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Les parcel·les que integren la finca de Can Joanola disposen d’una superfície total de 
109.937,94m2, segons les dades del Registre de la Propietat. 

El camí de Can Niell asfaltat, de domini públic, respon a la referència cadastral 
17117A005090070000LX. El camí no asfaltat, no hi consta. 

 

 

Vista aèria 

 

Parcel·lari Cadastre 



2 AGENTS 

La redacció del Projecte d’Actuació Específica està promoguda per Keeping the Apartments 
S.L., amb CIF: B64240666 y domicili al Passatge Sert nº 1-3 -08003- de Barcelona. 

La societat promotora del projecte és propietària de totes les finques que integren Can Joanola, 
detallades i descrites en l’apartat anterior. 

La societat Keeping the Apartments S.L. ha encomanat la redacció del present projecte al 
tècnic que el subscriu, Paul Sweeney Gutiérrez, arquitecte col·legiat al COAC amb nº 52825-0. 

3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC I QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS 

La masia Can Joanola es troba situada en el Barri de Canyelles, a uns 3,2km en sentit sud del 
centre del nucli urbà de Mont-ras, i pertany al seu terme municipal.  

La zona està qualificada com a Zona Agrícola, en sòl no urbanitzable, segons el Text Refós de 
les Normes Subsidiàries de Mont-ras. 

El camí que li dóna accés és el Camí de Can Niell i la zona on es proposa modificar el seu 
recorregut també està qualificada com a Zona Agrícola. 

Així mateix, el camí no asfaltat que es pretén modificar, també transcorre i es proposa modificar 
a traves de terrenys qualificats com a Zona Agrícola. 

4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Les propostes de modificació dels traçats d’ambos camins previstes en el present document 
procuren millorar les seves condicions, tant físiques com paisatgístiques, i per a les quals 
s’enumeren a continuació una sèrie de requeriments i deficiències a les quals es pretén donar 
resposta: 

- Donar compliment a la normativa urbanística vigent, ja que l’edificació existent es troba a 
uns 6-7m de distància del Camí de Can Niell.  

- Allunyar el trànsit de l’entorn immediat de la masia Can Joanola, per tal de millorar la 
seguretat vial dels vehicles, augmentant la distància de possibles objectes de col·lisió, com 
són les edificacions existents, així com de les persones que fan ús de l’entorn de la masia, 
minimitzant el risc d’atropellament. 

- Augmentar la distància de la masia Can Joanola fins a les zones d’ús públic, per augmentar  
la seguretat de la pròpia masia pel que fa als robatoris. Actualment el traçat dels camins 
discorren a escassos metres de la masia, fet que augmenta el risc de patir robatoris, 
facilitant l’escapada als delinqüents. 

- Millorar la intimitat i la privacitat d’ús de la masia, allunyant el pas de persones i vehicles de 
les edificacions existents a Can Joanola. 

- Consolidar la finca de la propietat de la masia Can Joanola, re-situant els camins que la 
travessen en els seus límits, en la mesura del possible, integrant els diferents camps 
agrícoles en un mateix conjunt, minimitzant les interferències externes, dotant-lo d’un major 
aprofitament agrícola i sense que això suposi cap perjudici a l’entorn. 

En particular, el traçat del Camí de Can Niell proposat, disminueix la distància de camins de la 
xarxa rural a mantenir, ja que la longitud del tram de camí que s’ha d’obrir és inferior al tram de 
camí que es suprimeix, i millora mínimament les condicions d’adaptació topogràfica, evitant la 
baixada fins a cotes inferiors per finalment assolir les cotes superiors dels extrems de camí que 
es mantenen.  

D’altra banda, el nou traçat del Camí no asfaltat proposat garanteix l’accés a les finques que 
venia servint i es mantenen també les condicions físiques existents, ja que el traçat actual i el 
proposat salven pràcticament els mateixos obstacles i desnivells, tot i augmentant l’amplada del 
mateix. 
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5 JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I ALTRES 

NORMATIVES 

Per a la redacció del present document s’han tingut en consideració les següents normatives: 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. (RPLU), 

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

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

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediat amb la trama urbana, 

- Ley del suelo, Ley 8/2007, 

- Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Mont-ras (NNSS), 8 
de Maig de 2006, 

- Ordenança de Policia i Bon Govern del Municipi de Mont-ras. (OPBG), 

- Altres normatives d’abast superior a la municipal, d’aplicació als projectes d’edificació: Codi 
Tècnic de l’Edificació, 

 

JUSTIFICACIÓ 

Pel que fa a la solució proposada en el present Projecte d’Actuació Especial, a continuació es 
justifiquen les mesures adoptades en funció de les prescripcions de les normes que li son 
d’aplicació: 

- Ambdós camins son de domini públic i consten en els plànols que determinen la xarxa viària 
rural en el Cadastre Municipal, segons consultes sol·licitades i realitzades a l’Ajuntament. 

- El present Projecte s’acompanya del corresponent Estudi d’impacte i integració paisatgística 
de la intervenció, on es justifica el compliment de l’Article 3.5.5 per les plantacions i 
repoblacions d’arbres que es realitzin, mitjançant espècies autòctones, per tal de no 
mantenir la constitució específica de les masses forestals. 

- L’Article 3.5.8 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Mont-ras preveu que es 
respectin els camins que consten en el Cadastre Municipal, quedant prohibida l’obertura de 
nous, a excepció d’aquells que es destinin a explotacions agrícoles o forestals.  

La modificació dels mateixos no és prohibida, i és el cas objecte del present projecte, el qual 
es tramitarà com preveu la normativa vigent i que es concreta a continuació. 

- L’Article 3.5.10 del Planejament, en el seu apartat d), preveu una separació mínima de 5m a 
l’eix del camí públic de les tanques que delimiten les parcel·les adjacents.  

Els nous traçats dels camins proposats en el present projecte respectaran aquesta distància 
i a tal efecte s’han determinat en els plànols les tanques existents. 

- Els nous traçats proposats permetran que l’edificació existent del Mas Joanola respecti les 
distàncies que preveu l’Article 4.4.1 en el seu apartat A per a habitatges, essent 10m la 
separació mínima establerta a l’eix de camins rurals i als termeners. 

- El Codi Tècnic de l’Edificació preveu en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi en 
la seva Secció SI 5: Intervenció dels Bombers, els paràmetres mínims que han de disposar 
els vials d’aproximació per als vehicles i possibilitar la seva maniobra són els següents: 

a) Amplada mínima: 3,50m, essent de 7,20m en els trams corbats amb radis de gir 
mínims de 5,30m i 12,50m. 

b) Alçada mínima lliure: 5,00m 



c) Capacitat portant del vial: 20 kN/m². 

Els camins proposats s’adequaran en la mesura del possible a les prescripcions que preveu 
el DB i en tot cas no disminuiran les condicions que presenten els traçats actuals. 

- Segons el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), els 
nous traçats donen resposta als seus requeriments, i podran formar part de la Xarxa Bàsica, 
com a camins secundaris, ja que permeten el pas creuat de camions d’extinció del tipus 
BRP (Bomba Rural Pesada),  

Tenint en consideració que els traçats tenen una amplada d’entre 3 a 5m, amb sobre-
amples disposats cada 100-150m, que permeten el pas creuat de vehicles., ja que aquelles 
zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas 
d’emergència entren en la seva definició. 

 

TRAMITACIÓ 

La tramitació de l’actuació prevista es portarà a terme en sòl no urbanitzable ajustant-se al que 
s’estableix la Llei d’Urbanisme per a “l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins 
rurals” en el seu Article 187, apartat 1, punt j), on es determina que la intervenció està “subjecte 
a la llicència urbanística prèvia”.  

Acte previst també en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de “simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica” en el seu Article 22, modifica el text refós de l’esmentada Llei 
d’Urbanisme. 

El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat en el Decret 64/2014, de 13 de 
maig, estableix exigir un Projecte d’Actuació Específica per poder atorgar llicències 
urbanístiques en sòl no urbanitzable segons el seu Article 47, apartat 1, punt d) per a 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, com és el cas que ens ocupa. 

L’Article 50 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística descriu els documents que 
han de conformar els Projectes d’Actuació Específica, essent els 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. 

Tal i com preveu l’Article 51 del mateix decret, el Projecte es sotmetrà a informació pública 
durant el termini d’un mes i simultàniament es sol·licitaran els informes que enumera l’Article 
22, essent els 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. 

L’aprovació prèvia del Projecte és competència de l’òrgan municipal, el qual disposa de 3 
mesos des de la data de la sol·licitud com preveu l’Article 53, en l’apartat 1, moment en que si 
es aprovat es tramet, segons l’Article 54, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, la qual disposa 
de 3 mesos per informar al respecte. L’aprovació definitiva per part de la mateixa segons el que 
prescriu l’Article 55, permet sol·licitar la Llicència Urbanística corresponent. 

6 CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA 

A continuació es concreten les condicions i característiques que s’han previst per a la 
modificació del traçat d’ambos camins: 

 

MODIFICACIÓ CAMI DE CAN NIELL: 

El projecte d’execució de la variació del traçat del Camí de Can Niell suposarà la transformació 
de part d’un àrea de camp de conreu, que actualment és d’ús privat, en camí d’ús públic. 

Tanmateix, el tram suprimit que dóna accés a la masia Can Joanola passarà a ser un camí 
privat. Així doncs, es realitzarà una permuta pel que fa a l’ús públic i privat d’aquest tram dels 
camins. 

El tram de Camí de Can Niell modificat discorrerà per una àrea de conreu i transcorrerà 
paral·lel al límit existent entre les propietats de la finques de les masies de Can Joanola i la de 
Can Ferriol, connectant de nou amb el camí existent, seguint una línia pràcticament recta entre 
els dos extrems no modificats, en direcció Est-Oest, enlloc del traçat en forma de “U” actual. 

 

 
Camí de Can Niell - Traçat actual 

Per a la realització d’aquest tram no es preveu afectació a les espècies arbòries de l’entorn, tan 
sols la vegetació existent de l’àrea de conreu afectada i els seus marges i, el seu recorregut, 
seguirà la direcció de les corbes de nivell de la zona per tal de que l’adaptació topogràfica del 
traçat millori els desnivells del camí actual, tot i minimitzant el moviment de terres i el seu 
impacte en el paisatge. 

El traçat proposat neix al voltant de la cota 52,00m en el seu extrem occidental i connecta en el 
seu extrem oriental amb el camí existent en la cota 58,0m, essent la seva pendent del 3,50% 
aproximadament, ascendent en el sentit descrit. 

 



 

 
Camí de Can Niell - Extrem Oest i Est, respectivament, tram proposta 

 
Camí de Can Niell - Traça tram proposta 



La calçada del nou tram modificat s’ha previst asfaltada amb una amplada de 3,50m, tal i com 
es va executar tot el tram el seu dia, tot i que s’han previst els espais i les amplades suficients 
per garantir els radis de gir que preveu la normativa d’incendis per als vehicles de bombers. 
Aquestes àrees també seran sotmeses a afectació, tot i que el seu tractament d’acabat serà nu, 
adoptant paviments tous de caràcter permeable com ara terra, sauló, etc, per tal de minimitzar 
l’impacte de la superfície a asfaltar i mantenir, garantint el seu correcte funcionament. 

El nou traçat satisfarà les prescripcions que li són d’aplicació a la via, tant pel que fa a l’asfaltat 
i la seva base, com al tractament de l’acabat.  

 

MODIFICACIÓ CAMÍ NO ASFALTAT 

Pel que fa al camí no asfaltat, també requerirà l’afectació d’un àrea de camp de conreu d’ús 
privat de la finca, per tal de transformar-la en el tram de camí de substitució públic, suprimint 
gran part del tram de camí existent per tal d’integrar-lo en les àrees de conreu confrontants. 

 
Camí no asfaltat - Traçat actual a suprimir: Naixement sobre el Camí de Can Niell 

 
Camí no asfaltat - Traçat actual a suprimir 

El tram proposat neix també sobre el Camí de Can Niell en la seva confluència amb el límit de 
la propietat de la finca de la Masia de Can Joanola, i transcorre al llarg del mateix, en direcció 



Nord-Sud, fins a l’aresta de canvi de direcció que es produeix en el límit de la propietat, on es 
desentén dels seus marges i anirà a cercar la traça de camí existent situada uns 130 metres 
més al Sud. 

 
Camí no asfaltat - Traça tram proposta 

El naixament del nou tram en l’extrem Nord es realitzarà amb la mateixa solució que en 
l’actualitat on, el mateix camí farà de límit del talus que salva la diferència de nivell, tot i 
respectant el pal de telèfon existent, sense afectar-lo. 

 
Camí no asfaltat - Naixement tram proposta, extrem Nord 

Més edavant del tram nou apareix un conjunt de xiprers al voltant d’un pou, dels quals caldrà 
prescindir dels que ocupin la franja de 3,50m de l’amplada del nou tram.  

 
Camí no asfaltat - Naixement tram proposta, extrem Nord 



La citada intervenció respectarà els accessos que el camí disposa actualment. 

Es prioritzarà l’adopció de paviments tous de caràcter permeable com ara terra, sauló, etc., 
minimitzant l’ús de superfícies impermeables, emulant el tram a substituir. 

 

 
Camí no asfaltat - Connexió camí existent, extrem Sud 

 
Camí no asfaltat - Tram de modificació connexió camí existent 

CARACTERÍSTIEQUES COMUNES 

El present projecte, mitjançant el plànol topogràfic de la zona, definirà l’estat actual dels camins 
existents i els traçats proposats, amb les corresponents cotes, per tal de justificar la millora del 
nou traçat pel que fa a les dimensions, desnivells i condicions d’adaptació topogràfica. 

Remarcar que l’amplada serà de 3,50m pels traçats modificats i que aquests respecten també 
els radis de gir i les amplades mínimes pels trams corbats, amb els corresponents acords entre 
els trams rectes. 

Els eixos dels traçats modificats transcorren al llarg de tot el traçat proposat a una distància 
superior als 5m de les tanques existents, tal i com preveu per als camins públics el Text Refós 
de les Normes Subsidiàries de Mont-ras, segons la modificació puntual realitzada sobre els 
tancaments en sòl no urbanitzable en l’Article 3.5.10. 



Les actuacions previstes no preveuen afectar les infraestructures i serveis implantats 
actualment en l’àmbit de la intervenció i les distancies a les línies aèries no es veuran reduïdes. 

Per ambdós camins es donarà compliment a allò que estableixen la Llei 9/1995, de 27 de juliol, 
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de 
desplegament de la llei, així com les lleis posteriors que hi han introduït modificacions. 

Un cop s’hagin executat els canvis de traçat al seu pas per la masia Can Joanola, es notificarà 
al Consell Comarcal la modificació perquè els incorpori a l’inventari de camins i de pistes 
forestals de la comarca. 

 

7 CARACTERÍSTIQUES DELS CAMINS A DESAFECTAR I AFECTAR 

Els nous traçats dels camins objecte del present Projecte d’Actuació Específica responen a les 
següents característiques: 

 

CAMINS A DESAFECTAR - CARACTERÍSTIQUES: 

TRAM 1 

CAMÍ DE CAN NIELL - EXISTENT: 

- Amplada: 3,50 m 
- Longitud: 293,20 m 
- Superfície: 1.028,38 m2 

TRAM 3 

CAMÍ NO ASFALTAT - EXISTENT: 

- Amplada: 2,50 m 
- Longitud: 401,34 m 
- Superfície: 989,45 m2 

 

La superfície total a desafectar ascendeix a 2.017,45 m2. 

 

CAMINS A AFECTAR - CARACTERÍSTIQUES: 

TRAM 2 

CAMÍ DE CAN NIELL - PROPOSAT: 

- Amplada: 3,50m 
- Longitud: 172,31 m 
- Superfície: 775,36 m2 

TRAM 4 

CAMÍ NO ASFALTAT - PROPOSAT: 

- Amplada: 3,50m 
- Longitud: 380,83 m 
- Superfície: 1.549,82 m2 

 

La superfície total a afectar ascendeix a 2.325,18 m2. 

 

Pel que fa al tractament del d’acabat dels camins, es proposa la següent composició, tot i 
respectant el tractament dels traçats existents: 

 

CAMÍ DE CAN NIELL - PROPOSAT: 

- 20cm de subbase de tot-ú artificial 
ZA25, 

- 1 reg d’emprimació ECI, 
- 7cm de capa intermitja de mescla 

bituminosa AC 22 bin D, 
- 1 reg d’adherència ECR-1, 
- 3cm de capa de rodadura de mescla 

bituminosa BBTM 11B. 

CAMÍ NO ASFALTAT - PROPOSAT: 

- Terra compactada. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els sota signats donen la seva conformitat a la redacció d’aquest projecte i al contingut del 

mateix, aprovant la memòria i la documentació gràfica que el formen. 

Barcelona, Agost de 2.017 

 

 

 

Paul Sweeney 
arquitecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

(Els plànols s’adjunten a part per tal de facilitar-ne la seva lectura i manipulació) 
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1 DADES BÀSIQUES 

OBJECTE 

El present l'Estudi d'Integració i Impacte Paisatgístic per al Projecte d’actuació específica de 
“CANVI DE TRAÇAT DELS CAMINS AL SEU PAS PER LA MASIA CAN JOANOLA té per 
objecte la realització dels tràmits pertinents per a modificar el traçat dels dos camins públics 
existents que transcorren a tocar de la masia Can Joanola: tant del Camí de Can Niell, asfaltat, 
com de l’altre camí sense asfaltar, per tal de modificar parcialment llurs traçats per uns de nous 
allunyats de les edificacions existents que integren l’esmentat mas, tot i garantint la idoneïtat i 
continuïtat del nou traçat per als usos que serveix. 

 
La Masia de Can Joanola 

SITUACIÓ 

Les parcel·les on s’emplaça la intervenció formen part de la finca de Can Joanola situada en el  
Barri de Canyelles del Municipi de Mont-ras, 

 
Situació 

 i, responen a les següents referències cadastrals: 17117A005000870000LZ, 
17117A005000930000LW i 000850400EG13E0001TS, que corresponen a les Parcel·les 87 i 
93 del Polígon 5 i a l’edificació que contenen, respectivament. 

 



La finca està inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, en el tom 3115, llibre 56 de 
Mont-ras, foli 56,  finca número 2, inscripció 23ª. 

Les parcel·les que integren la finca de Can Joanola disposen d’una superfície total de 
109.937,94m2, segons les dades del Registre de la Propietat. 

El camí de Can Niell asfaltat, de domini públic, respon a la referència cadastral 
17117A005090070000LX. El camí no asfaltat, no hi consta. 

 

 

Parcel·lari Cadastre 



INTRODUCCIÓ 

L'objectiu principal de l'Estudi d'Integració i Impacte Paisatgístic (EIIP) és diagnosticar l'impacte 
potencial, que previsiblement pot comportar canvis en el paisatge, de determinades actuacions 
d'interès públic o d'iniciativa privada i que es troben en sòl no urbanitzable. Al mateix temps, 
proposar tot 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. També el document ha de 
demostrar que els criteris i les mesures previstes són adequades i suficients per garantir una 
correcta integració de les actuacions en el paisatge . 

Aquest estudi ha de servir perquè l'administració pugui 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 Medi Ambient i 
Habitatge, que han d'emetre els informes perceptius dels EIIP, amb la finalitat de verificar la 
idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures proposats o adoptats. 

Els EIIP 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.  

L’esmentat decret es modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, on s’estableix tant el procediment a 
seguir per a la seva tramitació, on en les seves Disposicions Transitòries modifica els articles 
següents: 

“Article 20.1 

L’estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els supòsits següents: 

a) En les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a 
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament 
de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una 
activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin 
el planejament territorial i el planejament urbanístic.” 

(...) 

Article 22.2 

Correspon emetre aquest informe amb caràcter preceptiu a la direcció general competent en 
matèria de paisatge, excepte quan la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui hagi 
d’intervenir en el procediment d’aprovació de l’actuació. En aquest supòsit, correspon a la 
comissió territorial d’urbanisme avaluar la idoneïtat i la suficiència dels criteris o les mesures 
adoptades a l’estudi d’impacte i integració paisatgística requerit i fixar o indicar les mesures 
escaients per millorar la implantació de l’actuació en el paisatge. 

Article 22.3 

L’informe preceptiu de la direcció general competent en matèria de paisatge ha de ser emès 
a petició de l’ajuntament o d’altres administracions on s’hagi presentat el conjunt de la 
documentació necessària per obtenir l’aprovació de l’actuació específica. 

També es redacta d'acord amb les exigències dels articles 47 a 55 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme, desenvolupat en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Decret 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s'aprova ei Text refós de la Llei d'urbanisme. El text recull, regularitza i 
harmonitza en un únic document les Lleis objecte de refosa, en concret la Llei 21/2002, de 
14 de març, d'Urbanisme i la Llei 10/2004 de 24 de desembre, modificació de la llei anterior, 
que queden derogades en aprovar-se el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.” 



El mateix Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en l’Article 50, apartat 1, punt e), 
també prescriu en la documentació a contenir dels Projectes d’actuacions específiques, l’Estudi 
d’impacte i integració paisatgística. 

El contingut dels EIIP ve definit pel citat decret 343/2006, en el seu Article 21, essent el 
següent: 

“21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut: 

1. La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, 
visibilitat i fragilitat del paisatge. 

2. Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen els 
projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes 
rellevants. 

3. Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les 
alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per 
a la prevenció, correcció i compensació dels impactes. 

21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar 
els impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació 
referida a l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació.” 

Tenint en compte les prescripcions de les normatives citades és que s’ha redactat el present 
EIIP per al Projecte d’actuació específica de “CANVI DE TRAÇAT DELS CAMINS AL SEU PAS 
PER LA MASIA CAN JOANOLA”. 

També s’ha tingut en consideració les indicacions de la Guia d’estudis d’impacte i integració 
paisatgística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (ara Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de 
Catalunya, editada el Juliol de 2010. 

 

2 PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

A continuació s’enumeren els instruments de planejament i paisatge que li són d’aplicació i 
s’han tingut en consideració al present estudi: 

2.1 PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL 

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document marc de referència per a la 
planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i 
social. 

Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans 
Sectorials i els Plans Directors. 

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials 
parcials, basats en la funcionalitat territorial. 

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

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES (PTPCG) 



En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010), on 
es classifica la zona d’actuació com a de sòl de protecció especial de valor connector, tal i com 
es pot apreciar en el plànol. 

 

 

Font: DTiS 

Aquesta classificació ve regulada pels articles 2.6 i 2.7 del Títol II (Sistema d’espais oberts) de 
les Normes d’Ordenació del PTPCG. 

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

Com indica l’article 15 de les Directrius del Paisatge, aquestes Directrius del paisatge del 
PTPCG són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del 
territori o les condicions de percepció. 

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



Comarques Gironines, posteriorment es defineixen directrius concretes de cada objectiu. Tot 
seguit s’anomenen els objectius de les Directrius de Paisatge del PTPCG:  

1. Uns assentaments urbans amb un creixement ordenat, respectuós amb la seva 
singularitat, amb perímetres nítids, dimensionat d’acord amb les necessitats reals i que no 
comprometi els valors del paisatge dels espais circumdants. 

2. Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el paisatge 
circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i reestructurats com a elements 
caracteritzadors del paisatge.  

3. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de 
telecomunicacions integrades en el paisatge i que millorin la interconnexió del territori 
sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social respecte a les seves 
característiques ambientals i paisatgístiques. 

4. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos 
terciaris, ubicades en zones visuals no preferents o notòries i dissenyades o 
redissenyades tenint en compte la integració en l’entorn, els tractaments de façana i les 
tipologies constructives, així com que respectin els espais identitaris i patrimonials de les 
poblacions on s’ubiquen. 

5. Uns parcs eòlics i fotovoltaics, inserits en el paisatge en relació amb els seus elements 
configuradors, sense afectar conques visuals extenses o panoràmiques obertes sobre fites 
paisatgístiques rellevants. 

6. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements 
estructurals i característics del patrimoni rural de Planes de l’Empordà i l’Empordanet-Baix 
Ter. 

7. Un sistema de canals i infraestructures hidràuliques recuperades, rehabilitades i valorades 
a partir de la seva consideració com a element configurador i estructurant del paisatge. 

8. Uns paisatges fluvials de la Muga, el Fluvià, el Ter, la Tordera ben conservats i re-
valoritzats com a identificadors del paisatge i reforçats en el seu paper de connectors 
paisatgístics i d’espais d’oci i gaudi social. 

9. Uns paisatges d’aiguamolls i zones humides protegits, ben gestionats i re-valoritzats com a 
elements configuradors del paisatge, on es potenciïn els seus valors naturals, pedagògics i 
d’oci. 

10. Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi 
el seu impacte visual i es valoritzi la seva imatge. 

11. Unes platges i dunes del litoral gironí ben conservades i gestionades d’acord amb les 
seves característiques urbanes, semi-urbanes o naturals. 

12. Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts, cabanyes, murs de pedra 
seca, etc.) conservades i valoritzades on es promouran el seu manteniment i la integració 
de les noves construccions amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc. 

13. Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables ecològicament i 
que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de 
gaudi. 

14. Un paisatge agrícola de les planes de l‘Empordanet-Baix Ter, la Selva, Valls d’Olot, Plana 
de l’Empordà, etc., preservat i ben gestionat arreu que mantingui a cada lloc la diversitat 
d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

15. Unes singularitats geomorfològiques (volcans, penya-segats, cales, cingleres, etc.), 
preservades com a elements configuradors del paisatge, revaloritzant el seu caràcter i el 
contacte amb el seu entorn. 



16. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de les 
Comarques Gironines.  

17. Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents 
visuals i identitaris de qualitat. 

18. Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc i els valors propis 
de caràcter natural, històric, cultural i etnogràfic bastits a primera línia de costa (espais 
naturals, camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, 
“tinglados” i instal·lacions portuàries).  

 

2.2 PLANEJAMENT SECTORIAL 

L'àmbit de la intervenció es troba exclosa i confronta en la seva vessant Sud, amb el límit que 
marca la Riera de Canyelles tant de: 

- Els espais d'especial protecció que integren les zones incloses dins la normativa del Pla 
d'Espais d'Interès Natural (PEIN); essent el proper I'EIN “Castell-Cap Roig (PEIN, Decret 
328/1992)” acotat a l’altre banda de la Riera de Canyelles. 

 

Font: Sistema d’Informació Geogràfica de la Generalitat de Catalunya 

L’EIN Castell-Cap Roig (PEIN, Decret 328/1992). L’any 2001 es va començar a tramitar la 
Modificació 5 (2001) del Pla d’espais d’interès natural: nova delimitació muntanyes de 
Begur. Incorporació el nou espai Castell-Cap Roig, que va ser finalment aprovada amb el 
Decret 23/2003, de 21 de gener, on es redefineixen els límits de l’espai i s'incorpora el 
paratge de Castell i el sector de Castell-Cap Roig com a espais independents número 145 
del catàleg del PEIN. 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Castell-Cap Roig, es va 
aprovar el 6 de juny de 2006 (DOGC núm.4669, de 5/7/2006). L’àmbit definit ocupa una 
superfície de 1.105 ha dins de la comarca del Baix Empordà: 427,9 ha terrestres i 677 de 
zona marítima compreses entre el cap Roig (als termes municipals de Palafrugell i Mont-ras) 
i Castell (Palamós), incloent-hi les illes Formigues. 

- La Xarxa Natura 2000 (Directiva Hàbitats 92/43) i la seva ampliació. L'espai més proper és 
l’àmbit del “Litoral del Baix Empordà” (amb el nom ES5120015), acotat a l’altre banda de la 
Riera de Canyelles, el qual integra l’àmbit de l’EIN “Castell-Cap Roig” anterior. 

L’àmbit queda dins la tipologia d’espais de Muntanya Litoral, catalogats com a LIC i ZEPA. 



 

Font: Sistema d’Informació Geogràfica de la Generalitat de Catalunya 

Els objectius de conservació dels espais de muntanya litoral de la Xarxa Natura 2000, 
segons Directrius de gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 elaborades per la 
Generalitat de Catalunya el 5 de setembre de 2006 (acord GOV/112/2006 -Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, setembre de 2006), són: 

 Hàbitats d’interès comunitari (1240, 1510, 2270, 5330, 92D0, 9340, 9540 i 9330) 

 Les espècies de fauna següents: rèptils (tortuga mediterrània), ocells (àguila 
cuabarrada) i mamífers (rat-penats de l’Annex II de la Directiva 92/43, d’Hàbitats). 

 

2.3 PLANEJAMENT MUNICIPAL 

  
Font: Registre de Planejament de Catalunya 

 



L’àmbit d’actuació que conté la finca de la masia Can Joanola es troba qualificada com a Zona 
Agrícola, en sòl no urbanitzable, com es pot veure en el plànol, segons el Text Refós de les 
Normes Subsidiàries de Mont-ras, aprovades el 2 de Maig de 2.005, zona regulada pels 
Articles 3.5 i 4.4.1 d’aquestes. 

 

2.4 CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge i 
aprovat el 26 de novembre de 2010, divideix el territori en diferents unitats de paisatge, essent 
el municipi de Mont-ras i la zona d’intervenció integrat en la unitat de paisatge “7 Costa Brava”. 

La unitat té 11.799 ha i en formen part 12 municipis de 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. 

  
Font: Observatori del Paisatge 

Concretament, la zona de projecte es situa a la part nord de la unitat, la plana que conforma el 
corredor Palamós-Palafrugell 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, i altres 
blocs amb granitoids o amb granodiorites a voltes creuades per dics de pòrfirs granodiorítics. 

En la fitxa de la unitat que forma part del Catàleg, es defineixen els trets distintius i els 
principals valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i 
la seva possible evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats.  

Els objectius de qualitat paisatgística (OQP), de la unitat de la Costa Brava: 

7.1. Uns assentaments de Platja d’Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell i Begur ordenats i que 
no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors dels espais circumdants, i 
amb unes entrades als nuclis de qualitat. 



7.2. Unes urbanitzacions dels municipis de Castell-Platja-d’Aro, Palafrugell, Santa Cristina 
d’Aro, Palamós, Calonge, Vall-llobrega i Begur amb uns límits clars, ordenades i integrades 
en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu impacte visual. 

7.3. Una façana marítima de Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Castell-Platja 
d’Aro, amb penyasegats, platges, cales i dunes ben preservats i gestionats, que mantingui el 
seu valor escènic, històric i la identitat paisatgística de cada lloc i els valors i elements propis 
de caràcter natural, històric, cultural i etnològic (espais naturals, camins de ronda, fars, 
edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, «tinglados» i instal·lacions 
portuàries). 

7.4. Un paisatge de muntanya litoral amb extensos boscos de suros, alzines i pins 
productius i ben gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que 
mantingui l’escenari de gran valor escènic que conforma. 

7.5. Un sistema de restes arqueològiques, castells i torres de guaita ben preservats i 
gestionats dintre d’un context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, 
descobriment i gaudi per part dels seus usuaris. 

7.6. Un paisatge agrícola de les planes i dels entorns de les Gavarres preservat i ben 
gestionat, que mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat 
pròpia. 

7.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Costa 
Brava. 

Igualment, també són d’aplicació els objectius definits per a tot l’àmbit territorial de les 
Comarques Gironines continguts en els capítols 13 i 14 de la memòria del Catàleg (volum 1). 
Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar 
pel compliment d’aquests objectius de qualitat paisatgística. 

A continuació es detalla gràficament els objectius de qualitat paisatgística que afecten l’àmbit 
del projecte, o propers al mateix (emplaçament grafiat amb cercle vermell):  

 



 

Font: Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines 

Com s’observa en aquest plànol, així com a la memòria i plànols del Catàleg del Paisatge, al 
sud de la zona d’actuació, es situa l’espai natural protegit de l’EIN “Castell-Cap Roig”, però 
l’àmbit on es preveu l’actuació forma part del catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de 
les comarques gironines (Diputació de Girona, 2009), concretament de l’espai “51. Connector 
Puig del Migdia-Puig d’en Gotes”, àrea d’interès per la seva posició geogràfica i en les 
possibilitats que té per endevenir un connector de primer ordre, a l’hora d’unir paisatgísticament 
el PEIN del massís de les Gavarres amb el PEIN de Muntanyes de Begur. 

 

3 PAISSATGE A ESCALA TERRITORIAL 

3.1 DESCRIPCIÓ  

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE CAN JOANOLA 

La zona d’intervenció del present Estudi d’impacte i integració paisatgística forma part de Mont-
ras, essent la superfície del municipi de 12,3km2, el qual forma part de la comarca del Baix 
Empordà en la província de Girona.   

L’emplaçament disposa d’una alçada topogràfica d’entre 46 i 56m sobre el nivell del mar, en 
una zona plana amb pendent decreixent suau de Nord-Est a Sud-Oest, situada en la zona 
meridional del terme municipal dins del Barri de Canyelles, entre el Puig d’en Pruneda al Nord i 
el Puig d’en Pota al Sud, a l’Est de l’autovia C-31 en el tram entre Palamós i Mont-ras. A límit 
Sud hi ha la Riera de Canyelles. 

 



L'actuació a realitzar es du a terme dins la finca de Can Joanola, concretament en la zona de 
camps de conreu situats al voltant de la masia. Correspon a una zona agrícola creuada per 
diverses rieres que fan de límit conjuntament amb les masses forestals que aporten els puigs i 
on els nuclis de població queden a una certa distància. 

Com s’ha comentat anteriorment, l’indret d’anàlisi paisatgística s’ubica dins la unitat 
paisatgística “7.Costa Brava”, definida pel Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines 
(veure apartat 2.2 del present document). En aquesta unitat hi predomina el paisatge de mosaic 
agroforestal, com és el cas de la zona objecte d’estudi, és la interacció entre espais forestals 
(on creix el bosc i el matoll de tipologia mediterrània litoral), amb un conjunt de formes, textures 
i colors que canvien al llarg de les estacions.. i la presència d’activitat humana: conreus, 
camins, carreteres, edificacions... 

 

LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

Els límits actuals en la zona del projecte on es proposa la modificació dels trams dels camins 
són: 

- Nord: area de conreu de la Masia de Can Ferriol, zona forestal sobre el Puig d’en Pruneda, 

- Est: area de conreu de la Masia de Ca’n Olivet i la riera procedent del Puig d’en Pruneda 
que desenvoca en la riera de Canyelles, 

- Sud: la riera de Canyelles, 

- Oest: petit turó i camps de conreu fins al Camí Ral. 

 

NUCLIS DE POBLACIÓ I HABITATGES PROPERS 

Els nuclis de població més propers són: 

- Palamós a 2km al Sud, 

- Mont-ras a 3km al Nord, 

- Calella a 2km a l’Est. 

- Vall-llobrega a 2km a l’Oest. 

Com a edificacions properes a la zona de projecte, trobem nombroses cases i instal·lacions 
agràries situats a l'entorn de la zona d'estudi: 

- Mas Farriol a 250m al Nord, 

- Ca n’Olivet a 225m al Nord-Est, 

- Edificació a l’Est del Puig d’en Pota a 425m a l’Est, 

- Edificació al Sud-Oest a 215m, 

- Depuradora de Palamós sobre el Camí Ral, a 350m. 

 

DESCRIPCIÓ DELS ACCESSOS 

Els accessos a la zona del Pla d’Actuació Específica es poden fer: 

- L’accés principal és per la vessant occidental de l’emplaçament, des del Camí Ral, que 
transcorre en l’àmbit pràcticament paral·lel a la carretera C-31 en direcció Nord-Sud, camí 
des del qual neix el Camí de Can Niell que serveix part del Barri de Canyelles 



 

- Per l’orient, també pel Camí de Can Niell que coincideix més enllà amb el Camí de la Ruda. 

 

La masia de Can Joanola disposa de 2 camins que transcorren a traves dels seus terrenys: el 
camí de Can Niell citat i un de menor importància. 

El Camí de Can Niell afectat pel present Pla d’Actuació Específica comunica el Camí Ral amb 
el Mas de Can Niell, del qual rep el nom, tot i connectant amb altres camins de la zona que 
integren aquest entorn agrícola amb presència de nombroses masies o construccions 
agrícoles. El tram de camí afectat concretament va des del Mas Ferriol fins a Ca n’Olivet, 
essent la seva longitud de 415m. 

D’altra banda el camí no asfaltat afectat neix en el seu pas per Can Joanola i travessa la Riera 
de Canyelles permetent l’accés a les finques situades a l’altre costat de la mateixa. Essent el 
tram objecte d’intervenció de uns 185m de longitud. 

 

3.2 COMPONENTS DEL PAISATGE  

Entenem per components del paisatge aquells aspectes del territori diferenciables a simple 
vista i que el configuren, que categoritzarem en tres grans blocs: físics (formes del terreny, 
superfície del sòl, cursos o làmines d’aigua, etc.), biòtics (vegetació i fauna) i actuacions 
humanes (diferents estructures realitzades per l’home, siguin puntuals, extensives o lineals). 



RELLEU I GEOLOGIA 

L’àmbit d’actuació presenta un relleu planer, amb pendents inferiors al 10%, ja que la parcel·la 
es localitza a la plana entorn la Riera de Canyelles, afluent de la Riera de l’Aubi, les quals 
integren la Conca de l’Aubi, plana al·luvial (graves, sorres i lutites) de l’Holocè superior, de la 
era del Cenozoic.  

 

Font: Mapa geològic de Catalunya 

Aquests terrenys són molt adequats per al treball de la terra i els cultius. Els fenòmens al·luvials 
que han donat lloc a totes les graves continua actuant i aportant sediments gràcies a l'acció 
dels cursos d'aigua, de diversa entitat, que reguen aquest entorn. 

Destaquen també del Paleozoic els puigs que apareixen en l’àrea d’estudi: el Puig d’en 
Pruneda, el Puig d’en Pota, etc, formats per fil·lites i cornubianites, roques metamòrfiques 
formades al Carbonifer-Permià.  

 

Font: Mapa topogràfic de Catalunya 



 
Foto del talús davant de Can Ferriol i al darrera, el Puig d’en Pruneda, en la vessant N de Can Joanola 

 

Foto del Puig d’en Pota, al límit S de Can Joanola 

 
Foto del turó al límit SO de Can Joanola 



 

Foto del talús darrera la Masia de Can Joanola, en la vessant N d’aquesta 

En l’àmbit d’actuació apareixen també petits talusos, en el límit entre les finques de Can Ferriol 
i Can Joanola, així com entre el mas d’aquesta darrera finca i el Camí de Can Niell actual, tal i 
com s’apreci en les fotografies.  

La intervenció no preveu modificar la topografia dels elements citats, tans sols realitzar algun 
acord entre els nous traçats de camí i els nivells confrontants amb desnivells al voltant del mig 
metre d’alçada. 

 

LA XARXA HIDROGRÀFICA 

La zona disposa de diverses rieres i conques, essent la més important de l’àrea estudiada la de 
la Riera Canyelles que és afluent de la Riera Aubi que desemboca al mar en el nucli de 
Palamós. 

 

Font: Sistema d’Informació Geogràfica de la Generalitat de Catalunya - Conca hídrica Riera Aubi 

 



El principal curs fluvial present a l'entorn del projecte és la Riera de Canyelles (fa de límit sud 
de la zona del projecte). Neix a prop del Cap Roig, i entra a la plana del Barri de Canyelles que 
s’obre cap a l’Oest. 

No es preveu intervenir sobre la riera ni cap dels seus possibles afluents. 

 

VEGETACIÓ 

La vegetació de l'àrea d'estudi, correspon a un territori molt transformat, principalment agrícola, 
format bàsicament per conreus herbacis de secà amb presència de vegetació ruderal en els 
marges dels camps i dels camins, tot emmarcat entre els puigs del voltants poblats de grans 
masses forestals. 

Aquesta zona, que varia en la seva composició al llarg de l'any, està dominada sobretot per 
gramínies, però també trobem el blet, l'olivarda, l'herba mora o morella negra, la ravenissa 
blanca, el fonoll, la malva, llengua de bou i com a espècies acompanyants el plantatge de fulla 
estreta, pastanaga borda, puput, el cap-roig, la corretjola, el margall ... 

Formant aquests marges trobem alguns recs de molt poca entitat, amb presència de diverses 
espècies punxants, on domina l'esbarzer, tot i que també hi ha algun peu de roser silvestre i 
d'aranyoner. Així mateix, en alguns d'aquests marges trobem un estrat arbori amb un bon 
recobriment en general format per alzines o freixes de fulla petita. 

Les suredes, les pinedes de pi pinyer i de pi blanc, i en menor mesura els alzinars, són els 
principals tipus de bosc. 

Pel que fa el perímetre de l’àmbit s’hi localitza la següent vegetació: 

- A la vessant S, al llarg de la riera de Canyelles, vegetació arbustiva de ribera principalment 
amb canya (Arundo donax) i bambú sobre el curs d’aigua, amb la presència de nombrosos 
peus arboris en les franges exteriors de freixes de fulla petita, auró blanc i alzines, mentre 
que a l'estrat arbustiu, hi ha presència del roldor i del sanguinyol amb inclusió d'esbarzer. 

 

 

Foto de la vora occidental de la vessant S de la Riera de Canyelles de l’àmbit d’actuació 

I en les zones més properes al Puig d’en Pota, on comença a canviar la topografia, es 
presenten nombrosos peus d’alzina i algun pi de forma més puntual. 



 

Foto de la vora oriental, a tocar del Puig d’en Pota, de la en la vessant S de la Riera de Canyelles de l’àmbit 
d’actuació 

En segon terme, al Puig d’en Pota, Puig Gavatx, Puig Migdia i el Puig Morera estan coberts 
per masses boscoses de pinedes mediterrànies. 

La vegetació situada en aquest límit no es veurà afectada per la intervenció. 

- A la vessant O, al límit amb les finques veïnes, al tram més meridional hi ha plantat al llarg 
de la tanca instal·lada una franja arbustiva que dona privacitat respecte del camí que 
transcorre tangenment. 

 

Foto del límit merdidional de la vessant E de l’àmbit d’actuació 

 

En l’àmbit central d’aquesta vessant apareix un petit turó poblat de pins, seguit d’una franja 
vegetal de vora de camp de conreu, que pobla el talús que salva el desnivell entre els 
camps, format per plantes herbacees, peus d’alzina i atmetller, i arbusts com la nolguerola. 

Tant sobre el camp adjacent de la vessant O, com en l’interior del camp dins l’àmbit a l’Oest 
del mas de Can Joanola, hi ha petits nuclis de xiprers que voregen els pous d’aigua 
existents.  



 
Foto del límit central de la vessant O de l’àmbit d’actuació 

 
Foto del límit septentrional de la vessant O de l’àmbit d’actuació 

 
Foto del nucli de xiprers en la vessant O del mas de Can Joanola 



Els nucli de xiprers situat dins l’àmbit d’actuació, forma una pantalla longitudinal amb la 
inclusió d’un parell de peus de magraner en cadascun dels extrems. Un d’ells i els xiprers de 
l’extrem O, en una franja de 3,5m, seran extrets per poder fer passar el nou traçat del camí 
no asfaltat, veient reduïda aquesta franja vegetal la seva longitud en una vuitena part 
aproximadament, ja que la seva extenció actual es d’uns 28ml. 

- La vessant N, en el límit de l’àmbit no te massa vegetació, tan sols algunes plantes 
herbacees de vora que poblen els límits del camp tancat i el talús existents. En un segon 
pla, enfront del mas de Can Ferriol apareixen tres fileres d’oliveres al llarg de uns 50ml, 
creant una pantalla vegetal de les seves intal·lacions edificades, situades més al nord. 

Sobre el mas neixen un parell de puigs poblats de pinedes. 

 
Foto del límit de la vessant N de l’àmbit d’actuació 

La manca de vegetació d’aquest límit davant l’activitat d’aparcament de caravanes existent 
planteja un dels punts a resoldre de l’actuació que contempla el present estudi. 

- La vessant E, s’inicia en l’extrem septentrional amb una tanca complementada amb arbust 
que marca el límit del mas de Ca n’Olivet. 

 
Foto del límit septentrional de la vessant E de l’àmbit d’actuació 

 



La zona central d’aquesta vessant E, continua amb un camp amb plantes hervaces de vora 
a tocar del Camí de Can Niell, seguit anant cap al sud, d’una petit nucli forestal format per 
pinedes i alzines, i també a tocar de la masia un conjunt de figueres de moro. 

Aquest conjunt en la seva vessant E conflueix amb la vegetació de vora de la riera que ve 
del Nord i que aflueix en la riera de Canyelles. 

 

 
Foto del límit central de la vessant E de l’àmbit d’actuació, a tocar del Cami de Can Niell, petita massa forestal 

 

 

Foto del límit central de la vessant E de l’àmbit d’actuació, petita massa forestal vista pel sud 

 

- En l’interior de l’àmbit d’actuació predomina els camps erms, antigament amb conreu de 
secà, apareixent al voltant del mas de Can Joanola alguns peus d’arbre puntuals i sense 
ordre aparent, com figueres, llimoners, tarongers, pi blanc i plantes arbustives i herbacees 
entre ells. 

Notar que també es troben encara a terra un parell de palmeres del tipus Washingtonia 
filifera mortes per alguna malaltia o atac d’insectes. 

 



 

Foto de la vessant S del mas de Can Joanola 

 

A les vores de la riera de Canyelles i sobre altres traces hidrauliques apareixen també arbres de ribera com els 
Pollancres, els Plataners, les Freixes, etc. 

 

 

Plataner situat en la vessant S de la Riera de Canyelles 

En conjunt, es tracta d'un espai poc divers, on dominen els herbassars formats per l'agrupació 
de d'espècies nitròfils i ruderals, que les trobem a les vores dels camins, i en els marges dels 
camps; i arbres perennifolis com les alzines i els pins, ja en els marges o bé fora de l’àmbit 
d’actuació. Per tant, la vegetació de l’àmbit d’actuació es considera d'interès botànic globalment 
baix. 

A destacar l'absència d'hàbitats d'interès comunitari, com tampoc d'espècies vegetals que 
gaudeixen d'algun nivell de protecció significatiu o rellevant en l’interior de l’àmbit. Tampoc hi 



ha presència de cap peu arbori especialment destacable ni per la seva mida ni per les seves 
característiques i menys encara catalogat com a arbre monumental. 

En zones properes a l’àmbit, d’acord amb la cartografia disponible a la base de dades del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Hàbitat d’Interès 
Comunitari, es localitzen Hàbitats de caràcter no prioritaris: 9330. Suredes i 9540 Pinedes 
mediterrànies. 

  

 

FAUNA 

La fauna de la zona d'estudi, es correspon a una fauna adaptada a viure en entorns agrícoles 
oberts i generalment de caràcter força antropitzat pel fet que l'àrea del projecte s'emplaça en un 
entorn agrícola, amb presència de boscos illa que donen lloc a un entorn agre-forestal. 

En aquest cas en concret, trobem un conjunt de camps de conreu de secà; entre els conreus hi 
ha marges amb vegetació, que suposen una zona d'ecotò, favorable com a punt d'amagatall i 
pel desplaçament de les espècies animals, ja que facilita que puguin arribar fins a la petita 
massa forestal que trobem al sud de la zona d'estudi o a l'entorn de les rieres i més 
concretament la vegetació arbrada de la riera de Canyelles confereix una zona de transició 
entre els camps de conreu, el que fa incrementar la diversitat d'espècies dins de l'àrea d'estudi. 

El grup faunístic més important són els ocells, que generalment busquen refugi en els nuclis 
arbrats i de les rieres, tant per descansar com per reproduir-se i que s'acostaran a l'àrea 
agrícola a buscar aliment. Trobarem principalment ocells acostumats a viure en ambients 
oberts i parcialment humanitzats en les zones obertes, on podríem esmentar la cadernera 
(Carduelis carduelis), la merla (Turdus meru/a), el pinsà (Fringila coe/ebs), el gafarró (Serinus 
serinus), l'oreneta vulgar (Hirundo rustica), el colom (Columba /ivia) , els pardals (Passer 
domesticus), la garsa (Pica pica), l'estornell vulgar (Stumus vu/garis) , la tórtora turca 
(Streptopelia decaoco). També podem trobar espècies més pròpies d'àmbit forestal, però que 
es poden acostar a les àrees agrícoles, com el gaig (Garrulus glandarius) , el tudó (Columba 



pa/umbus), el pit-roig (Erithacus rubecu/a), la mallerenga carbonera (Parus major), la 
mallerenga blava (Parus caeru/eus) . 

Pel què fa als rapinyaires, podem trobar el xoriguer (Falco tinunculus), que aprofita els camps i 
prats per atrapar ratolins i musaranyes, i de forma esporàdica l'afigat (Buteo buteo), el mussol 
comú (Athene noctua) o l'òliba (Tyto alba). 

Pel que fa els rèptils és un grup força representat a la zona d'estudi, ja que aprofiten la gran 
abundància d'invertebrats per a la seva alimentació. Hi sovintegen les sargantanes (Podarcis 
hispanica) , però també podem trobar el llangardaix ocel·lat (Lacerta /epida) o algunes espècies 
de serps com la serp blanca (Eiaphe scalaris). Per altra banda, els amfibis seran més 
abundants a prop de la riera, però amb presència molt puntual i només en èpoques humides o 
de reproducció. Entre els mateixos cal esmentar la presència d'algun gripau, com el gripau 
comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Epidalea ca/amita), la granota pintada (Discog/ossus 
pictus), etc. 

Pel que fa als mamífers, principalment podem trobar micromamífers propis d'espais oberts amb 
vegetació herbàcia, com la musaranya comuna (Crocidura russula) , el ratolf de camp (Mus 
spretus), conills (Oryctolagus cuniculus). Tot i que els depredadors són poc habituals, podem 
trobar algunes espècies típiques de les àrees de mosaic bosc-conreu, com la mostela (Mustela 
niva/is) o el teixó (Me/es me/es) o fins i tot el senglar que s'hi acosta des de les zones forestals. 

Tot i això, el grup més important de l'àrea d'estudi es correspon al dels invertebrats, que es 
veurà afavorit per la presència d'espais oberts amb vegetació herbàcia. Hi trobarem un gran 
nombre d'anèl·lids, mol·luscs i d'artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepidòpters i 
formigues que representen un esglaó molt important dins la cadena tròfica per ajudar a la 
supervivència d'aus, amfibis, rèptils i mamífers que els utilitzen com a font d’aliment. 

En conclusió podem resumir que la fauna de l'àrea d'estudi i els seus voltants és generalista, no 
excessivament nombrosa i, en general, amb poca diversitat d'espècies. Així mateix, no hi ha 
espècies animals especialment significatives a trobar-hi com tampoc que gaudeixen d'un grau 
de protecció destacable. 

 

ELS USOS DEL SÒL 

La comarca del Baix Empordà en general i Mont-ras en particular ha estat tradicionalment 
agrícola, però aquest sector ha anat perdent importància des dels anys 50. Més de les tres 
quartes parts de les terres cultivades són ocupades pels conreus herbacis, dels quals 
destaquen els cereals (ordi, blat, civada i blat de moro) i el farratge destinat al bestiar. 

La ramaderia és relativament important per a l'economia. Cal destacar la presència de grans 
masses forestals, que han estat explotades des de fa molts anys per a la producció de suro. 

A la zona del projecte, el sòl agrícola és el dominant absolut, ja que tot el sector està ocupat 
per camps de conreu erms, amb la presència d'algun herbassar en parcel·les que pel seu baix 
rendiment s'han deixat de treballar. Cal destacar en aquest entorn la presència de diverses 
activitats complementàries, no especialment adequades per un entorn agrícola, com són el 
aparcaments de caravanes amb un gran impacte paisatgistic. 

 

LA XARXA DE COMUNICACIONS 

El municipi de Mont-ras es troba en un eix interessant de comunicacions, entre Palamós i 
Palafrugell. La principal va de comunicacions és la carretera C-31, que neix a Sant Feliu de 
Guíxols i transcorre al llarg de tota la costa del Baix Empordà. També hi ha altres carreteres, 
però de caràcter local. 



La zona del projecte es troba a l'est de la C-31, a una distància mínima de 875 metres, i a peu 
del carni que porta des del Camí Ral al Barri de Canyelles a traves del Camí de Can Niell, que 
forma part d’una densa xarxa de camins rurals. 

EDIFICACIONS 

La zona del barri de Canyelles presenta un gran número de masos rodejats de zones agrícoles, 
molts d’ells rehabilitats com a habitatges de segona residència i d’altres amb activitats 
dedicades al turisme. 

El mas de Can Joanola es troba actualment en desus, tot i que encara s’hi troben tots els 
elements que necessita un habitatge, tot incloent zones destinades al bestiar i construccions 
annexes de suport. 

 

3.3 VALORS DEL PAISATGE  

Al analitzar 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 els valors que es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per transmetre un 
determinat sentiment de bellesa, pels seus valors històrics, culturals, naturals i paisatgístics. 

El valor estètic de l'entorn de la zona d'estudi el donen les formes i colors de la vegetació 
present, amb el seu cromatisme variable segons la tipologia existent: tonalitats groguenques-
marronoses en el cas dels conreus, tonalitats verdoses en els arbres. En aquest sentit, podem 
resumir dient que la valoració concreta de la zona en estudi es valora com a ALTA, pel fet que 
en el paisatge agrícola es barregen molts pocs elements antròpics, com per exemple i certa 
distància la depuradora de Palamós. 

L'actuació prevista no ha de comportar una pèrdua dels valors estètics, ja que s'utilitzen els 
mateixos materials que els altres camins de la zona, quedant perfectament integrat dins del 
paisatge existent. 

 

VALORS ECOLÒGICS 

Fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natural, com seria la 
relació amb espais d'interès natural, la connectivitat ecològica ... 

En aquest cas, el valor ecològic de la zona és MITJA, perquè se situa en una zona modificada 
per l'home, amb un domini de l'ús agrícola que ha transformat els hàbitats originals. Malgrat 
aquesta transformació, l'hàbitat resultant (agrícola) no és gens agressiu i per això manté un 
valor ecològic interessant. La proximitat a la riera de Canyelles, així com la presència de 
marges de conreus amb vegetació herbàcia i arbustiva, donen un valor afegit a aquesta zona. 
Com també ho fan les zones forestals que la rodegen. 

La zona no es troba dins de cap protecció especial, però la riera de Canyelles és l’inici de la 
frontera amb l’entorn protegit de l’EIN de la “Riera de Canyelles, Plans de la Torre Mirona, 
Platja de Castell i la Serra” que ocupa la vessant sud de l’àrea estudiada. 

En cap moment es preveu per l'actuació una afectació dels valors ecològics, ja que no s'ha 
alterar la vegetació associada als principals conjunts existents. Tan sols sobre el conjunt de 
xiprers situats just a l’Oest de la masia, i on l'afectació sobre les espècies herbàcies es preveu 
sigui poc significativa degut al seu baix interès. 



Els nous traçats dels camins i els seus marges rebran el mateix tractament que els existents, 
mantenint la permeabilitat i el pas de la fauna que pobla l’àmbit. 

 

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: agrlcoles, ramaderes, forestals, cinegètiques, turlstiques, industrials, mineres ... 

L'àrea que ocupa l'entorn de la zona d'estudi està formada per camps de conreu de secà. Per 
tant, hi ha una explotació agrícola en aquests camps de conreus, situats al voltant de la masia 
de Can Joanola. El conreu és de secà, i per tant, no hi ha una infraestructura associada amb un 
valor econòmic destacat. Destacar que antigament la masia tenia bestiar, tal i com demostren 
les barraques utilitzades fa uns anys com a quadres per als animals, essent l’ús ramader en 
aquesta zona evident, ja que en la masia hi ha diverses quadres i coberts agrícoles i ramaders 
abandonats.  

Per tant, els valors productius de l'entorn del projecte es valoren com a BAIXOS, ja que si bé la 
modificació del camí comportarà la pèrdua de una petita superfície agrícola, tenint en compte la 
superfície general de tota aquesta plana és una part ínfima, amb unes contrapartides molt 
importants i interessants pel benestar de les persones que volen anar a viure a Can Joanola. 
Cal remarcar que tots els trams de nou camí s'han de fer sobre parcel·les del mateix promotor, 
per tant, no hi ha hagut una afectació sobre camps de conreus de persones alienes. 

 

VALORS HISTÒRICS 

Són aquells que corresponen a les petges més rellevants que l'ésser humà ha deixat en el 
paisatge, al llarg de la història. 

El valor històric de la zona d'actuació ve donat per la masia de Can Joanola, així com la resta 
de masies del voltant. El Camí de Can Niell a reformar també té un cert interès històric, ja que 
és el que comunicava (i encara ho fa) totes aquestes masies del Barri de Canyelles amb els 
barris confrontants. A banda d'això, no trobem a la zona d'estudi cap element històric 
destacable. 

Les noves traces dels camins allunyaran aquestes vies de comunicació de la masia de Can 
Joanola, i per tant, millorarà la situació que hi havia fins ara, essent molt positiu per la 
conservació d'aquest elements arquitectònic. 

 

VALORS D'ÚS SOCIAL 

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. 

El cami de Can Niell enllaça el Camí Ral amb el Barri de Canyelles, amb nombroses masies i 
habitatges. Això fa que tingui un ús social destacat per als habitants del veïnat. A més, també 
ofereix la possibilitat de realitzar rutes a peu o en bicicleta, a destacar en aquest sentit la 
proximitat amb la Via Verda (carril bici) anomendad “Ruta del tren petit” que uneix Palamós 
amb Palafrugell amb un itinerari molt interessant. 

Així doncs, l'entorn de Can Joanola i el Camí de Can Niell, és una zona freqüentada per a 
realitzar-hi activitats d'oci, pel que podem dir que el valor d'ús social és MITJANA, malgrat que 
en cap cas es preveu la pèrdua de cap d'aquests valors, sinó que es mantindran intactes amb 
el nou traçat del camí. 



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 desconeix si l'entorn immediat a la zona de projecte és objecte d'alguna 
d'aquestes llegendes, de manera que els seus valors mitològics es consideren MINIMS . 

 

VALORS RELIGIOSOS I ESPIRITUALS 

Corresponen a elements del paisatge que es relacionen amb pràctiques i creences religioses. 

Els elements o edificacions de caire religiós i espiritual més propers es troben bastant allunyats 
de la zona de projecte, ja sigui dins el poble, o ja fora del mateix. 

Aquestes edificacions estan molt allunyades, pel que podem concloure que els valors 
espirituals o religiosos de la zona d'actuació es valoren com a MINIMS i en cap cas es preveu 
la més petita alteració dels mateixos . 

 

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. 

No s'ha trobat ni sens ha sabut dir per part dels que coneixen el tema, de cap símbol d'identitat 
suficientment important amb el qual els valors simbòlics es valoren com a MINIMS. 

 

VALOR GLOBAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ 

En resum, la qualitat paisatgística de la zona del projecte es valora com a MITJANA, ja que ha 
mantingut força el seu caràcter natural (malgrat l'explotació agrícola que s'ha dut a terme al 
llarg de la història), amb una activitat agrícola lligada al territori, proper a elements naturals 
interessants com les rieres i les masses forestals, i amb uns valors socials interessants per ser 
un barri, el de Canyelles, poblat de masies. 

L'actuació prevista de reforma del camí no ha d'afectar en cap moment les característiques 
actuals del paisatge i no hauria de comportar cap canvi significatiu que pugui fer perdre valors o 
comportar una degradació del mateix, sinó que es planteja només com una millora per tal que 
Can Joanola passi de tenir els camps de conreu fragmentats i dividits pels camins, a poder-los 
concentrar, i allunyar les vies de l’edificació. 

 

3.4 DINÀMIQUES DEL PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

Tal i com contempla el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques 
Gironines per l’espai “51. Connector Puig del Migdia-Puig d’en Gotes”, aquesta àrea no 
presenta peculiaritats naturals i per tant: 

El motiu d’inclusió d’aquest espai al Catàleg es basa en la seva posició geogràfica i en les 
possibilitats que té per esdevenir un connector de primer ordre, a l’hora d’unir 
paisatgísticament el PEIN del massís de les Gavarres amb el PEIN de Muntanyes de Begur.  

D’altra banda, tenint en compte el caràcter marcadament urbà que presenta la zona 
(coneguda com el corredor de Palafrugell), i les possibilitats presents per evitar l’aïllament 
del PEIN de Begur i de la banda de llevant de les Gavarres, la inclusió d’aquesta àrea a la 



xarxa ha estat del tot necessària. Cal també mencionar la singularitat topogràfica que 
presenta la zona dels petits turons, ja que, en trencar la plana cultivada, provoquen un 
paisatge agroforestal de gran bellesa. 

Pel que fa al seu estat de conservació i els impactes sobre els ecosistemes i valors de la zona 
fa la següent valoració: 

L’estat de conservació és bo, tot i que cal tenir molt en compte les pressions urbanístiques 
que pateix la banda més perimetral. És també destacable el fet que sigui una àrea 
travessada per la carretera de Mont-ras a Vall-llobrega. En aquesta via s’hi instal.len 
construccions i equipaments, agreujant la fragmentació d’aquest espai. El paisatge 
agroforestal situat al nord-oest de l’àrea es troba en un estat de conservació bo. Per últim, 
cal tenir en compte que la construcció d’urbanitzacions en aquesta àrea o en la seva zona 
perimetral, contribuirien a artificialitzar encara més aquest sector, creant un continu urbà que 
aïllaria el massís de les Gavarres amb la seva franja litoral més immediata. 

Aquestes raons són les que han obligat a preveure uns requeriments per a la seva protecció, 
traçant els següents objectius de qualitat ambiental de conservació: 

Constitueix un requeriment de protecció fonamental no construir més a la zona, mantenint 
els usos actuals. Caldria també l’esclarida de pins a gran part de la zona forestal, ja que la 
densitat és molt elevada. Seria especialment adient aturar el creixement a la zona perimetral 
i vora les carreteres que la travessen. S’hauria de vetllar perquè el curs fluvial no presentés 
l’estat deplorable que actualment té en determinats trams. 

A tal efecte es concreten les següents actuacions i mesures de caràcter urbanístic i ambiental 
per a la correcta gestió urbanística i administrativa per a la preservació de l’espai i intervenir en 
les futures dinàmiques que s’hi desenvolupin: 

a) Cal garantir la classificació d’aquesta àrea com a sòl no urbanitzable i evitar la seva 
progressiva transformació urbanística, tot dotant-la d’un règim d’usos adequat per preservar 
els seus valors naturals, mitjançant l’aprovació d’un Pla Especial de protecció del paisatge i 
del medi natural. Aquest Pla Especial hauria de ser de caràcter pluri-municipal i estar dotat 
amb mitjans econòmics suficients per promoure i fomentar el manteniment de les activitats 
agràries a la zona. 

b) S’ha de limitar la implantació d’activitats d’utilitat pública i d’interès social en les zones 
en que siguin incompatibles, així com fomentar el manteniment dels usos estrictament 
agrícoles i forestals. L’aparició d’instal.lacions d’acampada no sembla un ús compatible amb 
els valors presents a l’àrea. 

c) L’actual règim del sòl no urbanitzable establert a les Normes Subsidiàries de Mont-ras, en 
permetre l’edificació d’habitatges unifamiliars aïllats en parcel.les de 1’5 ha., en possibilitar 
la instal.lació d’activitats turístiques no hoteleres com les zones d’acampada amb un màxim 
de 400 places, i en possibilitar en zones forestals la instal.lació d’abocadors d’escombraries 
o de cementiris de cotxes i les activitats extractives (tal i com resulta del contingut literal dels 
articles 4.4.1 i 4.4.2 de les seves Normes Urbanístiques), no resulta adequat per la deguda 
preservació de l’àrea. Així, és necessari una limitació dels usos permesos en aquesta 
àrea, mitjançant la tramitació i aprovació d’un Pla Especial. 

d) Tanmateix, caldrà procedir a la desclassificació dels sòls urbanitzables que no es trobin 
encara en fase d’execució, mitjançant la inclusió dels corresponents expedients de 
modificació puntual del Planejament. 

e) Impulsar els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per garantir una explotació 
racional dels boscos presents a l’àrea, així com per assegurar la neteja i manteniment en 
condicions d’aquestes masses. 



f) Endegar un programa ambiental de recuperació dels cursos d’aigua existents a la zona, 
procedint a la seva neteja, renaturalització i a la implantació de bosc de ribera. 

g) Permeabilitzar la xarxa viària que fragmenta l’espai analitzant la viabilitat de crear passos 
de fauna. 

h) Crear línies d’ajut i programes específics pel manteniment o recuperació de les activitats 
agroforestals en zones sotmeses a importants pressions urbanístiques (com ho és 
aquesta), per tal de garantir la preservació de l’espai en front la seva transformació 
urbanística. Les referides mesures apareixen previstes a la Llei 18/2001 de 31 de Desembre 
d’orientació agrària i haurien de ser implementades. 

i) Seria imprescindible dotar l’espai d’un pla eficaç de prevenció d’incendis, així com 
garantir la neteja i el manteniment en condicions de seguretat de les masses forestals. 

j) Tanmateix, caldria avaluar la conveniència d’incorporar al PEIN aquesta àrea per tal de 
permetre el compliment dels objectius fixats al Programa 

 

4 PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

4.1 DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

DESCRIPCIÓ I ESTRUCTURA DEL LLOC 

L’emplaçament del present Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic preten donar resposta a 
les decisions preses per tal de desenvolupar el Projecte d’Actuació Específica per al “CANVI 
DE TRAÇAT DELS CAMINS AL SEU PAS PER LA MASIA CAN JOANOLA”, emplaçat en el 
Barri de Canyelles del Terme Municipal de Mont-ras, concretament en la conca aluvial de la 
riera que dona nom al barri, formada per una vall de marcat caràcter agrícola rodejada de puigs 
ondulats poblats de masses forestals. 

La zona on s'ubica la finca de Can Joanola, per on transcorren els nous camins, es caracteritza 
per ser un terreny de relleu planer tot i que lleugerament ondulat, amb un pendent suau 
descendent des del Nord cap a la vall de la riera de Canyelles al Sud, limitada principalment 
pels puigs d’en Pruneda al Nord i el Puig d’en Pota al Sud que escanyen l’àmbit per aquestes 
dues vessant i per la seva pròximitat, també per la vessant Est. La vall s’obre per la vessant 
Oest cap el Camí Ral i la zona on s’emplaça la Depuradora de Palamós, tot i que un petit turó 
confrontant a l’àrea també fa de límit en el seu extrem Sud-Oest. 

El relleu de la vall és molt suau, amb un desnivell que no arriba als 15 metres per una llargada 
total d'uns 400 metres, entre l’accés oriental a traves del Cami de Can Niell (punt més alt) i 
l'extrem Sud-Oest de l’àmbit, sobre la riera (punt més baix). 

L’estructura l’emplaçament s’ha detallat en l’apartat “3.2 COMPONENTS DEL PAISATGE” de la 
present memòria, on s’han tingut en consideració els diferents components que l’integren. 

 

ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 

La intervenció a realitzar correspon al propi emplaçament descrit, requerint una solució per a 
una millor i correcte convivència entre els diferents elements i sistemes que integren l’àrea 
d’actuació, principalment els camins, els camps i l’edificació del mas de Can Joanola existent, 
que es preten rehabilitar i serà objecte d’un projecte posterior al que ens ocupa. 

Per tant, s’enten, que no correspon valorar possibles alternatives a l’ubicació de la intervenció a 
desenvolupar, sino modificar els elements existents. 

 



VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

Els factors de visibilítat més importants vénen determinats per la conca visual de l'indret 
(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 viceversa, així com els espectadors, ja siguin permanents o 
ocasionals, que des dels diferents observatoris té tota la zona dels camins a reformar de Can 
Joanola dins el seu camp visual. 

Així doncs, cal tenir presents els diferents observatoris o punts d'observació, com ara les zones 
habitades, les edificacions aïllades o els miradors naturals, com també els recorreguts visuals 
des de les carreteres i/o camins des d'on es pot observar la finca. 

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. 

Si tenim en compte un context territorial ampli, la zona de projecte té una baixa exposició visual 
segons el plànol del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, ja que es troba en una 
zona força planera entre algunes zones de major exposició visual com el Puig d’en Pruneda, 
Puig de Gallifa, Puig Gavatx, Puig de’n Pota, Puig morera etc. els quals en dificulten la visió 
més enllà. Però cal destacar que des de zones properes i habitades o transitades, l’àmbit és 
parcialment visible, per això posteriorment s’analitza la visibilitat del projecte des d’una menor 
escala territorial. 

 

 

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines 

 

CONCA VISUAL TEÒRICA I CONCA VISUAL REAL 

El nou traçat del Camí de Can Niell serà menys exposat que l'actual, pel fet de no haver de 
passar pel mig de les dues parcel·les de conreu que divideix, traçant una forma de “U”, re-
ubicant-se a la vora de la parcel·la veïna situada al Nord, on actualment ja es produeix un 
marge a mode de petit talús ocupat per vegetació de vora.  



D’igual manera el Camí no asfaltat també transcorre pel vell mig de dos conreus, essent molt 
més visible que el proposat, que transcorrerà per les vores dels conreus existents per la 
vessant Oest de l’àrea anant a cercar el petit turó esmentat anteriorment. 

Destacar que ambdos canvis aniran perfectament adaptats a l'orografia actual del terreny 
sense ser necessari portar a terme moviments de terres significatius. 

En cap moment la zona del projecte és visible des de les zones més freqüentades i amb més 
espectadors potencials com serien els nuclis de població o urbanitzacions properes. 

La conca visual real és menor que la teorica, ja que tots el puigs es troben poblats d’arbrat 
limitant-la en les vessants Nord i Sud-Oest sobre tot, mentre que les vessants Est i Sud 
disposen de vegetació de riera i alguna zona arbrada aïllada. Així, els obstacles visuals que 
delimiten la conca visual real (i també teòrica) són tots naturals. 

La visibilitat de l’emplaçament s’ha calculat des de l’interior de l’àmbit de projecte, mitjançant 
diferents punts d’anàlisi, ubicats de manera estratègica per determinar la visibilitat de la zona 
d’actuació.  

Tant la topografia ondulada a base de puigs forestals de petita alçada sense miradors aparents 
que enmarquen la vall on s’emplaça l’àrea d’actuació, com la vegetació dels seus límits, 
formada per franges d’arbres, arbusts i herbes de diferents tipus, a les vores dels camps i les 
rieres, acoten de forma molt local la seva visibilitat, tal i com es concreta en els plànols que 
acompanyen la present memòria. 

La conca visual real arriba aproximadament a 13 ha en el seu entorn immediat i no es preveu 
que es vegi modificada per la intervenció prevista. 

La visió dins de la zona de projecte serà òptima, i en tot moment es visualitzaran els carnins, ja 
que transcorreran per una zona amb un relleu molt suau, i sense cap obstacle, ja que 
únicament hi ha diversos camps de conreu. 

 

Vista general de l’emplaçament i la conca visual 

 

FACTORS DE VISIBILITAT 

A continuació es descriuen els diferents observatoris existents o punts visuals més notoris o 
sensibles de l'entorn de la zona de projecte, considerant el possible impacte visual que pot 
provocar la reforma d'aquest carni rural a l'alçada de Can Joanola.  



OBSERVATORI 1: CAN JOANOLA 

- Coordenades UTM X: 41.8798, Y: 3.1513  

- Alçada: 48m.  

- Descripció: Masia situada al centre de l’àmbit d’intervenció del present estudi. L’antic camí 
es manté com accés a la masia des del nou traçat projectat i arriba fins a la façana principal 
de Can Joanola. 

 

- Distància Existent: La distància al Tram 1 del Camí de Can Niell i al Tram 3 del Camí no 
asfaltat existents és aproximadament de 6m, per les vessants Nord i Oest de la masia.  

- Distància Proposta: La mínima distància de la façana i el nou Camí de Can Niell és de 138m 
cap al Nord, respecte al Tram 2, i en relació al Camí no asfaltat la distància és de 63m cap a 
l’Oest, pel que fa al Tram 4.  

Característiques: 

- Camp visual: obert i directe 

- Obstacles visuals: pocs obstacles, vegetals de peu baix o mitjà principalment situats en els 
camps de conreu que envolten la masia. 

- Espectadors potencials: els habitants de la masia (i promotors del projecte) com a 
espectadors permanents. 

- Proposta de millora paisatgística: l’aument de la distància dels camins respecte a l’edificació 
es considera una millora del seu impacte. 

- Valoració possible impacte visual: POSITIU (una millora respecte a la situació actual). 

 

OBSERVATORI 2: MAS BENET.  

- Coordenades UTM X: 41.8814, Y: 3.1483  

- Alçada: 45m.  

- Descripció: Masia confrontant a l’extrem occidental del Camí de Can Niell existent i situada 
a l’extrem nord-oest de la zona d’afectació del Pla d’Actuació Específica. Aquesta masia 
s’obre amb façana principal a sud-est i no enfoca cap a sud-est que es on trobem la zona 
d’afectació del Pla d’Actuació Específica. 



- Distància Existent: La distància al Tram 1 del Camí de Can Niell existent és de 123m i al 
Tram 3 del Camí no asfaltat existent és aproximadament de 222m, per les vessants Est i 
Sud-Est de la masia respectivament.  

- Distància Proposta: La mínima distància de la façana i el nou Camí de Can Niell és de 123m 
cap a l’Est, respecte al Tram 2, i en relació al Camí no asfaltat la distància és de 150m cap a 
l’Oest, pel que fa al Tram 4.  

Característiques: 

- Camp visual: amplia i oberta però sense visió a l’àmbit d’actuació del projecte 

- Obstacles visuals: vegetals principalment, línia arbustiva en el seu propis límits del jardí i 
linia d’arbres de vora de camp en la vessant Est i Sud-Est. 

- Espectadors potencials: els habitants de la masia. 

- Proposta de millora paisatgística: no es contempla. 

- Valoració possible impacte visual: NO AFECTA, no existeix visió. 

 

OBSERVATORI 3: CAN FERRIOL 

- Coordenades UTM X: 41.8819, Y: 3.1488  

- Alçada: 60m.  

- Descripció: Masia situada al nord del projecte, a la que s’accedeix a través d’un camí que 
desemboca al Camí de Can Niell existent. Aquesta masia és actualment una casa rural i té 
una gran part de la parcel·la dedicada a l’aparcament d’autocaravanes. 

 

- Distància Existent: La distància al Tram 1 del Camí de Can Niell existent és d’un promig de  
160m i a l’inici del Tram 3 del Camí no asfaltat existent és aproximadament de 200m, sobre 
la seva vessant Sud de la masia. 

- Distància Proposta: La mínima distància de la façana i el nou Camí de Can Niell és de 
100m, respecte al Tram 2, i en relació a l’inici del Camí no asfaltat la distància és de 135m 
pel que fa al Tram 4, cap al Sud amdos. 

Característiques: 

- Camp visual: amplia i oberta  



- Obstacles visuals: el nou tram del Camí de Can Niell, el Tram 2, queda parcialment ocult per 
les tres franges d’oliveres situades en la vessant Sud de la seva pròpia finca. 

- Espectadors potencials: els residents i visitants de la masia 

- Proposta de millora paisatgística: es contempla plantar en el marge Nord del nou tram del 
Camí de Can Niell, Tram 2, en la seva meitat oriental, una franja vegetal composta per peus 
d’arbres d’alzines i pins. 

- Valoració possible impacte visual: POSITIU (una millora respecte a la situació actual). 

 

OBSERVATORI 4: CA N’OLIVET 

- Coordenades UTM X: 41.8817, Y: 3.1522 

- Alçada: 60m.  

- Descripció: Masia situada al Nord-Est del projecte, a la que s’accedeix a través de l’extrem 
oriental del Camí de Can Niell existent. 

 

- Distància Existent: La distància al Tram 1 del Camí de Can Niell existent és de 40m i a l’inici 
del seu extrem E, i del Tram 3 del Camí no asfaltat existent és aproximadament de 205m, 
sobre la seva vessant Sud-Oest de la masia en ambdos casos. 

- Distància Proposta: La mínima distància de la façana i el nou Camí de Can Niell és de 40m 
a l’inici del seu extrem E, respecte al Tram 2, i en relació a l’inici del Camí no asfaltat la 
distància és de 205m pel que fa al Tram 4, cap al Sud-Oest amdos. 

Característiques: 

- Camp visual: reduït  

- Obstacles visuals: vegetals principalment, línia arbustiva en el seu propis límits del jardí. 

- Espectadors potencials: els habitants de la masia 

- Proposta de millora paisatgística: no es contempla. 

- Valoració possible impacte visual: NO AFECTA, no existeix visió. 

 



OBSERVATORI 5: EDIFICI DEL TURÓ.  

- Coordenades UTM X: 41.8785, Y: 3.1493  

- Alçada: 49m.  

- Descripció: Edificació situada a l’Oest del projecte, a la que s’accedeix a través del Camí 
Ral. 

- Distància Existent: La distància al Tram 1 del Camí de Can Niell existent és de 205m, i del 
Tram 3 del Camí no asfaltat existent és aproximadament de 170m, sobre la seva vessant 
Nord-Est de l’edificació en ambdos casos. 

- Distància Proposta: La mínima distància de la façana i el nou Camí de Can Niell és de 290m 
a l’inici del seu extrem O, respecte al Tram 2, i en relació al punt més proper del Camí no 
asfaltat la distància és de 78m pel que fa al Tram 4, cap al Nord-Est amdos. 

Característiques: 

- Camp visual: amplia i oberta però sense visió a l’àmbit d’actuació del projecte 

- Obstacles visuals: vegetals principalment, línia arbustiva en el seu propis límits del jardí i 
massa de pins situats al turo en la seva vessant Est. 

- Espectadors potencials: els habitants de l’edificació. 

- Proposta de millora paisatgística: no es contempla. 

- Valoració possible impacte visual: NO AFECTA, no existeix visió. 

 

4.2 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE 

FINALITAT I JUSTIFICACIÓ 

El present Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic preten donar resposta a les decisions 
preses per tal de desenvolupar el Projecte d’Actuació Específica per al “CANVI DE TRAÇAT 
DELS CAMINS AL SEU PAS PER LA MASIA CAN JOANOLA”  té per objecte la realització dels 
tràmits pertinents per a modificar el traçat dels dos camins públics existents que transcorren a 
tocar de la masia Can Joanola: tant del Camí de Can Niell, asfaltat, com de l’altre camí sense 
asfaltar, per tal de modificar parcialment llurs traçats per uns de nous, allunyats de les 
edificacions existents que integren l’esmentat mas, que es preten rehabilitar i serà objecte d’un 
projecte posterior al que ens ocupa, tot i garantint la idoneïtat i continuïtat del nou traçat per als 
usos que serveix. 

Les propostes de modificació dels traçats d’ambos camins previstes en el present document 
procuren millorar les seves condicions, tant físiques com paisatgístiques, i per a les quals 
s’enumeren a continuació una sèrie de requeriments i deficiències a les quals es pretén donar 
resposta: 

- Donar compliment a la normativa urbanística vigent, ja que l’edificació existent es troba a 
uns 6-7m de distància del Camí de Can Niell.  

- Allunyar el trànsit de l’entorn immediat de la masia Can Joanola, per tal de millorar la 
seguretat vial dels vehicles, augmentant la distància de possibles objectes de col·lisió, com 
són les edificacions existents, així com de les persones que fan ús de l’entorn de la masia, 
minimitzant el risc d’atropellament. 

- Augmentar la distància de la masia Can Joanola fins a les zones d’ús públic, per augmentar  
la seguretat de la pròpia masia pel que fa als robatoris. Actualment el traçat dels camins 
discorren a escassos metres de la masia, fet que augmenta el risc de patir robatoris, 
facilitant l’escapada als delinqüents. 



- Millorar la intimitat i la privacitat d’ús de la masia, allunyant el pas de persones i vehicles de 
les edificacions existents a Can Joanola. 

- Consolidar la finca de la propietat de la masia Can Joanola, re-situant els camins que la 
travessen en els seus límits, en la mesura del possible, integrant els diferents camps 
agrícoles en un mateix conjunt, minimitzant les interferències externes, dotant-lo d’un major 
aprofitament agrícola i sense que això suposi cap perjudici a l’entorn. 

 

COMPONENTS 

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, li nies 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. 

El paisatge de la finca de Can Joanola i del seu entorn més immediat es correspon a un 
paisatge agrícola, que s'allarga cap a l'Oest fins a les Gavarres i cap a l’Est quasi fins al mar. 
Pel sud es troba limitat per un entorn més accidentat que interromp els conreus amb una gran 
massa forestal que ocupa el Cap Roig. Pel Nord a excepció d’algun puig poblat d’arbres també 
hi continuen els conreus. Per tant es troba en una zona de transició amb un paisatge 
agroforestal, ja que apareixen masses forestals intercalades en àmplies zones agrícoles.  

Pel que fa a les formes d'aquest paisatge, aquestes les podem resumir de la següent manera: 

- Àrees: trobem una gran àrea agrícola que és la que domina tot aquest entorn. Està formada 
per camps de conreu (sobretot de secà), amb una xarxa de camins molt important i també 
nombroses masies i habitatges escampades per tota l'àrea. Dins d'aquesta àrea trobem 
algun àmbits forestals, que ocupen els puigs i turons de la zona així com el massís de Cap 
Roig. 

- Vores: les vores més perceptibles del paisatge de la zona d'estudi les formen els cursos 
fluvials al sud del projecte (la riera de Canyelles i un dels seus afluents provinent del Puig 
d’en Pruneda) aixi com el Puig d’en Pruneda i el Puig d’en Pota i les masses forestals que 
els poblen. El petit turó situtuat en l’extrem Sud-Oest de l’àrea també la limita. Són elements 
que diferencien petites subunitats dins de l'àrea agricola i clarament perceptibles a mitja 
distància i que la delimiten perfectament. 

- Línies: trobem diverses línies, les més significatives vénen donades pels camins existents, 
bàsicament els que son objecte d'estudi, i que delimiten els diferents camps de conreu i els 



seus marges amb vegetació arbòria o bardissa. El domini de la superfície agrícola fa que el 
paisatge disposi de traces de canvi de conreu en els campst. 

- Punts: en aquest cas, en tot aquest paisatge agrícola del Barri de Canyelles, els punts 
diferenciats corresponen a les nombroses masies que trobem, ja siguin més disperses com 
correspon a l'entorn de Can Joanola o més agrupades, més l’Est. Tot i que més puntuals els 
diversos peus arboris aïllats situats en els camps de conreu o al voltant dels habitatges es 
poden considerar punts diferenciats dins aquest paisatge. 

Pel que fa a la relació entre els elements que composen el paisatge, aquests els podem 
resumir de la següent manera: 

- Unitat: cal diferenciar el que trobem en una perspectiva curta, on hi ha una total 
homogeneïtat en el paisatge, amb un domini dels camps de conreu, amb les diverses 
masies i habitatges com a elements destacables i amb alguns peus arboris al voltant de la 
mateixa o remarcant els marges del camps, però en una perspectiva més àmplia, aquesta 
uniformitat es perd i el paisatge agrlcola de l'entorn immediat de Can Joanola passa a ser un 
paisatge més de tipologia agroforestal tant al Nord com al Sud. 

- Varietat: la repetició més important i que caracteritza el paisatge ve donada pels camps de 
conreu força lineals, les franges de vegetació dels marges dels camps, així com els 
nombrosos habitatges existents en aquest entorn agrícola de Can Joanola. Amb una visual 
curta és poc qualificat el paisatge com a homogeni, però en una perspectiva més àmplia el 
paisatge es toma molt més divers, per l'aparició de petites taques forestals, rieres o 
infraestructures viàries. 

- Intensitat: l'homogeneïtat comentada del paisatge de l'entorn de la finca de Can Joanola, 
donada pel domini dels camps de conreu i la masia perfectament integrada en aquest 
entorn, condiciona que no hi hagi gaires contrasts dins la composició i sigui un paisatge 
d'intensitat baixa. Ara bé, a una escala més àmplia el paisatge del seu voltant ofereix unes 
grans diferències en la composició, ja que la presència de masses forestals, altres rieres, fa 
que guanyi en intensitat. 

- Integritat: aquest és un paisatge clarament agrícola i per tant amb una forta incidència per la 
transformació que sobre el mateix hi ha posat l'home, tot, i això aquesta transformació ha 
estat durant molts anys i ha quedat prou integrada en el paisatge. 

- Complexitat: les caracterlstiques d'homogeneïtat, unitat, intensitat, integritat i varietat, 
presents en al paisatge, fan que aquest sigui poc complex, de fàcil comprensió per 
l'espectador amb una visual curta i perfectament assimilable com un paisatge agrícola 
estàndard de la plana gironina, però més complex quan obrim la perspectiva de forma més 
àmplia, al tenir en compte l'aparició de masses forestals i els puigs que les allotgen tant cap 
al Sud com cap al Nord. 

 

REQUISITS TÈCNICS I FUNCIONALS 

Pel que fa a la solució proposada en el present projecte, a continuació es justifiquen les 
mesures adoptades en funció de les prescripcions de les normes que li son d’aplicació: 

- Ambdós camins son de domini públic i consten en els plànols que determinen la xarxa viària 
rural en el Cadastre Municipal, segons consultes sol·licitades i realitzades a l’Ajuntament. 

- El present Projecte s’acompanya del corresponent Estudi d’impacte i integració paisatgística 
de la intervenció, on es justifica el compliment de l’Article 3.5.5 per les plantacions i 
repoblacions d’arbres que es realitzin, mitjançant espècies autòctones, per tal de no 
mantenir la constitució específica de les masses forestals. 



- L’Article 3.5.8 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Mont-ras preveu que es 
respectin els camins que consten en el Cadastre Municipal, quedant prohibida l’obertura de 
nous, a excepció d’aquells que es destinin a explotacions agrícoles o forestals.  

La modificació dels mateixos no és prohibida, i és el cas objecte del present projecte, el qual 
es tramitarà com preveu la normativa vigent i que es concreta a continuació. 

- L’Article 3.5.10 del Planejament, en el seu apartat d), preveu una separació mínima de 5m a 
l’eix del camí públic de les tanques que delimiten les parcel·les adjacents.  

Els nous traçats dels camins proposats en el present projecte respectaran aquesta distància 
i a tal efecte s’han determinat en els plànols les tanques existents. 

- Els nous traçats proposats permetran que l’edificació existent del Mas Joanola respecti les 
distàncies que preveu l’Article 4.4.1 en el seu apartat A per a habitatges, essent 10m la 
separació mínima establerta a l’eix de camins rurals i als termeners. 

- El Codi Tècnic de l’Edificació preveu en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi en 
la seva Secció SI 5: Intervenció dels Bombers, els paràmetres mínims que han de disposar 
els vials d’aproximació per als vehicles i possibilitar la seva maniobra són els següents: 

a) Amplada mínima: 3,50m, essent de 7,20m en els trams corbats amb radis de gir mínims 
de 5,30m i 12,50m. 

b) Alçada mínima lliure: 5,00m 

c) Capacitat portant del vial: 20 kN/m². 

Els camins proposats s’adequaran en la mesura del possible a les prescripcions que preveu 
el DB i en tot cas no disminuiran les condicions que presenten els traçats actuals. 

- Segons el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), els 
nous traçats donen resposta als seus requeriments, i podran formar part de la Xarxa Bàsica, 
com a camins secundaris, ja que permeten el pas creuat de camions d’extinció del tipus 
BRP (Bomba Rural Pesada),  

Tenint en consideració que els traçats tenen una amplada d’entre 3 a 5m, amb sobre-
amples disposats cada 100-150m, que permeten el pas creuat de vehicles., ja que aquelles 
zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas 
d’emergència entren en la seva definició. 

 

4.3 VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 

SITUACIÓ EXISTENT 

Els camins objecte de modificació corresponen al Camí de Can Niell i el Camí no asfaltat que 
neix al peu de la masia de Can Joanola, el primer és asfaltat i de 3,5m d’amplada i el segon és 
de terra i de 2,5m d’amplada. Tots dos fragmenten l’area de conreu dels terrenys pertanyents a 
la masia i passen a una distància molt propera a aquesta, a uns 6-7m el primer i 2m 
respectivament. Aquesta poca distància converteix els camins en molestos per als usuaris de 
Can Joanola i fins i tot perillós per la seva seguretat i els vehicles que hi circulen, també per fes 
molèsties que genera (soroll, pols, fum ... ). 

 



 
Traçat actual 

 

El tram de Camí de Can Niell a modificar va des de on aquest camí deixa en la seva vessant 
Sud el camp pertanyent a Can Joanola, uns 130m davant de la masia de Can Ferriol, fins al 
límit de la propietat de Ca n’Olivet. Mentre que el tram de Camí no asfaltat a substituir disposa 
del mateix orígen que l’anterior i finalitza en el seu pas per la Riera de Canyelles. 

  

 
Camí de Can Niell i Camí no asfaltat - Trams confrontants a la Masia Can Joanola 

 



 

Camí no asfaltat actual 

SITUACIÓ PROPOSADA 

Els nous traçats desplacen els trams de camí que transcorren per la finca de Can Joanola als 
seus extrems, permetent la continuïtat dels camps de conreu i allunyant-los de les edificacions 
que integren la masia. 

El traçat del Camí de Can Niell a modificar passarà per l’extrem Nord de la propietat, a prop del 
límit de la propietat de la Masia de Can Ferriol, on actualment ja hi ha una vora marcada, tant 
per la tanca calada que limita la seva propietat , com en alguns trams per el talús de canvi de 
nivell. 

El traçat s’ha previst de tal manera que es minimitzin els trams corbats, en línia recta amb 
acords corbats amb els traçats existents dels extrems, tot i respectant les distàncies que preveu 
la normativa fins a les tanques existents en les propietats confrontants 

 

Traçat proposat 



 

Camí de Can Niell proposat - Nova traça sobre la vora 

El nou tram proposa ampliar els seus 3,50m en aquells trams corbats per tal de garantir la 
correcta circulació i gir dels vehicles de bombers, millora que també contempla el Catàleg 
d’Espais d’Interés Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Tot i que disposarà d’un 
acabat asfaltat similar a l’existent d’amplada 3,50m i les arees de maniobra romandran ermes. 

Cal destacar també que el traçat proposat disposa d’una longitud molt menor a la existent, 
disminuïnt les distàncies entre extrems i la superfície de ferm a mantenir. 

Part del Camí de Can Niell es mantindrà com accés privat a la masia de Can Joanola i la resta 
es desmuntarà i s’integrarà la franja al conreu. 

El Camí no asfaltat trancorrerà pràcticament pel límit de la propietat, tangent en gran part del 
seu recorregut a les vores existents, tot i respectant les distàncies que preveu la normativa fins 
a les tanques existents en les propietats confrontants. 

Disposarà del mateix acabat que el que substitueix a base de terra compactada i una amplada 
de 3,5m, també garantint en els trams corbats la correcta circulació i gir dels vehicles de 
bombers.  

 

Camí no asfaltat proposat - Nova traça de vora (inici) 



 

Camí no asfaltat proposat - Nova traça de vora (connexió amb existent) 

La part de camí desafectada s’integrarà amb els camps confrontants. 

 

ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ 

El nou traçat del Camí de Can Niell es va preveure inicialment tangent a la vora de la vessant 
Nord actual de la finca de Can Joanola, però aquesta traça obligaria en els seus extrems a 
introduir acords corvats formats per dues corbes successives per tal de respectar les distàncies 
a les tanques de les finques veïnes existents, així com a intervenir sobre propietats de tercers. 

El camí no asfaltat es podria traçar també al límit E de la finca, resseguint el traçat de la 
propietat, ja que el trànsit a traves del mateix és mínim, però s’ha optat per racionalitzar i 
minimitzar el recorregut mitjançant trams més rectilinis i directes, reduïnt la seva longitud, tot i 
que com a resultat part del camp de la vessant O de Can Joanola romandrà separat de la resta. 

 

VALORACIÓ GLOBAL DELS CANVIS INDUÏTS PEL PROJECTE 

L’actuació prevista sobre  els camins permetra mantenir  la naturalesa agrícola i rural de la 
finca i el seu entorn, millorant la seva relació amb l’edificació existent en la finca i  l’explotació 
dels camps de conreu. 

Els nous traçats i el seu disseny aportaran un valor afegit als camins que integren, mitjançant la 
seva major accessibilitat, tenint en compte que formen part de la xarxa bàsica viaria del Pla 
d’Actuació Municipal d’Emergències per Incendis Forestals de Mont-ras. 

La solució establerta d’acabats, emulant les existents, i d’acord amb l’ús i trànsit als que 
serveixen, no mimbaran la seva integració paisatgística pel que fa als materials.  

 

4.4 ANALISIS SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS 

La fragilitat del paisatge o la qualitat terciària es defineix com la susceptibilitat d'un paisatge a 
veure alterats els seus valors i el seu caràcter per l'efecte paisatgfstic produït per l'actuació 
proposada. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus d'activitat que s'hi 
vulgui desenvolupar en el futur. 

L'actuació ha comportat un cert canvi en el paisatge respecte a la situació existent 
anteriorment, ja que s'ha incorporat una nova traça per una zona actualment ocupada per dos 



camps de conreu. Ara bé, la longitud del nou traçat és força reduïda i afecta parcel·les del 
mateix promotor, sense generar canvis significatius que puguin afectar la qualitat del paisatge 
ni provocar una degradació de l'entorn. 

A més, cal tenir present que ens trobem dins un context on el paisatge és prou repetitiu i 
caracteritzat per extensions agrícoles i de caràcter clarament rural. 

 

- Topografia: els nous traçats d’ambdos camins no implicaran modificacions substancials del 
terreny, ja que aquest és molt planer i s’adaptaran al mateix. 

- Vegetació: els nous traçats afectaran principalment a la vegetació existent en els camps per 
on transcorreran, la qual no te actualment un valor de rellevància considerar, ja que es 
troben erms o amb plantes salvatge de port baix o mitjà i, en tot cas, i d’igual manera que 
els camins nous redueixen la superfície d’aquesta vegetació, aquesta es veurà compensada 
per les arees a desafectar dels camins existents. Per garantir el pas del camí no asfaltat per 
la vora Oest de la finca de Can Joanola, s’afectarà un tram de 3,50m de xiprers que integren 
la franja longitudinal de 28,00m que envolten l’antic pou del mas. 

- Percepció visual de la intervenció: tenint en compte els paràmetres constructius que ha 
contemplat el projecte, descrits en l'apartat anterior, el paisatge només patirà una re-
localització de l'aparició d'un element antròpic nou que queda ben integrat en aquest entorn. 
Per tant, l'actuació proposada no ha resultarà una obra especialment discordant dins l'entorn 
agrícola on s'emmarca, on ja hi ha diversos camins rurals d'aquestes caracterlstiques que 
creuen zones agrícoles, alguns dels quals asfaltats. 

- Percepció visual dels elements externs: el nous traçats propers als límits existents dels 
camps de la finca redueixen en part el nombre de vores generades pels camins com a 
component d’alteració humana del paisatge, tot i que cal valorar si la major proximitat del 
nou tram del Camí de Can Niell a l’aparcament de caravanes de Can Ferriol el pot fer més 
visible. Al ser el nou traçat tangent a l’àmbit on s’emplaça aquest aparcament, pot reduir 
l’impacte que en un dels dos sentits de la circulació, pot tenir actualment circular encarant la 
façana que generen. Aquesta problemàtica s’aborda en les mesures d’integració 
contemplades en el següent apartat. 

D'aquesta manera podem dir que per la qualitat paisatgística de l'entorn on ens trobem la 
fragilitat paisatgística de l'entorn i la capacitat del mateix per absorbir i integrar el canvi 
proposat es valora com a MITJANA-ALTA, ja que el canvi en l'entorn no és preveu significatiu i 
aquest nou element no representa un canvi molt important amb la situació actual; a més ha 
estat projectat per tal de millorar l’accessibilitat i la seguretat dels usuaris dels camins, així com 
millorar la qualitat de vida dels habitants Can Joanola. 

 

5 ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

5.1 ESTRATÈGIES 

- El desplaçament dels camins als marges de la finca de Can Joanola minimitza l’aparició de 
les traces que fragmenten el paisatge agrícola que ocupa l’àmbit d’actuació com a 
conseqüència de la intervenció humana, formades tant pels propis camins com per la 
vegetació de vora que neix a ambdos costats d’aquests. Per tant el gra del mosaic agrícola 
que integra l’àmbit aumenta de gra. 

- La longitud dels trams de camí nous és aproximadament un 20% inferior tenint en compte la 
suma dels trams del Camí de Can Niell asfaltat i el Camí no asfaltat. Mencionar que el 
primer, amb major impacte pel seu acabat, es veu reduït en un 40%. 



- La topografia existent permet adequar els nous trams proposats a la mateixa sense haver 
de realitzar moviments de terres superiors als existents, més aviat de menor consideració, ja 
que s’hi adapten millor. 

- Millorar el valor paisatgísitic de les zones externes de l’entorn intervenint en les vores per 
minimitzar l’impacte de l’activitat d’aparcament de caravanes. S’han valorat dues opcions, A 
i B, tal i com es contempla en els plànols, havent estat l’opció A la considerada més adient 
per produir un impacte paisatgístic més baix, donar un major grau d’integració. 

 

5.2 CRITERIS 

- Reforçar el caràcter agrícola de l’entorn agrupant i integrant les superfícies de conreu i 
minimitzant l’impacte dels elements antròpics que els fragmenten. 

- Minimitzar l’impacte de la intervenció mantenint els acabats i les característiques dels 
originals mimetitzant l’actuació amb la resta d’intervencions semblants de l’entorn i en major 
mesura a l’actual, a la topografia existent. 

- Minimitzar l’impacte paisatgístic dels elements antròpics externs situats en l’entorn de la 
intervenció. 

 

5.3 MESURES 

Seguidament es descriuran el conjunt de mesures d'integració que s'han considerat i també 
aplicat quan s'ha realitzat l'actuació per tal de minimitzar l'impacte visual i paisatgfstic que ha de 
comportar la reforma dels camins. 

Tenint en compte que el projecte consisteix en l'obertura d'uns trams de camí nous sobre un 
terreny agrícola, sense afectar cap peu arbori, ni generar nous terraplens o desmunts de mida 
significativa, les mesures correctores que s'han de preveure són poc significatives ni tampoc 
s'han de contemplar mesures compensatòries. 

Les mesures preventives i correctores que s'han tingut en compte a l'hora de portar a terme 
l'actuació seran: 

- Encintat amb estaques i malla plàstica tot l'ample del carni abans de començar les obres per 
tal de no afectar cap peu arbori o una superficie agricola major a la prevista. 

- La base dels camins serà la mateixa que trobem en els existents i els altres camins de 
l'entorn. 

- Els talussos del carni tindran un pendent suau, amb una alçada inferior al metre. 

- Plantació de pantalla vegetal de fons en la vessant N del nou tram del Camí de Can Niell a 
base de peus d’abre alineats al límit entre la finca de Can Joanola i la de Can Ferriol, amb 
una separació aproximada de 3m entre ells, formats per les espècies autòctones: Alzines i 
Pins Halepensis, en ordre aleatori i tamanys variats. Garantint una millor ocultació al pas del 
temps de l’aparcament de caravanes gràcies al caràcter perenne del seu fullam i l’alta 
resistència a la sequera que tenen. 

- Elevar el punt central dels camins respecte els marges amb un pendent transversal minim 
del  2% i obrir les cunetes necessàries per evacuar l'aigua. 

- Eliminar tots els residus generats pels treballs d'obertura del camins i desmunt dels trams 
existents a suprimir, portant a terme una recollida selectiva i gestionar-ho d'acord a la 
normativa actual. 



Una vegada analitzat el paisatge, descrita la proposta i les mesures d'integració adoptades, es 
procedeix a caracteritzar, definir i valorar els impactes paisatgístics potencials associats a les 
actuacions proposades segons els següents termes: 

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

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

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

- Crític: quan l’impacte en el paisatge és molt negatiu i supera el llindar tolerable. En aquest 
cas, el projecte és desaconsellable. 

Les actuacions que poden comportar cert impacte paisatgístic serien: 

Caracterització Definició de l'impacte Mesures correctores Valoració de 
l'impacte 

Obertura d’un nou 
tram de camí dins 
entorn agrícola  

Impacte per l’aparició 
d’un element antròpic 
en una zona agrícola 

Es realitzarà emulant 
els existents 

Compatible 

Canvi d’ús d’una 
superfície agrícola  

Convertir un entorn 
agrícola en un camí 

És un canvi d’ús que 
queda força integrat  
per l’existència 
d'altres camins rurals 
i per les reduïdes 
dimensions de 
l'actuació. 

Compatible-moderat 

Obertura de nou 
camí 

Moviment de terres i 
possible modificació 
del relleu 

S’ajustarà en tot 
moment a les 
pendents del terreny, 
amb uns terraplens 
màxims d’un metre 

Compatible-moderat 

Modificació del 
pendent actual 

Modificació de les 
escorrenties 
existents 

Disseny de secció 
per evacuar les 
aigües als conreus 
confrontants 

Compatible 

Integració 
paisatgística 

Creació de pantalla 
vegetal enfront de 
l’aparcament de 
caravanes 

Plantació de franja 
longitudinal de peus 
d’arbrat de manera 
aleatòria 

Positiu 

Afectació de la riera 
de Canyelles 

Impacte per possible 
afectació del nou 
camí sobre aquest 
curs fluvial 

No es preveu afectar 
la riera, el seu llit ni 
el canyissar, ni el pas 
a traves de la riera 

Compatible 

Així doncs, en global, es valoren els impactes associats a les actuacions com a COMPATIBLES 
per l'afectació una zona agrícola sense un interès ambiental molt rellevant i de manera poc 
significativa per les dimensions i superficie afectada. Amb les mesures correctores establertes i 
a executar, aquest projecte no incidirà de manera negativa sobre el medi ambient i el paisatge, 



i suposarà una millora molt important a nivell social i de millora de les condicions per tornar a 
fer habitable Can Joanola. 

 

6 CONCLUSIONS 

La conca visual de l'entorn d'aquests camins de Can Joanola és acotada, donats tots els 
obstacles visuals i accidents geogràfics que rodegen l’àmbit. 

La justificació de la integració paisatgística de les noves propostes de traçat del tram del Camí 
de Can Niell i del Camí no asfaltat, al seu pas per la Masia Can Joanola, fa referència als trams 
de camí a substituir, ja que els trams existents que s’aprofiten, només s’han d’adequar 
homogeneïtzant el seu ferm. 

Així doncs, l’afectació a l’entorn de la modificació dels traçats que cal realitzar és mínima i els 
principals criteris pels quals es valora positivament, enfront a l’afectació que això pugui 
provocar a l’entorn i al paisatge, són els següents: 

- La longitud dels tram de Camí de Can Niell asfaltat resultant serà molt inferior al tram de 
camí que es desafectarà. Així doncs, la longitud de camins públics resultants que caldrà 
mantenir serà inferior a l’actual. 

- Els trams de camí proposats discorreran majoritàriament pels límits amb les finques 
confrontants que es troben resolts majoritàriament sense talussos, existeix per tant 
continuïtat topogràfica (no hi ha desnivells entre els camps) i en conseqüència, es minimitza 
el moviment de terres i la corresponent afectació o modificació del paisatge.  

- Les espècies vegetals existents en el traçat del nou camí a obrir són majoritàriament del 
tipus de marge herbacis, no llenyosos, que responen a les pertorbacions ja siguin a partir de 
labors del camp o del propi marge. Així doncs, l’obertura d’aquest tram de camí no preveu 
afectar de manera significativa l’ecosistema.  

- Les espècies vegetals a plantar en els marges dels nous traçats permetran integrar i ocultar 
millor l’impacte com a element antròpic de certes activitats que es desenvolupen a l’exterior 
de l’àmbit d’actuació. 

Així doncs, tant pel tipus d'actuació com pel conjunt de mesures correctores que s'han 
proposat, aquesta actuació no es preveu que generi un impacte paisatgístic especialment 
destacable, sinó que es pot considerar una millora positiva, ja que comportarà allunyar el pas 
de vehicles de la masia de Can Joanola, millorant aixi la seguretat de les persones.  

El conjunt de les actuacions es valoren com a COMPATIBLES 
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