corresponen a Granodiorites 
(materials del Palerozoic i més concretament de l’edat del Carbonífer- Permià). Presenten textura 
granuda, més o menys heterogranular, hipidiomòrfica a al·lotriomòrfica de gra mitjà. Els minerals 
essencials són: plagiòclasi, quars, biotita i ortosa. La plagiòclasi és el mineral dominant i es presenta 
en grans hipidiomòrfics, maclats, zonats i, sovint, alterats a sericita o saussurita. El quars apareix en 
cristalls al·lotriomòrfics, en alguns casos molt desenvolupats donant a la roca un aire porfíric. És 
creuada per alguns dics de pòrfir granodiorític d'orientació predominant NE- SW. L'amplada d'aquests 
dics és variable, d'un decímetre a 10 metres.  
 
A continuació es mostra una imatge de la geologia de l’entorn de la zona del projecte. Els colors roses 
indiquen roques del paleozoic (granit,...), mentre que el color gris correspon a les aportacions 
al·luvials del quaternari. 

 

 
La xarxa hidrogràfica: 

 
El principal curs hidrogràfic que discorre per la zona sud de la comarca del Baix Empordà, juntament 
amb el Ridaura, és la riera d’Aubi, que travessa el terme municipal de Mont-ras en direcció N-S. La 
riera d’Aubi, és el curs d’aigua que rega la fossa tectònica o corredor de Palafrugell. Neix al nord 
d’aquest poble, en la cadena de pujols que uneixen les Gavarres i el massís de Begur, recull aigües 
intermitents procedents d’ambdues serralades que limiten la depressió i desemboquen a la badia de 
Palamós. En el tram final, el seu traçat primitiu era la desembocadura al mateix port de Palamós, fet 
que produïa importants inundacions al nucli urbà, fins que va ser desviat en dos braços (s.XVIII), un 
dels quals va a parar a l’extrem sud de Palamós, dins el terme de Calonge, i l’altre vers el nord, a la 
platja de Castell. 
 
Concretament la riera Aubí discorre a uns 400 metres a l’oest de la zona del projecte i en general va 
en paral·lel a la carretera C-31. Entre la riera d’Aubi i la finca de Mas Oliu hi trobem el reg Madral que 
desguassa a la riera d’Aubi a l’alçada de Mas Oliu, però a l’altre costat del Puig de la Ruda. 
 
Dins de la finca de Mas Oliu no hi discorre cap curs fluvial, però cal esmentar que es van construir 
diverses basses per acumulació de les aigües de pluja i que al mateix temps actuen com elements 
decoratius en les zones enjardinades o agrícoles de la finca. 
 

Zones del projecte 
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 Referent a la inundabilitat de la zona d’estudi, d’acord amb les dades disponibles per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, està situada fora del sector potencialment inundable de les rieres 
litorals, en aquest cas la riera Aubi.  
 

Relació amb espais especials de protecció (àrees PEIN, ZEPA, hàbitats protegits,...): 
 
La zona del projecte queda fora de qualsevol espai protegit, ja siguin Espais d’Interès Natural (EIN), 
Xarxa Natura 2000, Zones d’especial Conservació o ZEC (abans LIC o Llocs d’Interès Comunitari), 
zones humides de Catalunya, fora de zones de protecció geològica (geòtops o geozones), etc. 
 
Els espais naturals més propers a la zona del projecte són: 
 

 Espai d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2000 Muntanyes de Begur  a uns 1.500 metres al 
sud. 

 Espai d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2000 “les Gavarres”, a 1.850 metres a l’oest. 
 
Per tant, podem assegurar que la zona objecte del projecte no afecta ni total ni parcialment cap espai 
protegit catalogat. 
 
Dins de l’àmbit de projecte no hi trobem l’hàbitat d’interès comunitari inclòs dins de la Directiva 
d’Hàbitats, però a tot l’entorn del Puig de la Ruda que es troba a toca la finca de Mas Oliu hi trobem 
l’hàbitat d’interès comunitari de: 
 

- Hàbitat 9540 Pinedes mediterrànies catalogat com a hàbitat d’interès comunitari no 
prioritari i que el trobem en el sector oest de l’àmbit de projecte. 

 
Vegetació 
 

La zona d’estudi se situa al nord de la serralada Litoral Catalana, concretament a la plana que queda 
entre aquesta i la serralada Prelitoral, en aquest cas del Massís de les Gavarres. És el que 
s’anomena territori catalanídic nord, un territori caracteritzat pel seu clima mediterrani subhumit que 
permet la presència de boscos a tots els ambients. Correspon a un entorn principalment planer i de 
caràcter agrícola. 
 
Es creu que la vegetació espontània dominant o vegetació potencial serien els alzinars i les suredes. 
A la plana litoral i al fons de les planes al·luvials amb sòls fèrtils i humits s'establiria una vegetació de 
ribera amb verns i salzes. Si féssim el perfil de la vegetació actual, el dibuix seria ben diferent de la de 
fa uns quants segles. Molts alzinars de la plana i terra baixa han estat substituïts per conreus, brolles, 
garrigues i màquies i sobre tot pinedes ja que el pi ha passat a ser l'arbre més abundant sobre tot en 
la franja litoral com és el nostre cas. 
 
A dins de la finca de Mas Oliu la vegetació original ha estat totalment eliminada des de fa dècades i 
es va convertir tot en una plana agrícola. Amb la transformació de la finca com a segona residència 
encara es va produir una nova alteració de la vegetació existent que en bona part ha passat a ser 
àmplies zones enjardinades a l’entorn de la masia i camps de conreu a la resta  
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Com a restes de la vegetació original queden alguns peus d’alzina aïllats en els marges d’alguns dels 
camps i camins de la finca sense continuïtat, però la resta correspon o be a vegetació ruderal en les 
zones de camps de conreu, hort o plantacions de vinya o per un altre costat hi trobem diverses 
configuracions de plantacions de jardineria tant amb espècies autòctones (pi pinyoner, llentiscle, 
llorer...) com altres pròpies d’enjardinament. 
 
A destacar que en l’entorn més propers, en els petits tossals que envolten la fina hi trobem presència 
de masses forestals denses que corresponen a la pineda litoral, amb m domini de pi pinyer (Pinus 
pinea) tot i que també hi trobem peus d’alzina (Quercus ilex) i suro (Quercus suber) i un sotabosc 
clarament d’alzinar dominat pel llentiscle (Pistacea lentiscus), l’estepa negra (Cistus monspeliensis) i 
l’estepa blanca (Cistus albidus) i altes espècies com el ginestell (Sarothamnus catalaunicus), el cap 
d’asa (Lavandula stoechas), el garric (Quercus coccifera)... En general l’estat de conservació del bosc 
es valora com a correcte tot i que fa molts anys que no s’ha treballat. Concretament correspon a la 
comunitat  de Pinedes de pi pinyer sovint amb sotabosc de brolles o bosquines acidòfiles, de la terra 
baixa catalana (hàbitat Corine 42.8315) 
 

 
Pineda de la vessant est del Puig de la Ruda 

  
Com elements de vegetació més destacables dins de la finca, deixant de costat totes les zones 
enjardinades que hi ha en tot el sector sud i que han comportat una desnaturalització i alteració 
significativa de tot aquest entorn de la façana sud de Mas Oliu, destacaríem: 
 
 Sector nord i est: plantacions de vinya i que ocupa més 60% de la superfície de la 
finca 
 Alineació de peus d’alzina (Quecus ilex) de mida gran resseguint el camí d’accés del 
sector est des del camí de Can Jofre. 
 Alineació de peus de pollancre (Populus nigra) encara joves com apantallament visual 
a l’extrem nord-est 
 Alineació de peus de xiprer (Cupressus semperviren) de mida gran a ponent de la 
zona de l’hort i com a límit de la finca 
 A tota la mota de terra que envolta l’extrem sud de la finca hi ha plantacions de 
plantes autòctones com són el pi blanc (Pinus halepensis), les alzines, suros (Quercus suber), el llorer 
(Laurus novilis) 
 Des del portal d’entrada hi ha diversos peus de figueres (Ficus carica),  olivera (Olea 
europea), suros, arbres fruiters com els cirerers...  
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Dins la finca de Mas Oliu no hi ha peus arboris protegits a nivell local o autonòmic, ni tampoc peus 
arboris singulars que destaquin o be per la seva mida o per ser una espècie especialment interessant. 
 

Fauna 
 
Dins l’àrea d’estudi hi domina l’hàbitat agrícola majoritàriament de conreus herbacis, sobre tot de secà 
i on hi trobem intercalats camps amb petites àrees forestals envoltades de nombroses masies 
habitades i altres activitats que generen més inconvenients al desenvolupament d’una fauna 
interessant (càmping, granges...). Es tracta per tant d’un hàbitat amb certa dependència de l’activitat 
humana que condiciona la riquesa faunística de la zona.  
 
Hi ha moltes espècies que aprofiten aquest ambient produït per l’home per a desenvolupar-s’hi, ja que 
és ric en recursos si més no com a zona de cacera. La gran quantitat d’invertebrats que es troben 
associats a aquest biòtop permet l’existència de fauna vertebrada (micromamífers, aus i rèptils) que 
se n’alimenten i que alhora permeten el manteniment de fauna depredadora.  
 
La fauna que podem trobar a la zona del projecte seria la pròpia de bona part de la plana 
empordanesa on els espais oberts es combinen amb petites zones forestals i sobre tot diversos 
cursos fluvials que creuen la plana. Així a l’entorn de Mas Oliu hi trobarem una fauna pròpia 
d’ambients oberts (entorns agrícoles) però que suporten una certa pressió antròpica condicionada per 
la proximitat al poble de Mont-ras i Palafrugell i la carretera C-31 i també diferents explotacions 
agrícoles del sector que actuen com a limitant de la presència d’una fauna interessant dins la finca de 
Mas Oliu. Concretament a l’àrea del projecte destaca per trobar només l’hàbitat faunístics de l’entorn 
agrícola (camps de conreu – espais oberts) amb les comunitats animals que porta associades, per 
tant hi trobarem una fauna molt generalista, mitjanament diversa amb una fauna pròpia i típica dels 
grans espais oberts de l’Empordà   
 
En tot el sector no hi ha presència de cap espècie animal que gaudeixi d’algun règim de protecció 
destacable ni trobem hàbitats o entorns interessants per la fauna que sigui convenient de preservar.  
 
En referència a la connectivitat ecològica, proper a la zona del projecte hi trobem la riera d’Aubi com 
un espai amb interès connector, però que hi ajuda també la presència dels boscos illa que faciliten els 
amagatalls i la nidificació de diversos grups animals però sense una funció connectora massa 
definida. 
 
 

Usos del sòl 
 
A la comarca de l’Empordà tradicionalment l’agricultura hi ha tingut molt rellevància tot i els grans 
canvis que ha patit aquest territori al llarg dels segles; és un sector molt dinàmic i sobretot molt 
diversificat. Juntament amb la ramaderia ha sigut fins fa poc uns dels recursos econòmics principals, 
actualment han perdut importants degut a l’aparició i importància del turisme. Actualment a la plana és 
encara fonamental la trilogia blat, blat de moro i alfals; són també importants els altres cereals (gra 
d’aresta) que acompanyen el blat (ordi i civada). El secà encara és majoritari. El regadiu, que només 
ocuparia una quarta part dels conreus, es dedica majoritàriament als farratges, com a aliment de la 
ramaderia. I el conreu de l’horticultura i la fructicultura ha guanyat importància en els últims temps. 
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La Costa Brava, és un territori altament humanitzat, on el bosc ocupa 40,2 % de la superfície total de 
la unitat, i s’estén per les zones aturonades tant interiors com costaneres. L’espai agrícola es localitza 
a les planes, i tot i reduir-se notablement en les darreres dècades, manté una extensió a l’entorn del 
32,4 %. Per la seva banda, el sòl urbanitzat ocupa el 26,5% del territori. 
 
Mont-ras és un municipi dualitzat pel que fa als usos del sòl, ja que la part central del terme està 
ocupada per una zona agrícola important, i la part perifèrica per masses forestals que formen part 
dels primers contraforts de les Gavarres, on hi havia una gran explotació d’alzines, pins i sureres. 
L’agricultura i la ramaderia han estat fins fa poc els principals suports de l’economia del municipi, però 
darrerament el sòl industrial i comercial i l’economia vinculada als mateixos cada vegada té més 
importància així com també la vinculada al sector serveis (sobre tot turisme). De tota manera, 
l’agricultura al municipi ha caigut en els últims anys, degut a la forta pressió urbanística i a la 
importància que va agafant el turisme en el municipi.  
 
Si ens centrem exclusivament a l’entorn de la zona del projecte, la finca de Mas Oliu correspon a un 
terreny única i exclusivament agrícola, tot i que hi ha una certa superfície dedicada a zona de jardí, 
zona esportiva.... Destaca la part d’hort del centre de la finca i també les plantacions de vinya que s’hi 
ha fet darrerament i que es vol potenciar. 
 
Les àrees forestals queden fora de la finca de Mas Oliu, tot i que a tocar de la mateixa, i en les 
mateixes no s’hi porta a terme cap mena d’explotació silvícola 
 
Tot seguit adjuntem una comparativa en imatges aèries de com han evolucionat els usos del sòl a 
l’entorn de la zona del projecte des del 1946 fins a l’actualitat on es pot apreciar que els usos 
agrícoles s’han mantingut en els darrers 80 anys sense gaire be canvis fins al canvi d’ús de la finca 
quan va passar d’explotació agrícola a segona residència 
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Fotografia aèria de l’any 1946 on hi veiem un clar domini dels espais agrícoles a tot l’entorn de la masia 
 

 
Fotografia aèria de l’any 1993 on pràcticament no hi ha canvis en tot l’entorn fora l’aparició d’alguna nova 

construcció al sud de Mas Oliu. Dins la finca de Mas Oliu no hi ha canvis fora l’aparició d’algun nou camí per 
treure el pas de la gent pel davant de la masia. 
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Fotografia aèria de l’any 2.004 on es continua sense apreciar canvis significatius a l’entorn ni tampoc dins la finc
de Mas Oliu en els darrers 50 anys, però destaca la implantació d’un càmping a l’extrem sud de la massa forest

del Puig de la Ruda. 

Foto aèria de l’any 2012 on es poden apreciar canvis molt importants no només a l’entorn del Mas Oliu amb la 
rehabilitació de tota la finca i també amb noves construccions i activitats a l’entorn. 
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La xarxa de comunicacions 
 
Mont-ras està connectat amb la resta de la regió a traves de la carretera C-31 a dia d’avui 
desdoblada, que connecta gran part de la Costa Brava central sobre tot Palamós o Platja d’Aro i amb 
l’Empordà interior (La Bisbal). Per altre part la connexió de Mont-ras amb Palafrugell es fa per la 
carretera comarcal GI-654.  
 
Així tenim: 
 

- C-31 té el seu origen a Santa. Cristina d’Aro i arriba fins a Palamós a on continua en direcció 
a Palafrugell i La Bisbal. Tot i així el seu origen, abans d’ajuntar-se amb la C-65, el trobem a 
la sortida de l’autopista AP-7 de Maçanet 

 

- C-654, aquesta carretera neix a la C-31 i connecta aquesta amb el nucli de Palafrugell com 
també en les diferents carreteres que donen accés a les platges del municipi com Calella de 
Palafrugell, Llafranch, Tamariu... 
 

No hi ha cap més carretera principal o secundaria en el municipi, però si que hi trobem nombrosos 
camins, alguns asfaltats i altres no, que donen accés als diversos disseminats que hi ha en el poble 
com és el cas del barri de la Roqueta a on es troba el Mas Oliu. 
 
L’accés al Mas Oliu es fa des de la carretera C-31 a la sortida de Mont-ras que hi ha a l’entorn del p.k. 
329. A la rotonda est s’agafa el camí asfaltat que va en direcció nord passant pel darrera del càmping 
i una vegada acabat aquest agafar el camí de la dreta en direcció a mas Xargay. Una vegada trobem 
el camí vell de Palafrugell a Palamós l’agafem uns metres cap el nord i tot seguit el camí de la dreta 
fins a la nau industrial i quan arribem a la mateixa tornem agafar el camí de la dreta que es porta 
directament a la porta d’entrada al Mas Oliu  
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5. Descripció dels components del paisatge 
 
L’anàlisi dels aspectes visuals del paisatge com ara les formes, el cromatisme i la textura permet 
identificar els elements principals que configuren el paisatge. 
 
Les formes s’analitzen en termes d’àrees, vores, línies i punts, enteses com: 
 

- Àrees:  grans taques i conjunts que formen la imatge. 
- Vores: límits entre àrees que es manifesten formalment com a línies, 

ruptures o marges. 
- Línies:  elements continus presents en la imatge en forma de traços, franges, 

contorns o perfils. 
- Punts:  fites puntuals perceptibles i rellevants a curta o llarga distància. 

 
Les relacions entre aquests elements es ponderen en funció de la seva unitat, varietat, intensitat, 
integritat i complexitat, enteses aquestes com: 
 

- Unitat:  qualitat per la qual el tot és major que la suma de les parts; 
- Varietat:  relacions de repetició, segregació o ordenació; 
- Intensitat:  similituds o contrasts en la composició; 
- Integritat:  grau de naturalitat de la composició; 
- Complexitat: quantitat d’informació visual que cal processar. 

 
Segons el “Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines”, la zona del projecte es troba dins la 
unitat de paisatge 7 de la Costa Brava i s’hi identifica perfectament amb la tipologia de paisatge 
d’aquesta unitat que es caracteritza per: 
 

- Alternança de serres, valls i planes que formen el front marítim de l’extrem septentrional de 
la serralada Litoral. 

- Costa generalment escarpada, rocosa, amb penya-segats, que s’obre per donar lloc a cales i 
badies. 

- Coberta forestal densa, de pinedes, alzinars i suredes, que arriba fins a la mateixa línia de 
costa. 

- Paisatge agrícola localitzat a la vall d’Aro, a la plana de Calonge i al corredor de Palafrugell a 
Palamós, en regressió. 

- Litoral amb un gran desenvolupament turístic, articulat pels nuclis de Castell-Platja d’Aro, 
Palamós, Palafrugell i Begur, i que condiciona les infraestructures viàries, molt desenvolupades en els 
darrers anys. 
 
La unitat de paisatge de la Costa Brava està situada a la comarca del Baix Empordà, delimitada per la 
platja de Pals al nord, el mar Mediterrani a l’est, el massís de les Gavarres a l’oest i els primers 
contraforts del massís de Cadiretes-l’Ardenya al sud. El seu paisatge es caracteritza per un seguit de 
serres i turons boscosos que delimiten tres planes, corresponents a tres conques de drenatge de 
morfologia dendrítica. 
 
 
Concretament en aquest sector del corredor Palamós – Palafrugell la plana està confinada pels 
estreps més nord-orientals de les Gavarres i per les muntanyes de Begur. Els torrents i rieres drenen 
cap a la riera Aubi que desguassa a la badia de Palamós. Els turons que envolten la plana agrícola 
estan formats principalment per roques ígnies i metamòrfiques, sobretot cornubianites, pissarres i 
fil·lites pigallades, en general de poca alçada com és el Puig de la Ruda en el nostre cas. 
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El paisatge vegetal és eminentment forestal i el bosc es converteix en l'element dominant de la 
vegetació de les serres que voregen la Costa Brava. Les suredes, les pinedes de pi pinyer i de pi 
blanc, i en menor mesura els alzinars, són els principals tipus de bosc. Les pinedes són abundants a 
les muntanyes de Begur, mentre que les suredes predominen a les Gavarres marítimes i en el nostre 
cas ens trobem en una complementarietat dels dos tipus de vegetació. 
. 
Els boscos de la Costa Brava foren altament explotats per a la producció de taps de suro. Tanmateix, 
la crisi de la indústria suro-tapera de mitjans del segle XX va propiciar el progressiu abandonament 
d’aquestes explotacions i la gradual substitució de moltes suredes per pinedes de pi pinastre, pi 
pinyoner o pi blanc com és el cas que ens ocupa en tot el sector oest. Per això avui, el territori ocupat 
per masses forestals està format bàsicament per espècies aciculifòlies (pinedes) i, en menor 
representació, per esclerofil·les (Quercus)  i caducifòlies. 
 
La zona del projecte s’identifica perfectament amb aquesta definició de la unitat de paisatge de la 
Costa Brava com correspon a la plana agrícola del corredor entre Palamós i Palafrugell  un espai 
planer dedicat a l’agricultura sense masses canvis fins fa uns 20 anys, però que en la darrera dècada 
ha patit una certa transformació per l’expansió urbanística de l’entorn i per l’entorn que va despertar 
com a segones residències moltes de les nombroses masies que hi ha disperses per aquesta plana 
propera a la costa i que en alguns casos, com és la finca de Mas Oliu va comportar uns canvis 
significatius, tot i que molt localitzats, en aquest paisatge de la plana empordanesa. 
 
La finca es disposa en un paisatge de plana oberta cap a la zona Nord en vistes a la vila de 
Palafrugell i tancat per uns turons suaus que conservant una massa de bosc de pi i surera en la 
banda sud i oest, per tant podríem dir que està situada en una plana tancada en forma de ferradura. 
El paisatge a l’entorn de la zona del projecte cal valorar-ho com d’un valor estètic alt ja que tot aquest 
entorn encara conserva els trets fonamentals del paisatge de la plana empordanesa i per tant la 
transformació que s’està fent a la finca de Mas Oliu cal que sigui el millor integrada possible a l’entorn, 
tot i que s’han generat impactes en el paisatge de la zona prou significatius per implantacions 
modernes tan construccions com activitats com també elements no originals (piscines, pistes 
esportives, càmpings, naus agrícoles...). 

Zona del projecte 
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Podem valorar la qualitat del paisatge a l’entorn de la zona del projecte situada en aquest sector 
planer de la fossa de Palafrugell situat ala vall de la riera Aubi com d’un nivell mitjà-alt  ja que el nivell 
de transformació que presenta no és massa significatiu, tot i que correspon a un paisatge uniforme 
propi i característic d’aquesta plana empordanesa on els camps de conreu es combinen amb petits 
turons forestals, però a on hi ha construccions diverses escampades o disseminades, algunes que 
corresponen a masies tradicionals i les seves explotacions agrícoles, però també construccions més 
modernes (naus agrícoles), activitats noves (com el càmping) o entorns transformats i canviats a 
l’entorn d’algunes masies (cas de Mas Oliu). En general hi ha poca diversitat cromàtica dins l’entorn 
agrícola amb alguns elements distorsionants com són diverses piscines o construccions. El relleu 
planer afavoreix que l’exposició visual sigui alta tot i que hi ha diversos factors que trenquen les 
visuals, però que és especialment obert cap el nord amb Palafrugell al fons. 
 
La finca de Mas Oliu es troba exposada a les visuals des dels camins públics que l’envolten i per 
aquesta raó es va construir una mota de terra d’uns 3 metres d’alt en tot el límit sud de la finca tot 
resseguint el traçat actual del camí. També hi ha una exposició visual des dels diferents observatoris 
propers com s’ha descrit anteriorment. 
 
Pel que fa a les formes del paisatge concret que trobem a l’entorn de la zona del projecte, les podem 
resumir de la següent manera: 
 

- Àrees: en aquest cas correspon a una àrea agrícola pròpia de la plana de l’Empordà, amb 
un relleu planer, un domini dels camps de conreu, amb algun petit turó forestal que sobre surt dins 
aquesta plana, però com element diferencial comparativament amb altres indrets propers és la 
nombrosa presència de zones habitades, sobre tot masies tradicionals la majoria recuperades com a 
primeres o segones residències, però també alguna construcció més moderna. 
 
- Vores: no hi ha unes vores clarament definides o com a molt poden ser-ho la serralada 
litoral que fa de límit de llevant de tot aquest entorn i també el nucli urbà de Palafrugell que el trobem 
com a límit nord. 

 
- Línies: hi ha diverses línies que delimiten l’entorn com seria la riera de l’Aubi cap a ponent 
i més allunyada la carretera o autovia C-31també a ponent i diversos camins que discorren per tota la 
plana destacant sobre tot el camí de Palafrugell a l’Ermedàs. 
 
- Punts: en una visual àmplia, els punts que hi trobem són les diferents construccions 
presents sobre tot les masies disseminades per l’entorn algunes d’elles que s’han rehabilitat i 
transformat com a primeres o segones residències de luxe, per tant amb grans zones enjardinades, 
piscines i tanques que delimiten la propietat. També com a punt destacable, per la seva extensió, 
seria el càmping Relax-Natur construït a l’entorn de Can Pipes Nou. 
-  
- Unitat: tot aquest entorn el podem englobar dins una unitat agro-forestal de la plana de 
l’Empordà en el límit amb la Serralada litoral (límit est), per tant perfectament identificable amb  la 
tipologia de paisatge d’aquest entorn. 
 
- Varietat: es valora com a mitjana ja que correspon a un entorn uniforme propi de la unitat 
de la plana  de l’Empordà i la varietat que presenta és la combinació de camps de conreu amb petits 
turons forestals de poca alçada. Part de la varietat ve donat per les diverses tipologies de conreu que 
hi ha i les zones verdes pròpies dels entorns enjardinats de les grans masies restaurades com és el 
cas de Mas Oliu, Mas Florentí... 
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- Intensitat: dins un entorn mitjanament homogeni com seria aquest entorn la intensitat es 
valora com a mitjana pels diversos contrasts que estableixen les àrees forestals i sobre tot les àrees 
enjardinades, tot i que no són massa visibles ja que són entorns privats totalment tancats de manera 
que limiten les visuals. 

 
- Integritat: si ens limitem a l’entorn de Mas Oliu, la integritat és baixa ja que els canvis que 
s’han fet a tot l’entorn per a convertir-ho amb zones enjardinades (basses d’aigua, mota de terra 
exterior, tipologia d’enjardinament, construccions disperses en el jardí...). Amb una visual més àmplia 
la integritat millora sobre tot en tot l’entorn d’Ermedàs tot i que també hi ha elements molt discordants 
com és tot el sector del càmping. 

 
- Complexitat: ens trobem en un paisatge en general complex per la transformació que ha 
sofert per la rehabilitació de les diverses masies que han alterat el paisatge original molt més 
uniforme. 

 
- Diversitat: a nivell global, la diversitat de tot aquest entorn és alta sobre tot després de la 
transformació que ha patit en les darreres dècades i que ha modificat la major uniformitat que hi havia 
abans. 
 
- Singularitat: al nivell global la singularitat del sector es valora com a mitjana ja que seria 
un entorn propi de la plana de l’Empordà, però amb el nivell de transformació que hi ha a dia d’avui la 
singularitat la valorem com a baixa. 
 
- Qualitat de les vistes: cal diferenciar entre els diversos sectors ja que per una part des de 
l’entorn de l’Ermedàs la qualitat de les vistes és bona per la manca d’obstacles visuals fora dels 
tancaments de les diverses masies, també és molt bona des de tot l’entorn del Mas Oliu sobre tot cap 
el nord a on hi ha Palafrugell, però des de l’exterior de la finca, la presència de la mota de terra limita 
les visuals de sud a nord i el Puig de la Ruda les limita cap a ponent.  

 
- Cromatisme: la diversitat cromàtica de tot aquest entorn és bona ja que correspon a un 
sector a on la transformació que s’hi ha portat a terme a modificat el cromatisme original (camps de 
conreu de secà). En aquest cas la transformació i canvis de l’entorn ha suposat un increment de la 
varietat cromàtica. 

 
- Grau de naturalitat: el valorem com a mitjà ja que per un costat tenim l’entorn de 
L’Ermedàs amb un grau de naturalitat alta per trobar-se massa transformat, però tant l’entorn de Mas 
Oliu com Mas Florentí, Mas Gras, el càmping... el grau de naturalitat és baix per la forta transformació 
i canvis que ha patit el paisatge original. 

 
- Elements antròpics: en trobem molts i diversos, tant si ens centrem a l’interior de la 
parcel·la de Mas Oliu (les basses, la zona esportiva, els jardins de l’entorn de la casa sobre tot en la 
façana sud...) com en el seu entorn més proper a on hi trobem la casa nova de Can Jofre, Can 
Capella, les granges d’en Vidal, el càmping, els jardins de Mas Gras, l’entorn de Pocafarina.... 
- . 



Estudi d’integració i impacte paisatgístic.  
Projecte  d’actuacions específiques a la finca de Mas Oliu (T.M. Mont-ras) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

41

6. Valors del paisatge 
 
Quan analitzem la qualitat paisatgística o qualitat secundària, és a dir, les qualitats intrínseques i dels 
elements que componen el paisatge d’un indret analitzat del territori (flora, relleu, cromatisme, 
presència d’elements antròpics...) tenim: 
 

Valors estètics 
 
Són aquells valors que es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per transmetre un 
determinat sentiment de bellesa, a partir dels seus valors històrics, culturals, naturals i paisatgístics. 
 
El valor estètic de l’entorn immediat de la zona de Mas Oliu, unes quantes dècades enrere es 
valoraria com a alt, però amb la transformació que ha patit l’entorn, aquesta valoració s’ha vist 
clarament penalitzada.  
 
El projecte d’actuacions específiques a l’entorn de Mas Oliu en bona part el que pretén és recuperar 
part dels valors estètics de la finca que s’ha vist perjudicat per actuacions en part massa radicals que 
han comportat canvis significatius a l’entorn i l’hi ha fet perdre part dels valors paisatgístics 
destacables naturals que tenia, i que a hores d’ara es valorarien com a més humanitzats i per tant 
artificials.  
 

Valors ecològics 
 
Fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natural, com la relació amb 
espais d’interès natural, la connectivitat ecològica... 
 
Els valors ecològics es valoren com a mitjans ja que per un costat ens trobem fora dels límits de 
qualsevol figura de protecció ambiental (PEIN o Xarxa Natura 2.000) ni té una funció connectora 
concreta, però correspon a un paisatge propi de la plana de l’Empordà que per si mateix presenta uns 
ecològics notables. 
 

Valors productius 
 
Són aquells relacionats amb la capacitat del paisatge per proporcionar beneficis econòmics, convertint 
els seus elements en recursos. La productivitat es pot obtenir a través de diverses activitats: 
agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, turístiques, industrials, mineres... 
 
En aquest cas l’actuació que es projecta és l’adequació i adaptació de l’entorn del Mas Oliu no 
presenta cap valor productiu ja que correspon a una finca particular que no té cap mena d’explotació 
agrícola, ramadera, forestal, ni tampoc lúdica o turística.. 
 

Valors històrics 
 
Són aquells que corresponen a les empremtes més rellevants que l’ésser humà ha deixat en el 
paisatge al llarg de la història. 
 
El valor històric de Mas Oliu és real i la restauració del mateix va suposar la recuperació d’un element 
patrimonial tant per la qualitat arquitectònica de la masia (tot i la restauració i rehabilitació que s’hi ha 
fet) com per tota la història que hi ha al darrera de la mateixa i que al menys no s’ha deixat perdre. 
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Valors socials 
 
Aquests valors fan referència a l’ús que fa un individu o un determinat col·lectiu d’un paisatge, és a 
dir, l’ús que se li dóna en termes de mobilitat, lleure, esport, educació o fins i tot en funcions 
terapèutiques. 
 
Pel fet de ser una finca particular totalment independitzat de l’entorn i sense accés per la població en 
general, els valors socials són mínims. 
 

 Valors mitològics 
 
Fan referència als elements del paisatge, tal com muntanyes, rius, boscos, camins, elements naturals 
singulars, o cases aïllades, que han estat el motor de moltes històries i llegendes. Tot i així, l’equip 
redactor i també el propietari i promotor desconeix si tant a la finca de Mas Oliu com a l’entorn 
immediat a la zona de projecte és objecte d’alguna d’aquestes llegendes, de manera que els seus 
valors mitològics es consideren MÍNIMS. 
 

Valors religiosos i espirituals 
 
Corresponen a elements del paisatge que es relacionen amb pràctiques i creences religioses. Dins 
aquest entorn destacar com element religiós proper l’església de Sant Ramon d’Ermedàs que es troba 
a uns 380 metres de la masia de Mas Oliu i que correspon a un edifici del segle XVI, bastit en estil 
popular i que recentment ha estat objecte d'una restauració. 
.  

Valors simbòlics o identitaris 
 
El valor identitari es correspon amb la identificació que un determinat col·lectiu sent amb 
determinades parts d’un paisatge o amb el seu conjunt, en establir-hi relacions de pertinença o 
expressions de nacionalitat; per exemple amb determinades muntanyes o formacions paisatgístiques, 
com ara feixes amb pedra seca, mosaics agroforestals o d’altres. 
 
En aquest cas podem considerar una pèrdua de valors simbòlics o identitaris ja que la rehabilitació de 
Mas Oliu i el seu entorn, sobre tot amb la construcció de la mota de terra exterior de més de 500 
metres de llargada ha significat, pels observadors exteriors, una pèrdua de la qualitat de les vistes des 
del camí d’Ermedàs cap a Palafrugell que es procurarà recuperar-les al menys parcialment sense 
afectar tampoc l’intimitat i privacitat de la gent que resideix a la masia 
  

Valoració global dels valors del paisatge de la zona del projecte 
 
La qualitat paisatgística de la zona del projecte es valora com a MITJANA ja que per un costat es 
troba englobat dins una unitat de paisatge molt interessant com és la plana de l’Empordà en aquest 
sector proper a la costa, però que l’interès que ha despertat a un públic particular (d’un cert poder 
econòmic) ha suposat que nombroses finques d’aquest entorn foren comprades i rehabilitades per a 
ús turístic i això ha comportat canvis puntuals que han fet mínbar la qualitat del paisatge. La finca de 
Mas Oliu n’és un clar exemple i la restauració i rehabilitació de la finca ha comportat canvis tan de 
caire positiu com negatiu. 
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VI. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 

1/ Estat actual: 
 
La finca està situada en una plana Agrícola de conreus de secà, que correspon al barri de Roqueta en 
el terme municipal de Mont-ras, amb la masia de Mas Oliu situada el centre d’un conjunt de camps 
que conformen la finca d'una superfície total de 6,4 Ha. Aquesta masia es troba molt propera al nucli 
d’Ermedàs que pertany al municipi de Palafrugell. 
 
Dins de la finca podeu diferenciar diversos sectors: 
 

a/ Masia de Mas Oliu 
 

La masia es troba situada en un petit promontori envoltada per les terres de cultiu, el que li permet 
tenir unes vistes privilegiades de l'entorn, al mateix temps fa visible des de diversos punts del 
territori. Per aquest motiu qualsevol intervenció en el seu entorn més immediat ha de ser ben estudiat 
 
Pel que fa al conjunt de la finca, la masia queda en una posició força centrada, especialment a la 
zona agrícola. Aquesta queda dividida en dues grans àrees, una al nord i l'altre al sud.  
 

b/ Àrea enjardinada (zona jardí casa amb una superfície de 9.165 m2) 
 
És la zona situada entorn de la casa, en la seva part davantera i la part de sud. És una zona més 
enjardinada lligada a la casa apte per tenir una certa intimitat i gaudir d’uns espais d’estada, amb 
piscina i alguns elements ornamentals. 
 
És un jardí de tipus clàssic amb un caràcter  racional i geomètric amb eixos en creu. En la zona sud, 
destaca l’eix central que va de nord a sud que queda reforçat per un element d’aigua i amb dues 
pèrgoles a l’extrem i un eix travesser que inicia un canal d’aigua. Aquest finalitza amb un eix de 
tancament format per uns elements de suport (pòrtics) de vegetació per creació d’ombra. 
 
Al voltat se situen, a banda i banda, unes zones planes exemptes d’arbrat amb una prada i d’unes 
zones per activitat de joc o per possibles esdeveniments.  
 
En la zona davantera s’ha creat una plaça enjardinada que actua de “hall” exterior per la rebuda de 
visites, aquesta zona dona un caràcter senyorial a la casa. 
 
Pel que fa a la topografia, aquesta zona es manté a planer de la cota de la casa, s’observa que s’ha 
creat un desguàs per la recollida d’aigua dels camps a la banda esquerra de manera que no afectés a 
la casa. 
 
Hi ha diversos recorreguts o camins interns amb un traçat lineal seguin uns eixos que marquen tota 
l'ordenació de forma centrada amb la casa, aquest es mantenen degudament pavimentats.  
 
La vegetació és de jardí i el tractament és ordenat en tota la part central, en forma de “setos” i 
vegetacions en pèrgola, excepte en els límits que pren un tractament de masses més naturalitzat per 
entregar en tota la zona perimetral anomenada “entorn paisatgístic” que es concep com a zona de 
transició amb les àrees boscoses perimetrals. 
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Donat l’estil de jardí s’han construït un conjunt d’elements ornamentals que l’acompanyen, com són 
uns canals d’aigua, escultures i pèrgoles per fer ombra. Al final del canal d’aigua principal s’han 
construït dues pèrgoles de 5x5  metres amb pilars de pedra i teulat de teula àrab i el canal travesser 
s’acompanya per una estructura de fusta que fa de suport de vegetació amb idea de crear una gran 
ombra en un futur. 
 

C.- Zona d’entorn paisatgístic 
 

Aquesta zona correspon a l’àrea perimetral de la finca que envolta la zona enjardinada i s’ha 
concebut com un element de transició amb els boscos existents, per tant és una zona amb voluntat 
integradora i de naturalització. S’ha aprofitat que existia una zona de desguàs natural que provenia de 
l’exterior per crear un recorregut d’aigua permanent que actua com a eix de disseny de l’àrea, i de tots 
els seus recorreguts i ordenació de masses de vegetació. Per emfatitzar més aquesta vessant 
paisatgística i gaudir de zones amb millor qualitat de terreny es va donar-hi una topografia ondulada 
que culmina amb mota perimetral d’una alçada entre 150 i 200 cm que es troba vegetada per donar 
continuïtat al bosc exterior de l’entorn del Puig de la Ruda i al mateix temps guanyar intimitat eliminant 
les possibles viduals des de l’exterior. 
 
En quan a la topografia es configura com una topografia en “V” com una vessant de recollida d’aigües 
natural que a mesura que es va allunant de l'eix de manera ondulada va creant diferents ondulacions 
del terreny fins a la part perimetral. 
 
Donat que el tipus de terreny és poc profund i de baixa qualitat es concep la creació 
d’amuntegaments de terra en major alçada per poder plantar i així garantir la bona implantació de 
l’arbrat i naturalitzar la visió.  
 
Per tal de naturalitzar la zona es respecta la vessant de recollida d’aigües existent com a eix de guia, 
per tant totes les pendents es dirigiran a quest fons, per tant es farà recollida d’aigües superficials de 
tota la finca per així poder disposar d’uns acopis a la part baixa per fer servir de reg de la mateixa 
finca. 
 
Amb aquest criteri s’han creat diferents embassaments per garantir la permanència d’aigua com a 
millora de naturalització i de qualitat ambiental amb l’augment de diversitat de vegetació i fauna. 
Concretament hi ha tres embassaments, dos situats a la part alta zona paisatgística amb caràcter 
paisatgístic i d’un de més gran a la zona baixa que garanteix el reg de les plantacions. 
 
Aquesta zona és la que realment denota mes interès pel seu tractament, ja que planteja tot una nova 
disposició del terreny amb voluntat d’aconseguir un tancament natural per gaudir d’intimitat i al mateix 
temps donar continuïtat al paisatge mitjançant la creació de la mota de terres i una plantació per tal 
d’integrar els límits de finca amb les masses boscoses perimetrals. 
 
Amb aquest criteri, i per millorar paisatgísticament la visió, es dissenya aquesta ordenació natural de 
topografia ascendent vertebrada per l’eix de desguàs fins a la creació d’una mota perimetral continua 
que permet ocultar vistes directes a la finca i col·locar diferents elements d’ús complementari com una 
pista esportiva-tenis o una zona d’horts. 
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En quant  a vegetació destaca la plantació dels arbres i plantes sobre mota o en monticles de terres 
més que en  les parts baixes on es veu que degut a la poca profunditat de terreny no es desenvolupa 
bé, tant per efectes de substrat pobre, com segurament també per manca de drenatge. La vegetació 
utilitzada es diferencia  en les zones altes amb vegetació pròpia de la zona Pi pinyoner i alzina, i 
també algunes arbustives variades tipus: ginestes, marfull, garric, que té un bon funcionament. 
 
La vegetació a les parts planes i més baixes properes a l’aigua hi ha més diversitat amb alguns arbres 
ornamentals tipus castanyer o alguns cedres i també fruiters a les parts més planes amb masses 
desordenades i de diferents tipus d’arbustives ornamentals, tal com Photinies, Nandinas, 
Pittosporumtobira nana, Phormium, rosers... 
 
El tractament de la mota per la part exterior s’ha realitzat amb plantacions d’entapissat tipus heura 
amb reg incorporat i que es nota que no han funcionat degut a la mala orientació, pel que actualment 
es manté segat. 
 
Hi ha diversos camins que són amb sauló i de poca amplada, únicament per ús de persones i de traça 
acoplada  a la topografia creada, per tant tenen un caràcter molt paisatgístic. 
 
Hi ha un tancament perimetral de la finca fet amb malla cinegètica i pals de fusta. Aquesta es troba en 
tot el perímetre de la finca, excepte a la zona de l’entrada principal que s’ha construït un portal amb 
un mur de suport. 
 

d/.- Zona de camps de conreu Vinya 
 
Tota la zona de finca situada el nord i est de la finca s’ha habilitat per conreu de vinya.  
 

e/ Accessos: 
 

A dia d’avui l’accés principal es fa des de la zona oest pel camí existent que arribava fins el Mas, des 
del camí Ral ja que és el que té un enllaç mes ràpid amb la C-31. Per tal de guanyar intimitat s’ha 
construït un portal d’entrada amb una portalada i murs a cada costat que amaga les visuals de 
l’interior de la finca dels del camí;  
 
Per l’oest es manté un accés també amb un portal molt més senzill que actua com entrada secundaria 
i que s’utilitza per serveis i per accés a la zona de vinya, però que permet també arribar fins la casa. 
 
Pel que fa els altres camins perimetrals s‘han mantingut igualment com estaven en un inici vorejant la 
finca. 
 

f/ Altres sectors: 
 

Dins el jardí i ha algunes zones complementaries d’usos diversos com són: 
 

- Zona esportiva: consta d’una pista de tenis i/o futbol sala i pista de pàdel, situades a l’extrem 
sud-oest, degudament abrigades per la topografia per tant no visibles des de l’exterior i amb 
murs, paviments i estructures de color verd el que facilita la seva integració.  

- Zona horts: té una tipologia singular i molt integrada. Està situada a la zona dels antics 
corrals; disposa d’una tanca de pedra en tot el seu perímetre i existeixen unes construccions 
auxiliar de galliner i de caseta d’eines. 
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- Zona de green: situada a l’extrem nord de finca i correspondria una zona de prat amb una 
bassa destinada a la practica del golf. 

- Diverses basses d’aigua destinades a l'aprofitament de l'aigua de pluja mitjançant la seva 
acumulació, que servirà per al reg de les plantacions de vinya, hort i zones de jardí. Tenen un 
perfil poc geomètric buscant una major integració paisatgística, amb un sistema de distribució 
superficial de l'aigua per tota la parcel·la, mitjançant recorreguts sinuosos a manera de petits 
rierols 

 
El quadre de superfícies actuals de la finca seria: 
 

 Superfície Percentatge 

Masia 2.132 m2 3,26 % 

Àrea jardí privat 12.529,5 m2 19,15% 

Zona entorn paisatgístic 17.646,8 m2 26,98 % 

Conreus de vinya 29.775 m2 45,52% 

Altres sectors 9.930 m2 15,18% 

Zona esportiva 2.127 m  

Zona horts 1.108 m  

Zona green
(inclosa en el futur conreu de vinya)

6.800 m  

Basses de rega
(superfícies incloses en altres grups)

1.850 m  

Superfície total sector 65.414 m2 100 % 

 
2/ Proposta actuació 
 

Es planteja l’adequació d'algunes zones per tal d'obtenir una millora paisatgística general amb millora 
de les visuals exteriors sobre tot cap a la plana de Palafrugell i de la vegetació de les zones 
enjardinades i sobre tot de serveis, tractaments superficials i complir amb la normativa municipal i la 
documentació presentada i aprovada per l’ajuntament referent a elements construïts. 
 

a/ Pel que fa al tractament de visuals: 
 
Es valora correctament en conceptes paisatgístics la utilització d’un tancament naturalitzat en forma 
de mota vegetada com a sistema per tal d’aconseguir intimitat i d’integrar el límit sud-oest de la finca  
a les zones boscoses, abans que plantacions d'alineades de setos. Entenem que la mota creada es 
manté massa continua a tot al llarg del camí i que caldrà esmenar la pèrdua de visual de la plana que 
això ha generat pel que es planteja obrir la mota existent en determinats punts. 
 

- En la zona de l’extrem sud-oest a davant la tanca del càmping és projecta fer un tractament 
paisatgístic i enretirar-la mota i rebaixar-la per obrir les visuals en aquest punt cap a la plana. 

- En la zona de l’extrem sud-est entre el camí de Can Florentí i el camí de Can Jofre proposa 
obrir la mota en diferents punts i rebaixar l’alçada creant un efecte de persiana permeable 
amb visuals de la plana de Palafrugell a través de les vinyes. 

 
Es valora també la retirada d’elements que quedin a la vista des de l’exterior i distorsionin una visió 
natura, com són els pals d’il·luminació de la zona esportiva que tenen una alçada considerable i 
també per reduir la contaminació lumínica que generen a dia d’avui i més si considerem que ens 
trobem en un espai obert no urbanitzable.  
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B/ Pel que fa a Vegetació i integració paisatgística:  
 

Caldrà tenir un criteri de tractament diferenciat amb el que considerem zona de jardí i la zona d’entorn 
paisatgístic, de manera que el jardí proper a la casa pot permetre la utilització de plantes ornamentals 
i de topiària al gust de la propietat. A la resta considerada de la zona enjardinada catalogada com 
entorn paisatgístic, es faria un tractament amb planta més autòctona i amb distribució diversa i  
naturalitzada, evitant plantar-hi qualsevol planta catalogada com invasora. 
 
En conceptes de sostenibilitat s’implantarà el criteri d’eliminació de les màximes superfícies de gespa 
substituint-la per prats de secà i per masses de planta arbustiva o entapissats autòctones que 
garanteixen unes baixes necessitats d’aigua, un  baix manteniment i una bona implantació. 
 

1/ Resseguint el límit de ponent de la finca 
 

En tot el límit de ponent de la finca, des de la porta d’accés sobre tot cap el sud, però també en un 
tram cap el sud es buscarà de donar continuïtat a la massa forestal present a l’altre costat del camí  a 
l’entorn del Puig de la Ruda  

 
Concretament es proposa una revegetació de tota la franja perimetral amb espècies vegetals  pròpies 
del bosc mixt, amb predominança de pi pinyer i de l’alzina, per obtenir una major rapidesa 
d’implantació garantint l’ombratge necessari per la bona implantació de l’alzina surera  que serà la 
que acabarà dominant.  
 
També és recomanable per la bona cicatrització, fer una aportació inicial de substrat arbustiu per 
garantir la seva bona propagació i cobertura baixa. 
 
Seria una actuació que compleix amb els criteris bàsics d’integració paisatgística ja que es projecta 
una recuperació intrínseca de vegetació per formació de bosc mediterrani i garanteix en les zones 
afectades una cobertura del sòl per evitar processos d’erosió. 
 
Per garantir millor tota aquesta recuperació de forma ràpida es recomana proveir de reg el conjunt de 
la plantació, en els primers anys, en aquest cas el millor serà un sistema de goteig. 

 
2/ Zones planes 
 

Vist l’estat actual de la vegetació en les zones planes que té un comportament d’implantació molt lent 
caldrà reforçar alguns trams amb noves plantacions de planta autòctona de creixement més ràpid de 
manera que es garantirà una millor implantació. Es reforçarà també l’arbrat de zones humides de 
ràpid creixement en les zones properes a les basses, tal com àlbers, freixes, salzes i també alguns 
fruiters 
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3/ Zona perimetral i de mota  
 

Pel que fa a la zona de la mota es proposa una plantació de naturalització substituint l’heura, per 
noves entapissats i arbustives autòctones pròpies de l’entorn que garanteixin una millor i ràpida 
implantació, com serien peus de llentiscle (Pistacea lentiscus), estepa (Cistus albidus i Cistus 
salvifolius), aladern (Ramnus aladernus),... 
 
Donada aquestes característiques de terreny i substrat es recomana realitzar una replantació amb 
major percentatge d’arbre jove de 16-18 cm màxim i arbust de 40-60 cm. d’alçada, per garantir un bon 
arrelament i aclimatació a la nova situació. 

 
o Selecció d’espècies autòctones aclimatades a la zona i s’evitaran la utilització 

d’espècies ornamentals i  
o Garantir una bona diversitat tant d’arbres, com arbust i herbàcies. 
o Preveurà especies herbàcies de gran rusticitat i adaptació per ajudar a una 

estabilització ràpida 
 
4/ Zones properes  a l’aigua:  

 
Es procedirà a adequar els límits a una major naturalització per tal de potenciar la vegetació de zones 
humides que facilitarà la depuració de les aigües el més  important per facilitar la implantació de fauna 
autòctona. Es planteja substituir els límits actuals de grava a l’entorn de les basses per plantacions de 
Phragmites, Typha, Iris, etc 
 

5/ Pel que fa al tractament superficial: 
 
Pel que fa a la zona camins i paviments s’utilitzaran materials de la zona evitant cap zona d'excessiva 
impermeabilització. 
 

6/ Il·luminació:  
 
Es farà un repàs de d’il·luminació actual per evitar contaminació lumínica dels elements de manera 
que serà totalment indirecta, evitant faroles i projectors en alçada i sempre amb orientació cap el 
terra. Concretament es proposa l'eliminació o retirada de postes de lluminàries de les pistes 
esportives. 
 

7/ Infraestructura de reg:  
 

Per garantir el mínim consum d’aigua es prioritzarà el reg per goteig minorant la utilització de reg 
d’aspersió, això anirà acompanyat de la bona elecció del tipus de vegetació 
 
En general les basses d’aigua actualment presents dins de la finca 
 

8/ Pèrgoles i elements ornamentals:  
 
S’eliminaran els elements construïts que la normativa no permet que siguin coberts, sobretot el 
referent a les pèrgoles presents a la zona de Jardí. Es procedirà el desmuntatge de la coberta de 
teula deixant uns travessers estructurals per poder ubicar una ombra vegetal a traves d'enfiladisses. 
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c/ Zona de conreu: 

 
Es considera una bona elecció la plantació de vinyes, ja que és un conreu de secà i de baix 
requeriment hídric. 
 
S’ampliarà la zona de conreu eliminat de tot l’extrem sud l’àrea anomenada de “green” que serà 
substituïda per conreu de vinya ocuparà tot l’extrem sud, però conservant la bassa de reg que hi ha a 
dia d’avui. 
 

3/ TREBALLS A REALITZAR 
 

1.- Retirada de mota en les zones que requereix obertura de visuals a la plana des del camí  
 
 - zona de cruïlla amb camí de Cal Rei: 

Es retirarà del límit de tanca una part de la mota i es rebaixarà les zones de millora visual, 
sempre conservant oculta la visió de les pistes esportives. Amb la mateixa terra sobrant de les 
motes es realitzaran talussos de plantació per ocultació de les pistes esportives. 

 - zona del Camí d’Ermedàs 
Es retiraran parts de mota de manera parcial que permeti la visual permeable, es farà per 
trams preservant  les zones d’arbrat consolidat. El concepte a aplicar serà una actuació en 
persiana. 

  
2.- Eliminació d’elements distorsionats de vistes externes 
 
 - Integració postes de lluminàries de les pistes. 
 - ocultació de murs de les pistes  
 
3.- Tractament vegetal en tota la zona perimetral que requereix millorar la relació amb l’entorn  
immediat. 
 
 - Noves plantacions per creació de masses continues 
 - Naturalització part externa de la mota i zones d’aigua 
 - Reducció de superfícies de gespa 

-  Integració zona accés principal 
 
4.- Retirada de cobertes  de les pèrgoles de la zona jardí. 
 

- Es procedirà el desmuntatge de la coberta de teula deixant uns travessers estructurals per a 
poder ubicar una ombra vegetal a traves de diverses espècies d’enfiladisses. 
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Fragilitat paisatgística: 
 
La fragilitat paisatgística en relació a la proposta es definirà com la susceptibilitat d’un paisatge a 
veure alterat els seus valors i el seu caràcter per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada. 
Cal fer una descripció dels factors que repercuteixen especialment en la fragilitat del paisatge del lloc: 
abast de la conca visual, accessibilitat, grau de freqüentació per la població, capacitat 
d’emmascarament de la vegetació, edificacions, presència d’elements discordants, etc. 
 
La fragilitat no és una qualitat intrínseca del paisatge, com ho és la qualitat del paisatge, ja que depèn 
de l’activitat a desenvolupar. Per tant, si volem determinar la fragilitat visual del paisatge cal haver 
mesurar la qualitat visual del paisatge abans i fer-ho l’estimació per després de l’actuació.  
 
El concepte oposat a la fragilitat paisatgística és la capacitat d’absorció visual entesa com l’aptitud o 
capacitat que té un paisatge d’absorbir visualment modificacions que s’hi volen portar a terme sense 
pèrdua de la seva qualitat visual o valorant com s’afecta la seva qualitat visual. 
 
A continuació s’analitzen els principals factors esmentats en els paràgrafs anteriors, per poder 
determinar la fragilitat paisatgística de l’actuació prevista:  

 
- Visibilitat: per observadors exteriors la visibilitat de la finca de Mas Oliu és molt baixa ja 

que precisament per a protegir de les visuals externes es va construir tota una mota de 
terra amb una alçada entre 150 i 200 cm seguint el camí d’Ermedàs des del camí de Can 
Capella l camí de Can Jofre i això condiciona totalment la visibilitat. Amb els canvis que 
es proposen el que es busca precisament és millorar l’exposició visual de manera que des 
de l’exterior, sobre tot des del límit sud es pugui conservar part de la visió de la plana de 
Palafrugell 

 
- Accessibilitat: no hi ha canvis en quan a l’accessibilitat per arribar a tot aquest entorn i 

que es fa sobre tot des del camí d’Ermedàs tant si vens des de la C-31 a l’alçada de 
Mont-ras com si vens des de Palafrugell i que comporta el pas per Ermedàs. 

 
- Freqüentació: en aquest cas no hi haurà canvis en la freqüentació de la zona que a dia 

d’avui és baixa i és limita la gent que passeja tant a peu com en bici per aquest entorn i 
que l’origen principal dels observadors correspon als usuaris del càmping proper. En quan 
a l’interior de la finca només hi van els propietaris que l’utilitzen com a residència d’estiu o 
de cap de setmana i la gent que treballa a la mateixa. Aquest projecte d’actuacions 
específiques no ha de comportar cap mena de canvi en la freqüentació si ho comparem 
amb la situació actual 

 
- Capacitat d’emmascarament: en aquest cas el que és projecta realment és una millora en 

quan a incrementar l’exposició visual o millor dit reduir la capacitat d’emmascarament 
actual que hi ha a l’entorn de la finca. 

 
- Presència d’elements discordants: l’actuació prevista comporta per una minimització dels  

elements antròpics com serien algunes de les construccions decoratives que hi ha en el 
jardí, sobre tot en el sector sud. No es crearà cap nou element discordant sinó que es 
procurarà que els actuals que hi trobem siguin menys discordants de com són a hores 
d’ara. Per això es preveu l’eliminació dels postes t’il·luminaria de la zona esportiva o dels 
teulats d’obra de les diferents pèrgoles 
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Així doncs, es pot considerar que la fragilitat paisatgística del territori com a MITJANA i, per tant, la 
capacitat per absorbir el canvi proposat serà ALTA, ja que, les diverses actuacions que es proposen 
és per reduir l’impacte visual i paisatgístic que a dia d’avui genera l’entorn del Mas Oliu. No es 
proposen millores que afectin a la construcció en sí mateixa, però si dels elements i configuració del 
jardí actual. 
 

Capacitat de càrrega paisatgística 
 
Després d’haver analitzat la qualitat i la fragilitat paisatgística de l’actuació, podem determinar la 
capacitat de càrrega paisatgística que pot suposar les diverses actuacions que es proposen com a 
actuacions específiques per a la millora de l’entorn del Mas Oliu. 
 

  QUALITAT PAISATGÍSTICA 

FRAGILITAT PAISATGÍSTICA Alta (4) Mitja (3) Baixa (2) Molt baixa (1)

Alta (4)     

Mitja (3)     

Baixa (2)     

Molt baixa (1)     
 
En aquest cas l'estimació de la Capacitat de Càrrega associada al projecte es: 

 
CAP = 3 x 3 = 9 

 

Escala Valoració 
ALTA <2 

MITJÀ 3-5 
BAIXA 6-10 

MOLT BAIXA >10 
 
Així doncs, es pot considerar que la capacitat de càrrega del paisatge serà BAIXA, per tant seria una 
actuació viable o fins i tot cal valorar-la coma favorable, per tant es considera que és convenient 
portar-la a terme. 
  

X
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Projecte d’actuacions específiques a l’entorn del Mas Oliu   

 Zona: Finca del Mas Oliu a l’entorn d’Ermedàs 
Terme municipal: Mont-ras 
Tipologia unitat: Agrícola 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT 

Relleu del terreny: 
Relleu planer amb una lleugera pendent cap a ponent a on passa la riera de l’Aub
cap el nord 

Conca visual: Oberta cap el nord i llevant; mes limitada a sud i oest pels obstacles visuals  
Vegetació present: Zona agrícola amb retalls forestals amb hàbitat de pineda mediterrània a l’oest 
Presència elements humans: Molts (noves construccions, granges, càmping, camins, jardins...) 
QUALITAT DE LA UNITAT 

Qualitat 
primària: 

Visibilitat i Exposició Bona exposició visual des de diversos observatoris habitats, però més limi
des de franges visuals poc transitades. Poc visible des de l’exterior 

 Camp visual i fons escèn Camp visual només obert cap el nord i parcialment a l’est. Molt tancat al su
a l’oest. Fons escènic interessant cap el nord. 

 Espectadors potencials Pocs; els habitants de les cases properes. No visible des de cap nucli habi
ni carretera transitada 

Valoració unitat: MITJANA 

Qualitat 
secundària 

Diversitat: Mitjana. Entorn agro-forestal de l’Empordà proper a la costa 
Singularitat: Mitjana. Propi de la plana de l’Empordà  

 Qualitat de les vistes: Mitjana. Bona cap el nord (àmplia i oberta); amb obstacles en altres direccio
 Cromatisme: Bona diversitat cromàtica però amb elements trencadors (les basses...) 

 
Vegetació: Finca enjardinada amb plantes autòctones en la zona perimetral i més 

jardineria a la part central. Zona forestal a l’entorn de pineda mediterrània 
 Fauna: Pròpia de la plana de l’Empordà però afectada per freqüentació. 
 Relleu: Molt planer i poc modificat. Lleugera pendent cap el nord 

 
Grau de naturalitat: Mitjà; entorn que ha patit canvis respecte al seu estat inicial però conser

valors propis de l’Empordà  
 Elements antròpics: Nombrosos (habitatges nous, granges, camins, càmping, zones enjardinade

Valoració unitat: MITJANA 

Qualitat 
terciària: 

Fragilitat de l’entorn Entorn ja transformat des de fa anys, però que ha conservat, tot i q
parcialment, la seva integritat. Entorn exterior també afectat per canvis  

 
Capacitat d’absorció: Alta ja que és una actuació que es procura millorar la integració paisatgíst

actual eliminant o minimitzant elements discordants.. 
 

Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

VALORACIÓ DE LA UNITAT: 
 

Qualitat global: MITJANA 
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VII. IMPACTE PAISATGÍSTIC 
 

Una vegada analitzat el paisatge i descrita la proposta, es procedeix a caracteritzar, definir i valorar 
els impactes paisatgístics potencials associats a les actuacions proposades:  
 
Els impactes es valoren seguint la següent terminologia: 
 

Compatible; la recuperació del medi es preveu immediata un cop finalitzades les activitats, per 
tant no caldrà adoptar mesures correctores. 

Moderat; la recuperació del medi ambient no precisa mesures correctores ni protectores 
intensives i la tornada a l’estat inicial del medi no requereix molt de temps. 

Sever;   la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix adoptar mesures 
correctores, amb tot, aquesta recuperació requereix d’un llarg període de temps. 

Crític; la magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable. És produeix una pèrdua 
permanent de la qualitat de les condicions ambientals i sense possibilitat de recuperació, fins i tot amb 
l’adopció de mesures correctores. 
 
Les actuacions que poden comportar cert impacte paisatgístic són: 
 

Descripció Definició de l’impacte Valoració de l’impacte 

Canvis arquitectònics en la 
masia de Mas Oliu 

Podria comportar un impacte visual si 
es porten a terme canvis o 

modificacions en l’estructura 
arquitectònica de la masia 

COMPATIBLE 
No es preveu portar a terme cap 

actuació que pugui afectar els 
valors arquitectònics de la masia 

Canvis en les estructures 
presents en la zona de 

jardins 

Es preveu portar  a terme canvis en 
diverses pèrgoles presents en la 

zona de jardins (sector sud) eliminant 
els taulats de teula i substituir-los per 

entapissat vegetal. 

POSITIU 
Es trauran elements 

distorsionants i que generen 
impacte visual en la plana de 
l’Empordà per elements tous 
com són cobertes de plantes 

enfiladisses 
 

Presència de la mota 
perimetral de terra 

Barrera visual que suposa la mota de 
180 cm d’alçada construïda i que 

tapa part de les visuals cap el pla de 
Palafrugell  

 

POSITIU 
Es proposa obrir la mota en 
diversos punts, sobre tot a 

l’extrem sud-est per recuperar 
les vistes sobre la plana de 

Palafrugell des dels camins que 
envolten la finca. 

 

Canvis en les plantacions i 
tipologia forestal de la zona 

d’entorn paisatgístic  

Impacte sobre la vegetació per 
implantació de canvis en l’entorn 

exterior de la finca 

POSITIU 
Per millorar la integració 

paisatgística de la part de la 
finca més propera al Puig de la 

Ruda se simularà donar 
continuïtat a la massa forestal a 

l’interior 
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Descripció Definició de l’impacte Valoració de l’impacte 

Canvis en els 
enjardinaments de les 

zones properes a la masia 

Presència de nombroses de plantes 
no autòctones pròpies de zones 

enjardinades que se substituiran per 
plantes autòctones 

POSITIU 
Es proposen canvis en la zona 
de jardí eliminant part de les 
plantes actuals i que seran 
substituïdes per espècies 

autòctones (llentiscle, estepa...) 
 

Modificació i canvis en el 
relleu actual de la finca i le 

seu entorn 

Impacte generat per modificació del 
relleu actual de la parcel·la per a la 

implantació dels canvis que es 
proposen  

 
COMPATIBLE 

No es preveuen moviments de 
terres que puguin afectar el 
relleu actua amb l’excepció 

d’eliminació d’alguns trams de la 
mota actual i l’obertura de la 

mateixa. 
 

Accessos 

Impacte generat per a possible 
modificació dels vials d’accés a la 

finca  
 

COMPATIBLE 
No es preveu modificar l’accés 
actual a la finca de Mas Oliu. 

Recorreguts d’aigua dins la 
finca (basses de regar...) 

Possibles impactes generats pels 
recorreguts d’aigua dins la finca i la 

presència de basses de regar 

COMPATIBLE 
Les basses s’han dissenyat per 
tal de recollir les aigües pluvials 
i d’escorrentia i acumular-la per 
utilitzar-la per a regar les zones 
enjardinades o plantacions de 

vinya 

Millora de l’integració a 
l’entorn de les basses de 

regar present 

Impacte visual que pot generar la 
presència de les basses de regar 

dins la finca. Millora de la integració 
paisatgística de les mateixes 

POSITIU 
Es proposa fer plantacions de 

plantes aquàtiques tipus Typha, 
lliris, Phragmites... a tot l’entorn 

de les basses  

Canvi d’usos de diversos 
sectors de la finca 

Impacte visual que genera la zona de 
green a l’extrem nord de la finca  

POSITIU 
Se substituirà tota la zona de 
green per una àrea a on es 

preveu plantar-hi vinya 

Presència de punts de llum 
molt enlairats i potents per 
il·luminar les pites de tenis i 

de paddel  

Impacte visual i contaminació 
lumínica que suposa els punts de 

llum a l’entorn de la zona esportiva 
de l’extrem sud-est  

POSITIU 
Baixar l’alçada dels punts de 
llum i reduir la potencia dels 
mateixos per no crear tanta 

contaminació lumínica a l’entorn 
proper al càmping 

 
Així doncs, l’actuació prevista va clarament encaminada a reduir l’impacte visual que poden comportar 
les estructures actuals de les zones enjardinades o de conreu o de transició que hi ha a l’entorn de la 
masia de Mas Oliu, sempre dins dels límits de la finca actual, eliminant alguns dels elements 
distorsionants presents, millorant els enjardinaments de la finca amb una major implantació de planta 
autòctona i sobre tot obrin les visuals des dels camins que passen per l’extrem sud de la finca cap a la 
plana de Palafrugell, per tant serà una actuació clarament positiva. 
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VIII. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
Seguidament es descriurà el conjunt de mesures d’integració paisatgística que caldrà considerar a 
l’hora de portar a terme l’actuació tenint en compte els impactes definits en l’apartat anterior.   
 
Per a cada impacte analitzat es proposaran tota una sèrie de mesures d’integració adoptades, que 
podran ser preventives, correctores o compensatòries. 
 
Amb aquestes mesures es vol que l’actuació millori la seva integració actual dins l’entorn, d’aquest 
sector de la plana del Baix Empordà de manera que mantingui una coherència amb l’entorn. Cal 
deixar constància que moltes d’elles ja han quedat reflectides en la proposta d’actuació del projecte 
d’actuacions específiques a la finca del Mas Oliu en el barri de Roqueta a Mont-ras. 
 

Descripció 
Mesures d’integració 

preventives 
Mesures d’integració 

correctores 
Mesures d’integració

compensatòries 

Reordenació interior de 
la parcel·la a l’entorn 

del sector est 
 

Es portaran a terme noves 
plantacions tant de peus 

arboris com de planta 
arbustiva en la franja més 

propera a les pinedes 
mediterrànies per simular 

donar continuïtat a les 
mateixes a l’interior de la 

finca 

- 

Reordenació de la zona 
jardí 

Fer una proposta de 
millora de les zones 

enjardinades properes a 
la masia de manera que 

tingui una millor integració 
dins l’entorn 

Eliminar part de les plantes 
ornamentals i donar més 
importància a vegetació 

autòctona de manera que 
s’ajusti més a les 

característiques d’un jardí 
mediterrani 

- 

Obertura de les visuals 
des de l’extrem sud cap 

a la plana de 
Palafrugell 

 

Obertura de la mota 
perimetral en diferents 

punts de manera que es 
faciliti les visuals sobre la 
plana de l’Empordà sobre 
tot des del camí que passa 

pel nord de la finca 

 

Eliminar elements de 
diverses construccions 
ornamentals presents 

en el jardí  

Eliminació de les cobertes 
de teula que hi ha en 
diferents pèrgoles i 

construccions 
ornamentals davant la 

façana sud de la masia en 
la zona de jardí 

Deixar la base de les 
pèrgoles i portar a terme 
plantacions a l’entorn de 

les mateixes per a 
implantar una coberta 

vegetal a base 
d’enfiladisses 

 

Minimitzar la 
contaminació lumínica i 

impacte visual que 
genera la il·luminació 
actual a l’entorn de la 

pista de tenis i de pàdel 
 

 

Les plataformes i demés 
elements que composen 

els jocs hauran de ser 
construïts amb fustes 

nobles, de manera que 
quedin perfectament 

integrats en el paisatge  
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 Descripció 
Mesures d’integració 

preventives 

Mesures d’integració 
correctores 

Mesures 
d’integració 

compensatòries

Millorar la integració 
dins de l’entorn de les 
basses de regar sobre 

tot del sector nord 
 

En la zona de graves 
actuals implantar-hi 
vegetació aquàtica a 

l’entorn de les bases de 
manera que quedin millor 

integrades 

Es proposa fer plantacions a 
base de  Phragmites, Typha, 

Iris ... a tot l’entorn de les 
basses 

 

Minimitzar l’impacte 
visual i d’integració 
paisatgística que 

comporta la presència 
de la zona de green a 

l’extrem nord de la finca
 

Plantejar la substitució 
d’aquesta àrea de manera 

que quedi millor integrada a 
l’entorn  

Es proposa d’ampliar tota 
l’àrea de conreu de vinya 
actual ocupant tot aquest 

sector de prat ver i banc de 
sorra 
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IX COMPARATIU ESTAT ACTUAL I PROPOSTA ACTUACIÓ 
 
 

Proposta de millora d’integració del portal d’entrada 
 
       Estat actual 
 

 
 

       Proposta d’actuació 
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Proposta de millora a l’entorn de la mota sector camí d’Ermedàs 
 
      Estat actual 

 
  
    Proposta de millor d’integració 
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IX. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
Visual de la finca des de l’extrem sud-oest (granges de Can Vidal) 

 
 
Visual de la finca des de l’extrem sud 

 
 
Visual de la finca des de l’extrem dret (camí de Can Jofre) 
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Visual DE la finca des de l’exterior de la mateixa; des del camí d’Ermedàs 

 
 
Visual de la masia en la seva façana nord-est i la zona de jardins del davant 

 
 
Façana de ponent de la masia 
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Façana nord de la masia 

 
 
Façana est i zona de vinya 

 
 

Visuals dels jardins del sector nord de la finca 
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Àrea dels horts  

 
 

Visual de la masia, zona enjardinada i basses des del sector sud-oest 

 
 

Visual cap al nord-oest des de davant de la masia 
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Visual cap el nord (plana de Palafrugell) des de davant de la masia 

 
 
Visual cap a ponent (Puig de la Ruda) des del davant de la masia 

 
 
Tanca exterior i mota de terra a l’entorn del camí que discorre al sud de la finca 
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Vegetació per la part interior de la mota (dins la finca de Mas Oliu) 

 
Tanca de xiprers a l’extrem sud-oest de la finca per tapar les visuals cap els veïns 

 
 
Zona esportiva de l’extrem sud-oest  amb la masia al fons 
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Jardins del sector sud de la finca 

 
Zona de jardins des de l’extrem sud-est 

 
 
Detall de les pèrgoles on es proposa eliminar el sostre de teula per ampliar les visuals 
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Àrea enjardinada amb diversos elements ornamentals 

 
 

Zona dels garatges propers a l’entrada 
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X. CONCLUSIONS  
 
Aquest estudi d’integració i impacte paisatgístic pretén analitzar l’impacte que sobre l’entorn i, en 
concret, sobre el paisatge pot comportar el projecte d’actuacions específiques a l’entorn de la finca de 
Mas Oliu que es troba ne le veïnat de Roqueta en el terme municipal de Mont-ras (Baix Empordà) en 
un entorn molt proper al nucli d’Ermedàs de Palafrugell. 
  
Tot l’entorn de la finca i la masia de Mas Oliu es va rehabilitar, restaurar i enjardinar ja fa uns anys, 
però hi ha tot un conjunt d’actuacions que es s’han anat portant a terme al llarg dels anys i que caldria 
regularitzar i per aquesta raó, l’ajuntament de Mont-ras ha determinat que, abans de portar a terme 
noves actuacions a  la finca, es fa necessari la redacció d’un projecte d’actuacions específiques. 
 
El terme municipal de Mont-ras es regeix d’acord amb el text refós Normes Subsidiàries (NNSS) de 
Planejament aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 9 de maig de 
1990. Posteriorment, el 29 de juny de 2005, va donar conformitat al text refós de les Normes 
Urbanístiques de planejament general. Aquest planejament classifica l’àmbit afectat per l’actuació 
com a sòl no urbanitzable, amb qualificació d’Espai agrícola; concretament estan qualificades com a 
Zona agrícola la part septentrional adjacent a la riera de Canyelles. 
 
Tota la finca del Mas Oliu, que ocupa una superfície de 65.414 m²., es troba fora de qualsevol espai 
protegit, ja siguin Espais d’Interès Natural (EIN), Xarxa Natura 2000, Llocs d’Interès Comunitari (LIC), 
ara anomenats ZEC (Zones d’especial conservació), zones humides de Catalunya, fora de zones de 
protecció geològica (geòtops o geozones), etc. 
 
Els espais naturals més propers a la zona del projecte són: 
 

 Espai d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2000 Muntanyes de Begur  a uns 1.500 metres al 
sud. 

 Espai d’Interès Natural (EIN) i Xarxa Natura 2000 “les Gavarres”, a 1.850 metres a l’oest. 
 

L’entorn de la zona de projecte correspon a un terreny propi de la plana del Baix Empordà en la franja 
situada entre la Serralada prelitoral del massís de les Gavarres i la Serralada Litoral de les Muntanyes 
de Begur, on es combina un entorn agrícola de secà amb diverses petites zones forestals en forma de 
petits turons amb domini de la pineda litoral o boscos mixts de pins i alzines. 
 
Concretament a l’entorn de Mas Oliu hi trobem nombroses masies escampades per la plana, bona 
part de les mateixes, com és el cas de Mas Oliu, restaurades i amb àmplies zones enjardinades a 
l’entorn,  i a on també hi trobem encara algunes masies tradicionals encara amb la seva explotació 
agrícola o ramadera i també hi trobem diverses construccions més modernes. 
 
El poble de Mont-ras es troba a uns 2.100 metres al nord de Mas Oliu i sense una connexió fàcil ni 
directa amb el mateix ja que la carretera C-31 els separa, i per la seva part el centre de Palafrugell es 
troba a uns 2.700 metres al nord, però clarament visible des de tota la façana nord de Mas Oliu.  
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La finca de Mas Oliu té una forma trapezoïdal amb un vèrtex clarament marcat cap el nord, mentre 
que per l’oest el limita el camí a Ermedàs des de la C-31que també marca el límit pel sud. Just al final 
de la parcel·la per l’oest hi trobem la zona forestal del Puig de la Ruda i a continuació les instal·lacions 
d’un càmping envoltat d’una alta tanca d’obra 
. 
La masia de Mas Oliu es troba en un punt enlairat de la finca amb una clara orientació cap al nord, 
per tant vers la plana de Palafrugell, tot i que el punt més enlairat correspon a l’extrem sud-oest just a 
la cantonada a on es troba el càmping. Per tant la finca té una suau pendent cap el nord i cap a l’est a 
on hi ha el veïnat d’Ermedàs. 
 
Dins la finca podem diferenciar diversos sectors: 
 

- Sector de llevant i nord a on hi ha una plantació de vinya 
- Sector sud i bona part a l’entorn de la masia hi ha una àmplia zona enjardinada amb 

diversos recorreguts pavimentats  i estructures o pèrgoles  
- Sector sud-oest hi trobem diverses instal·lacions esportives. 

 
També dins de la finca hi trobem diverses basses d’aigua algunes, com a complement de l’espai 
enjardinat i  amb recorreguts connectant diversos punts d’aigua, i també altres basses en les  zones 
de vinya que actuen com a punts d’acumulació d’aigua per regar. 
 
A nivell cadastral, la zona de projecte es troba situada dins de sòl rústic, concretament correspon a 
dues finques cadastrals del cadastre de rústica com són: 
 

- Polígon 005 Parcel·la 5 i referència cadastral 17117A005000050000LTD, amb una superfície 
de la parcel·la 30.014 m2 i definida com “Agrario”. 

- Polígon 005 Parcel·la 11 i referència cadastral 17117A005000110000LO amb una superfície 
de la parcel·la 35.399 m2 i definida com “Agrario”. 

 
L’accés al Mas Oliu es fa des de la carretera C-31 a la sortida de Mont-ras que hi ha a l’entorn del p.k. 
329. A la rotonda est s’agafa el camí asfaltat que va en direcció nord passant pel darrera del càmping 
i una vegada acabat aquest, agafar el camí de la dreta en direcció a mas Xargay. Una vegada trobem 
el camí vell de Palafrugell a Palamós (camí de l’Ermedàs) l’agafem uns metres cap el nord i tot seguit 
el camí de la dreta fins als hivernacles i quan arribem a la mateixa tornem agafar el camí de la dreta 
que es porta directament a la porta d’entrada al Mas Oliu i que si continuem porta fins a l’Ermedàs en 
un tram final del camí no asfaltat (des de la cruïlla de Mas Gras i Mas Florentí). 
 
Segons el “Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines”, la zona del projecte es troba dins la 
unitat de paisatge 7 de la Costa Brava i s’hi identifica perfectament amb la tipologia de paisatge 
d’aquesta unitat que es caracteritza per una alternança de serres, valls i planes que formen el front 
marítim de l’extrem septentrional de la serralada Litoral, i tenir una coberta forestal densa, de pinedes, 
alzinars i suredes, que arriba fins a la mateixa línia de costa i tenir un litoral amb un gran 
desenvolupament turístic. 
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Ens trobem davant en un paisatge més aviat agrícola o fins i tot agro-forestal propi d’aquest sector de 
la plana de l’Empordà, és a dir amb un domini dels camps de conreu de secà però presència de 
masses forestals disperses i sense continuïtat (boscos-illa) situades sobre petites elevacions o turons. 
Com correspon al sector de la plana proper al a platja (es troba a uns 2800 metres a l’est) hi ha molta 
densitat de construccions algunes tradicionals, altres tradicionals transformades, o noves 
construccions i també alguna nau agrícola o ramadera i instal·lacions turístiques com seria el càmping 
proper. 
 
La qualitat del paisatge a l’entorn de la zona del projecte situada en aquest sector planer de la fossa 
de Palafrugell situat a la vall de la riera Aubi com d’un nivell mitjà-alt  ja que el nivell de transformació 
que presenta no és massa significatiu, tot i que correspon a un paisatge uniforme propi i característic 
d’aquesta plana empordanesa. En general hi ha poca diversitat cromàtica amb alguns elements 
distorsionants com són diverses piscines o construccions. El relleu planer afavoreix que l’exposició 
visual sigui alta tot i que hi ha diversos factors que trenquen les visuals, però que és especialment 
obert cap el nord amb la fossa de Palafrugell al fons. 
 
El camp visual de la zona del projecte és ampli extens sobre tot de sud cap el nord, molt més reduït 
de nord a sud o cap a ponent i mitjanament obert cap a llevant a on hi ha el nucli d’Ermedàs. Destaca 
les visuals cap a la fossa de Palafrugell des del camí d’Ermedàs i sobre tot des de la finca de Mas 
Oliu, que en el seu estat actual tapa les visuals des de bona part del camí que envolta la finca per la 
presència de la mota de terra perimetral de la finca que ressegueix i que ha comportat la pèrdua de 
visuals cap el nord per part de la gent que passa pel camí d’Ermedàs. 
 
S’han analitzat fins a 13 observatoris o zones habitades a l’entorn de la parcel·la en estudi, però 
només des del sector est a on es troben els observatoris de Can Jofre (molt propers) o des de la 
façana de ponent dels habitatges d’Ermedàs hi ha visuals clares de Mas Oliu. La resta d’observatori, 
ja sigui per l’orientació (la majoria cap el sud i Mas Oliu es troba al nord, pel relleu, per la vegetació o 
per les tanques exteriors que hi ha, no tenen visió de la zona del projecte. El Mas Oliu no és visible 
des de cap nucli habitat important, com seria Mont-ras o Palafrugell, ni tampoc de cap carretera o via 
de comunicació important (no és visible des de la C-31) i les franges visuals des d’on és visible l’àrea 
del projecte, són molt poc transitades. Per tant la presència d’espectadors tant permanent com 
ocasionals és molt poc significativa. Tampoc hi ha cap visió de Mas Oliu des de cap punt del càmping 
que seria l’entorn més desament poblat d’aquest entorn. 
 
La conca visual real és molt àmplia, i s’ha estimat en unes 41ha sobre tot obert cap el nord i cap a 
l’est, mentre que la teòrica s’estima en unes 81,5 ha i arribaria fins a la zona urbana Palafrugell cap el 
sud i fins a Ermedàs cap a l’est. Cap a l’oest el Puig de la Ruda actua com a obstacle visual i cap el 
nord és el relleu i les masses forestals qui limita les visuals. 
 
El projecte d’actuacions específiques es redacta precisament per a millorar la situació paisatgística 
actual sobre tot vinculada amb la millora de les visuals (de sud a nord o el que seria des del camí 
d’Ermedàs) i la integració de diversos punts concrets de l’entorn de la finca com són algunes 
construccions que tapen part de les visuals o algun sector no massa integrat dins aquest entorn, per 
tant les propostes d’actuació que es plantegen en el projecte han de servir per a millorar les 
condicions actuals per tant la capacitat de l’entorn per absorbir l’actuació que s’ha projectat és valora 
com a positiva.  
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Així concretament la proposta d’actuació preveu: 
 

a/ Pel que fa al tractament de visuals: 
 

- En la zona de l’extrem sud-oest a davant la tanca del càmping es projecta enretirar-la mota i 
rebaixar-la per obrir les visuals en aquest punt cap a la plana. 

- En la zona de l’extrem sud-est entre el camí de Can Florentí i el camí de Can Jofre proposa 
obrir la mota en diferents punts i rebaixar l’alçada creant un efecte de persiana permeable 
amb visuals de la plana de Palafrugell a través de les vinyes. 

- Es proposa la retirada d’elements que quedin a la vista des de l’exterior i distorsionin una visió 
natural, com són els pals d’il·luminació de la zona esportiva. 

 
B/ Pel que fa a Vegetació i integració paisatgística:  

 
- Es proposa una revegetació de tota la franja perimetral a l’entorn de la mota de terra amb 

espècies vegetals pròpies del bosc mixt, amb predominança de pi pinyer i de l’alzina, per 
obtenir una major rapidesa d’implantació.  

- En les zones planes enjardinades es preveu reforçar alguns trams amb noves plantacions de 
planta autòctona de creixement més ràpid de manera que es garantirà una millor implantació. 

- Pel que fa a la mota es plantejarà una plantació de naturalització substituint l’heura, per noves 
entapissats i arbustives autòctones pròpies de l’entorn que garanteixin una millor i ràpida 
implantació.  

- En les zones de l’entorn de les basses es planteja adequar els límits a una major naturalització 
per tal de potenciar la vegetació de zones humides que facilitarà la depuració de les aigües i 
per facilitar la implantació de fauna autòctona. Es planteja substituir els límits actuals de grava a 
l’entorn de les basses per plantacions de Phragmites, Typha, Iris, etc 

- Pel que fa a les construccions presents en la zona de jardí de la façana sud s’eliminaran els 
elements construïts que la normativa no permet que siguin coberts, sobretot el referent a les 
pèrgoles presents a la zona de Jardí. Es procedirà el desmuntatge de la coberta de teula 
deixant uns travessers estructurals per poder ubicar una ombra vegetal a traves d'enfiladisses. 
 
c/ Zona de conreu: 

 
- S’ampliarà la zona de conreu eliminat de tot l’extrem sud l’àrea anomenada de “green” que serà 

substituïda per conreu de vinya ocuparà tot l’extrem sud, però conservant la bassa de reg que 
hi ha a dia d’avui. 

 
L’actuació proposada no ha de suposar una afectació important del paisatge sinó tot el contrari es 
planteja com una millora de la situació actual, amb tres finalitats bàsiques com són: 
 
- Millora a l’entorn de la mota de terra existent per facilitar les visuals des del camí d’Ermedàs cap a 

la fossa de Palafrugell 
- Millorar la integració d’elements constructius presents que o be no compleixen amb la normativa o 

són obstacles visuals o elements distorsionants en aquest entorn. 
- Integrar zones de la finca que no queden massa ben integrades fins una finca de la plana 

Empordanesa i per això s’elimina la zona de green de l’extrem sud i s’amplia la vinya actual a 
aquest sector. 
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A l’hora de valorar la carrega sobre el paisatge que pot comportar l’actuació es pot considerar que la 
capacitat de càrrega del paisatge serà POSITIVA, per tant seria una actuació viable i que és 
convenient de portar a terme ja que hauria de suposar una millora a la situació actual. 
 
 
Així l’actuació proposada des del punt de vista del possible impacte paisatgístic que podria comportar 
el projecte d’actuacions específiques a la finca de Mas Oliu es valora com a COMPATIBLE si es 
porten a terme tot el conjunt de mesures correctores o d’actuacions de millora que s’han descrit. 
 

 
Cassà de la Selva, Juny 2.017 

 

 

                                                                   
DNI 40.286.407K 
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XII. ANNEX PLÀNOLS 
 

- Ortofotomapa de situació    escala 1:25.000  
- Ortofotomapa ubicació   escala 1:  5.000 
- Ortofotomapa detall   escala 1¨  2.000 
- Topogràfic de la conca visual i observatoris  escala 1:  5.000 
- Plànol topogràfic de conca visual i dels observatoris   escala 1:  5.000 
- Ortofotomapa de detall estat actual  escala 1:  1.250 
- Ortofotomapa de detall proposta d’actuació  escala 1:  1.250 
- Ortofotomapa de les noves visuals  escala 1:  1.250 
- Topogràfic tractament de la mota de terra perimetral escala 1:     200 




















