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Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada 

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

1 INTRODUCCIÓ 

Els Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació 

paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen per objectiu promoure una bona inserció de 

les activitats en el paisatge, amb la idea que és possible frenar la pèrdua de qualitat i diversitat 

paisatgística derivada del procés urbanitzador imperant en els darrers temps, cercant 

estratègies per compatibles els canvis que indueixen les activitats antròpiques amb el 

manteniment dels valors paisatgístics preexistents. 

1.1 DADES BÀSIQUES DE L’ACTUACIÓ 

Tot seguit es detallen les dades bàsiques del Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada, el 

qual és objecte del present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. 

 

Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada 

Promotor 

Casino Castillo de Peralada SLU, Cavas del Castillo de Peralada SAU (Grup Peralada) i Immobiliària Camo SL. 

Redactor del projecte 

GCA Arquitectes 

Pareja i Associats, advocats 

Redactors de l’EIIP 

Lavola 1981 

Síntesi de l’actuació 

L’objectiu principal que motiva la redacció del PEU és desenvolupar l’ordenació de l’àmbit del Castell de 

Peralada en compliment de les determinacions del POUM de Peralada i en l’àmbit que aquest va delimitar. 

A tal efecte, es proposa garantir la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i el 

desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de restauració.  

Comarca 

Alt Empordà 

Municipi 

Peralada 

Coordenades del lloc 

UTMx 451331,12 / UTMy 4604315,91 

Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació el conforma el recinte del Castell de Peralada i els jardins que l’envolten. Es localitza al 

sud-est del nucli urbà del municipi i està delimitat pel carrer de Sant Joan, al nord i nord-est, pel carrer de 

Sant Llàtzer, a l’est, pel carrer de Sant Sebastià, a l’oest; i pel carrer del Camí de Sota el Parc, al sud i sud-

oest. 

Superfície 

65.781 m2 (segons aixecament topogràfic 2008) 
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Mapa de situació de l’emplaçament  (1:10.000) 
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Mapa topogràfic de l’emplaçament (1:4000) 

 

Ortofotomapa de l’emplaçament (1:2000) 

 



 

 

 

8 

1.2 MARC LEGAL DELS ESTUDIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA 

La legislació de referència aplicable a l’objecte del present estudi es relaciona a continuació:  

• Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000). 

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

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

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 

d’impacte i integració paisatgística. 

• Decret Legislació 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme. 

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

pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

En el cas de Catalunya, el Decret 343/2006, en el seu article 20, determina l’obligatorietat de 

redacció dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), establint els següents supòsits 

en què aquests estudis són preceptius: 

 

Decret 343/2006 – Article 20 

Supòsit Aplicabilitat 

a) En aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no 

urbanitzable que s'han d'autoritzar pel procediment previst a l'article 48 del Decret 

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme. 
 

b) en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic.  

c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de 

caràcter general. 
 

 

A més dels casos que estableix directament l’esmentat article 20, i d’acord amb el que 

s’assenyala l’article 4.1.2 de les Directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines, els EIIP són necessaris per a la sol·licitud de llicència en els casos 

següents: 

 

Directrius de paisatge (PTPCG) – Article 4.1.2 

Supòsit Aplicabilitat 

Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en 

el territori.  
 

Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions 

agrícoles, ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que 

hagin de romandre aïllades.  
 

Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una 

presència important en la imatge exterior d’aquests. 
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Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural.   

Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe d’impacte i integració 

paisatgística. 
 

 

Així doncs, el PEU del Castell de Peralada es troba subjecte a l’elaboració d’un EIIP, amb el 

contingut que determinin les disposicions aplicables en matèria de paisatge, sobre el qual 

l’òrgan de l’administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de paisatge haurà 

d’emetre informe.  

 

Per a l’elaboració del present EIIP s’han seguit les orientacions que proporciona la Guia d’estudis 

d’impacte i integració paisatgística elaborada pel Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya.
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2 PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

Conèixer el planejament i els espais amb algun tipus de protecció de les zones afectades per la 

proposta ens permet conèixer el context normatiu que afecta l’emplaçament del pla en qüestió. 

A més a més, s’ha dut a terme un recull dels diferents tipus de planejament rellevants en el cas 

que ens ocupa. S’han remarcat aquells aspectes relacionats amb el paisatge per tal d’encaixar, 

en la mesura del possible, la proposta dins de les directrius del planejament de rang superior. 

2.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES (PTPCG) 

Categoria 

D’entre els tres sistemes territorials que defineix espacialment el PTPCG, l’àmbit d’estudi queda inclòs 

dins del sistema d’assentaments. En concret, Peralada queda comprès entre els àmbit del sistema urbà 

de Figueres i de l’Albera i se li assigna una estratègia de creixement moderat al nucli.  

No obstant això, per la ubicació de l’àmbit, al límit sud d’aquest nucli urbà, és rellevant assenyalar que 

l’àmbit limita de manera immediata amb terrenys delimitats com de protecció especial (als terrenys del 

Pixamill, adjacents al límit de l’àmbit pel sud-oest, aproximadament a l’oest del Camí del Pixamill) o bé de 

protecció preventiva (als terrenys de Sant Llàtzer, adjacents al límit de l’àmbit pel sud-est, 

aproximadament a l’est del Camí del Pixamill). Es tracta, doncs, d’un enclavament que actua a mode de 

façana del nucli urbà amb l’entorn circumdant, de caràcter no urbanitzable.  

 

 

Articulat 

En aquest cas, prenen especial rellevància les Directrius del Paisatge que incorporen les Normes 

d’Ordenació Territorial com a determinacions basades en els catàlegs del paisatge en l’escala de 

planejament territorial, amb el benentès que hi ha altres instruments que són adequats per a establir 

normatives del paisatge amb més detall. 
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Article 3.2. Objectius de qualitat paisatgística (OQP) 

El Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines estableix els següents objectius de qualitat 

paisatgística: 

• OQP1. 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. 

• OQP6. 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. 

• OQP17. Unes fites i fons escènics preservats i revaloritzats que es mantinguin com a referents 

visuals i identitaris de qualitat. 

Article 3.3. Directrius OQP1 

2) Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o naturals de 

les perifèries evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar-

ne la seva qualitat. Evitar la degradació d’aquestes fronteres creant franges de transició i límits clars. 

6) (...) es tindran en compte els patrons paisatgístics que el Catàleg del paisatge atribueix als nuclis que 

s’assenyalen a continuació: Nuclis de petita dimensió, de tons ocres, amb el campanar com a element 

més destacat i imbricats en l’entorn agroforestal dels Aspres, caracteritzat pels conreus de vinya i 

olivera estructurats, en part, per murs de pedra seca. 

Article 3.8. Directrius OQP6 

1) Els paravents de xiprers i les tanques arbrades es consideren com a valor paisatgístic en si mateixos, 

caracteritzats per l’estacionalitat (menys en el cas del xiprer) i la verticalitat de la formació, definides per 

l’estructura parcel·lària lineal perpendicular als cursos fluvials i la linealitat del traçat, en contrast amb 

els conreus, les làmines d’aigua i els fons escènics. 

2) Es recomana la preservació d’aquests elements, (...). En aquesta direcció, s’han d’establir relacions 

entre aquests paisatges lineals i els fons escènics que l’envolten. 

Article 3.19. Directrius OQP17 

El Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines identifica els següents elements:  

• Nuclis amb fesonomia singular – Patró dels Aspres 

• Castells – Castell de Peralada 

Article 4.1. Estudi d’impacte i integració paisatgística 

2) A més dels casos que estableix directament l’article 20 de l’esmentat reglament i d’acord amb el que 

assenyala l’apartat 1, lletra b) del mateix article, l’estudi d’impacte i integració paisatgística ha de formar 

part de la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud de llicència en els casos següents: 

• Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència 

important en la imatge exterior d’aquests. 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERALADA (POUM) 

Categoria 

El POUM del municipi classifica l’àmbit com a sòl urbà consolidat (SUC), amb qualificació de Conservació 

(Clau M2). Pel que fa al seu desplegament en sòl urbà, el POUM preveu la redacció d’un Pla Especial 

Urbanístic (PEU Castell). Igual que en el cas anterior, és remarcable assenyalar que l’àmbit d’estudi 

confronta directament, per la zona sud, amb terrenys classificats com a sòl no urbanitzable (SNU), 

qualificat de Rural de protecció agrícola – Herbaci (Clau RA-B). Al nord, confronta amb sòl urbà del centre 

històric i de zones de creixements posteriors. 
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Articulat 

Article 10. Desplegament del pla en sòl urbà 

1) Les determinacions del pla són d’aplicació directa a tot el sòl urbà, fins i tot les referides al sistemes, 

amb l’única excepció dels sòls compresos en sectors per als quals s’ha previst la redacció d’un pla 

especial urbanístic. 

2) El pla preveu la redacció d’un pla especial urbanístic per als següents casos:  

• Sector Castell 

3) Els esmentats plans especials, a més de donar compliment a les disposicions legals, hauran de 

prendre en consideració les determinacions establertes per a cadascun d’ells en l’annex normatiu 

d’aquestes normes.  

Annex normatiu. Pla especial urbanístic del Castell 

0.- Objectiu 

L’objectiu d’aquest Pla és garantir la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i el 

desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de restauració. 

Serà necessari sol·licitar informe a la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura, quan es trameti 

aquest expedient. 

1.- Aprofitament urbanístic 

Superfície total: 65.518 m2 

Edificabilitat del conjunt: 

SOSTRE EXISTENT 

Sostre del Castell i construccions annexes 6.892 m2
 

Sostre de les construccions situades en l’encreuament del C/Sant Joan amb el passeig la 

Principal de Peralada 
1.000 m2
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SOSTRE MÀXIM DE NOVA CREACIÓ 

Sostre per consolidar el pavelló d’actes culturals i de restauració 1.765 m2
 

Sostre nova sala d’actes culturals i restauració i annexes a la zona “Mirador” 750 m2
 

Sostre nova sala de serveis recreatius  600 m2
 

Sostre noves instal·lacions hoteleres  2.400 m2
 

Sostre nou auditori i sales tècniques annexes 4.500 m2
 

Usos permesos en els edificis existents: hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, recreatiu, 

sanitari, sociocultural, docent i esportiu. S’admet la construcció d’un habitatge com a ús compatible al 

serveis dels usos principals. Els usos permesos en els edificis de nova construcció són els indicats en 

l’apartat referent al sostre permès. 

2.- Condicions urbanístiques 

2.1. Tractament del Castell 

L’edifici catalogat s’ordenarà amb criteris de màxim respecte als seus valors arquitectònics i 

patrimonials. A aquests efectes, es farà: 

• Un aixecament actualitzat de tot l’edifici, assenyalant les condicions tècniques en què es troba 

cada part i quin és el seu valor arquitectònic. 

• Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen desenvolupar, amb una 

avaluació del seu impacte en l’edifici catalogat. 

• Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que s’haurien de prendre 

per tal de mantenir i millorar el caràcter de l’element catalogat. 

Els edificis no catalogats hauran de ser tractats de manera que no malmetin el conjunt i millorin el seu 

valor. 

2.2. Tractament de l’espai enjardinat 

El jardí s’ordenarà amb criteris de conservació i millora. A aquests efectes, es farà: 

• Un aixecament actualitzat de tota la vegetació, assenyalant les condicions en què es troben els 

diferents exemplars vegetals i s’estimarà el valor mediambiental i patrimonial de cadascun d’ells. 

• Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen desenvolupar, amb una 

avaluació del seu impacte en el jardí i el seu manteniment. 

• Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que s’haurien de prendre 

per tal de mantenir i millorar el caràcter de tot el jardí i de les activitats que s’hi volen introduir.  

2.3.- Tractament dels edificis de nova planta: 

Els edificis de nova planta s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors arquitectònics i 

patrimonials del Castell i espai enjardinat. 

Excepte l’auditori, les noves construccions s’integraran compositivament en relació als elements 

catalogats que mantindran una preeminència sobre el conjunt. L’auditori és l’única construcció que 

podrà tenir una autonomia compositiva si el seu accés és independent del Castell i si se situa de cara a 

un dels carrers que envolta l’àmbit del pla. 

A aquestes efectes es farà: 

• Un estudi de les visuals de l’edificació nova en relació als elements catalogats, des de la carretera 

que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i des del Carrer Sant Joan, als efectes de mantenir el perfil 

general del conjunt. 
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2.2 PLANEJAMENT SECTORIAL 

CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES 

Categoria 

L’àmbit d’estudi queda inclòs en la unitat de paisatge número 17 del Catàleg de paisatge de les 

comarques Gironines, corresponent a la Plana de l’Empordà. 

Trets característics més rellevants 

Si bé la caracterització detallada d’aquesta unitat s’ha tingut en compte per a l’elaboració de la diagnosi 

paisatgística a escala territorial (veure apartat 4), els trets distintius d’aquesta unitat són: 

• Gran plana agrícola oberta al mar i envoltada per un amfiteatre de muntanyes. 

• Els rius Muga i Fluvià han reblert la plana de sediments al·luvials i han possibilitat la seva 

orientació agrària. 

• Un potent eix d’infraestructures de comunicació construït per l’autopista AP-7, la carretera N-II, el 

ferrocarril de la línia Barcelona - Portbou i el tren d’alta velocitat (TAV) travessa la plana pel sector 

més occidental. 

• Litoral amb domini de les platges llargues i rectilínies en un sector de cista baixa que s’estén des 

de Roses fins a Ant Pere Pescador. 

• Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància internacional i que figura en el conveni 

Ramsar de protecció de les aus. 

Objectius de qualitat paisatgística 

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

estructurals i característics del patrimoni rural de la Plana de l’Empordà.  

• Un paisatge agrícola conformat per herbacis de secà i cereals, combinats amb fruiters de 

regadiu, vinya i olivera, preservat en la seva funció com a estructurador del paisatge, i on es 

potenciï la seva diversitat i riquesa dintre d’un sistema altament productiu.  

• Uns nuclis que formen el patró d’assentament de la Plana de l’Empordà preservats i 

revaloritzats, mantinguts com a referents visuals i identitaris de qualitat.  

• Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 

descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de l’Empordà. 

Propostes de mesures i accions rellevants 

• Els paravents formats bàsicament per xiprers que delimiten els camps de conreu són un dels 

elements estructurals i més característics del patrimoni rural dels paisatges agrícoles de la 

Plana de l’Empordà. Tot i el seu origen destinat a la funció pràctica de protegir les hortes i els 

camps agrícoles de la força de la tramuntana, amb el pas del temps s’han convertit amb un tret 

paisatgístic singular, una senya d’identitat pròpia. S’impulsarà la inclusió als Catàlegs de Béns 

del POUM de tots els municipis de la Plana de l’Empordà i, especialment a alguns entre els que 

s’inclou Peralada, o altres figures de protecció del planejament municipal, els paravents i les 

fileres d’arbres, ja que aquests municipis són els que alberguen més concentració d’aquests 

elements. En aquest sentit, s’establiran mecanismes d’ajuda al manteniment de les activitats 

agràries pròpies d’aquests paisatges. 

• L’auge de les activitats turístiques del segle XX a la costa va fomentar el desenvolupament 

precipitat d’un front litoral (...). Més recentment, es va consolidar una segona línia d’ocupació 

turística, fins arribar a l’interior del territori, (...). Aquests processos turístics i urbans, ara 

estesos per tot l’àmbit territorial, en alguns casos han desvirtuat les entrades dels nuclis de 

població rurals i el paisatge agrícola interior. (...). És necessari crear plans d’integració 
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paisatgística d’àmbits turístics emplaçats als voltants d’entrades de nuclis rurals i eminentment 

agrícoles. 

• Vetllar pel compliment dels acords i compromisos de la Carta del paisatge de l’Alt Empordà 

(veure taula següent d’aquest mateix apartat). 

• Afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o 

naturals de les perifèries evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola 

per tal de preservar la seva integritat. De la mateixa manera, evitar la degradació d’aquestes 

fronteres creant franges de transició o límits clars, depenent dels casos, sobretot en aquells 

nuclis situats a peu dels eixos de comunicació principals de la unitat. 

• Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicle, on la 

percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn 

miradors i camins existents, i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les 

actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal de 

potenciar la funció de facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. 

 

CARTA DEL PAISATGE DE L’ALT EMPORDÀ 

Categoria 

Les cartes de paisatge són eines de caràcter voluntari que pretenen esdevenir un full de ruta on 

apareixen les accions a dur a terme en els propers anys per tal de protegir, ordenar i gestionar els 

paisatges. La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà va ser impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

i, prenent com a punt de partida les unitats de paisatge establertes en el Catàleg del Paisatge de les 

Comarques Gironines, delimita el territori en diverses subunitats. L’àmbit d’estudi queda inclòs en la 

unitat anomenada Els paisatges agroforestals de la Plana d’Empordà.  

Aquesta subunitat, tal i com indica el seu nom, compren els terrenys agraris i forestals de la plana de 

l’Alt Empordà, excloent-se els terrenys de la franja litoral i els que envolten l’àrea urbana de Figueres.  

Trets característics més rellevants 

Si bé la caracterització detallada d’aquesta unitat s’ha tingut en compte per a l’elaboració de la diagnosi 

paisatgística a escala territorial (veure apartat 4), els trets distintius d’aquesta unitat són: 

• Plana interior amb camps de regadiu i de secà ben treballats i delimitats per marges plantats 

amb arbres. 

• Pujols o allargaments de diverses serres que interrompen l’extensa zona de plana que sovint 

s’han aprofitat per a l’establiment dels nuclis urbans. 

• Mostres d’antics estanys interiors els quals havien ocupat cubetes o petites depressions. 

• Ric patrimoni històric-arquitectònic representat en diversos element religiosos o conjunts 

monumentals. 

• Elevada visibilitat de tota la plana pel seu relleu eminentment pla, fent que qualsevol alteració 

sigui altament visible. 

Objectius de qualitat paisatgística 

• Volem uns paisatges urbans de qualitat i que, en concret, tinguin cura 

a. Del tractament de les entrades als nuclis rurals 

b. Del tractament de les façanes 

• Volem un patrimoni construït ben conservat i revaloritzat i que tingui: 

b. Ben conservats els elements patrimonials menors 
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Acords i compromisos rellevants 

• Promoure l’elaboració i inclusió de criteris paisatgístics per incorporar en el planejament 

urbanístic amb indicacions del tractament i la millora dels espais urbans i rurals. 

• Promoure l’elaboració i adopció de criteris paisatgístics específics sobre espais crítics: entrades 

als nuclis de població, façanes urbanes i sectors d’activitat econòmica. 

• Redactar un catàleg de bones pràctiques paisatgístiques per als establiments turístics.  
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3 PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

El paisatge és el resultat de la interacció d’un gran nombre d’agents i processos, tant de tipus 

natural com humà, que es produeix en un espai concret al llarg del temps. Els elements naturals 

constitueixen una base territorial, una matriu biofísica, que les societats humanes han modelat 

d’acord amb unes estratègies d’aprofitament de l’entorn natural determinades pels sistemes 

culturals i socioeconòmics vigents en cada període històric i que consegüentment han donat 

forma als paisatges actuals. No hi ha pràcticament cap territori que no hagi experimentat una 

transformació humana. La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge 

defineix el paisatge com: 

 

“qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual 

resulta de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions” (art. 3). 

 

En aquest apartat es fa una breu descripció del paisatge a nivell territorial per tal d’emmarcar el 

context paisatgístic on es situa la actuació que planteja el PEU. Així doncs, es pretén posar de 

manifest els trets característics de la unitat o àrea geogràfica on s’insereix l’actuació i, 

específicament, fer esment als seus components i els valors del paisatge així com a les 

dinàmiques que hi tenen lloc. 

3.1 DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE 

L’àmbit territorial que es pren com a referència per a aquest apartat és el que conforma 

l’anomenada Plana de l’Empordà com a espai geogràfic adscrit a diversos municipis però que 

presenta una lògica ambiental i territorial pròpia. Dins d’aquesta gran extensió que representa la 

Plana de l’Empordà, es pren com a referència la zona corresponent als Paisatges agroforestals 

de la Plana d’Empordà, delimitades en les subunitats de paisatge que determina la Carta de 

Paisatge. 

. 
Figura 1. Delimitació de les Unitats de Paisatge 

 

Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines 
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Figura 2. Delimitació de les Subunitats de Paisatge 

 

Font: Carta de Paisatge de l’Alt Empordà 

 

S’han pres en consideració els anàlisis derivats del Catàleg de paisatge corresponent però també 

les aportacions de la Carta de paisatge que permeten una major concreció a una escala territorial 

més propera a l’àmbit d’estudi. 

3.2 COMPONENTS DEL PAISATGE 

Per tal de dur a terme una anàlisi més detallada dels paisatges de la zona, es descriuen en 

aquest apartat els elements que el conformen i les relacions existents entre aquests. Aquesta 

anàlisi permet esbossar un marc definitori de l’estructura del paisatge a escala territorial. Els 

principals components estructurals de la zona són: 

• Relleu 

Des d’una perspectiva morfològica i paisatgística la Plana de l’Empordà està disposada com un 

gran amfiteatre obert al mar. Les serres de l’Albera i de Rodes, la tanquen pel nord, el massís del 

Montgrí pel sud i les muntanyes de la garrotxa d’Empordà i de l’Alta Garrotxa ho fa per l’oest. 

Aquestes serres constitueixen les principals visuals i els fons escènics de la Plana de l’Empordà. 

 

L’àmbit d’estudi en concret es localitza a la meitat nord de la plana, essent destacable el 

contrast topogràfic existent l’extrem septentrional i de llevant, per donar pas a l’esmentat 

Massís de l’Albera, conjunt muntanyós que separa la plana de la zona del Rosselló i a la zona dels 

relleus de la Garrotxa.  

 

La horitzontalitat i l’escàs pendent són els trets més característics del relleu, tant sols es 

destaca algun petit pujol que hi emergeix. En concret, es pot destacar l’entorn situat al nord-est 

de Peralada (Puig de la Mala Veïna, les Costes, Serra de Tinyós,...) i les elevacions de Montpedrós 

– Serra d’Altrera. Les alçades oscil·len entre el nivell del mar a la costa i els poc més de 140 m al 

turó d’Ermadàs, a Garrigàs.
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Figura 3. Imatges indicatives del relleu de l’àmbit territorial 

 

Font: Google Maps 
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• Hidrografia 

Els espais fluvials són de gran importància i interès a nivell de paisatge però també perquè han 

permès el desenvolupament de la vocació agrícola de la plana. La xarxa hidrogràfica, emmarcada 

en la conca hidrogràfica de la Muga i el Fluvià junt amb la seva xarxa d’afluents i cursos menors, 

han estat els agents principals del rebliment sedimentari de la plana.  

 

La Muga, un riu plenament empordanès ja que tot el seu perfil transcorre per la comarca, recull 

les aigües de diversos tributaris com el Manol, la riera d’Àlguema, el Llobregat i l’Orlina. El Manol 

neix a les immediacions de Lliurona i es troba amb la Muga a l’alçada de Vilanova de la Muga.  

 

El riu Fluvià segueix un curs caracteritzat per un traçat meandriforme i per la presència de 

braços morts i illes fluvials. Més al sud encara es troba el rec del Molí, un curs d’aigua que prové 

del riu Ter.  

 

En qualsevol cas, és important posar de manifest l’artificialització que han sofert els entorns 

fluvials en els darrers anys, tant per accions per fer front a les periòdiques inundacions com per 

les activitats que es desenvolupen a les lleres.  

 

• Cobertes del sòl 

L’àmbit territorial destaca pel predomini clar de les cobertes del sòl de tipus agrícola, amb camps 

de regadiu a les àrees properes als rius i recs, o bé de secà a les àrees més allunyades. De fet, la 

plana interior agrícola, per l’extensió que ocupa i per la importància que hi prenen els conreus, 

esdevé el paisatge més característic d’aquesta unitat. El desenvolupament d’aquesta activitat 

econòmica respon a que els terrenys formen part de dipòsits al·luvials que donen lloc a 

condicions de bona fertilitat. En quant a paisatge, destaca el fet que aquesta activitat conforma 

un mosaic de camps de conreus separats per recs, marges o per fileres d’arbres (principalment 

xiprers) plantats per fer de pantalla i frenar els efectes de la tramuntana. 

 

Les cobertes forestals ocupen un superfície poc important i són els prats i les bosquines els 

tipus de vegetació més estesos. La coberta arbòria està representada bàsicament per pinedes 

de pi blanc i les plantacions d’arbres de ribera. Cal posar en relleu el fet que el paisatge original 

d’aquesta plana era, de ben segur, una barreja entre espais forestals on dominava l’alzinar i 

estanys i terrenys inundables temporalment que s’entrecreuaven amb els cursos fluvials però 

els assentaments que hi han tingut lloc al llarg dels anys han desforestat i dessecat aquestes 

zones en benefici de l’activitat agrícola.  

 

En termes de paisatge territorial, cal destacar els paisatges d’aiguamolls. Destaca el pes relatiu 

que té la vegetació dels ambients salabrosos i de les zones humides, com també la dels sorrals i 

les platges, sobretot en l’espai situat entre la desembocadura de la Muga i del Fluvià. 

 

Les principals zones urbanes se situen en tres sectors territorials. El primer al litoral, compost 

del continu urbà entre Roses, Empuriabrava i l’Escala. El segon al voltant del nucli de Figueres, i 

la tercera zona urbana és la carretera de Roses a Figueres. 

 

La presència de superfícies industrials i comercials també ha experimentat un creixement molt 

intens i amb una distribució geogràfica molt dispersa (àrea de Figueres i petites activitats 

industrials situades al voltant de les carreteres de jerarquia inferior). 
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3.3 VALORS DEL PAISATGE 

De manera estrictament relacionada amb els components paisatgístics descrits en l’apartat 

anterior, a continuació es recullen sintètica i esquemàticament els principals valors 

paisatgístics reconeguts en l’àmbit paisatgístic de la Plana de l’Empordà, atenent als treballs 

d’elaboració de la Carta del paisatge, juntament amb els que identifica la Carta de paisatge de  

l’Alt Empordà. Es destaquen, en subratllat, aquells que tenen una relació territorial més directa 

amb l’àmbit d’estudi, si bé tots ells han de ser considerats en el marc de l’anàlisi territorial que 

incorpora aquest apartat: 

 

Valors naturals i ecològics 

• Àrea protegida del parc natural dels Aiguamolls, d’interès ecològic per la biodiversitat i espècies 

d’interès que acull, però també pel seu valor geològic. Els espais circumdants també presenten 

valors faunístics rellevants.  

• Zones d’influència dels cursos fluvials, on es troben importants valors naturals, sobretot 

botànics. Destaca el valor de les closes, un dels hàbitats amb més presència d’espècies vegetals 

rares i endèmiques.  

• Importants extensions d’hàbitats d’interès sense cap tipus de protecció com les pinedes (pel 

projecte de fixació i repoblació de dunes provinent del Golf de Roses), diversos retalls de prats i 

pastures seques, reductes de prat de dall i petits retalls d’alzinars barrejats amb roures i pins.  

• Espais inventariats com d’interès natural i connector en el Catàleg d’espais d’interès natural i 

paisatgístic de les Comarques Gironines. 

Valors estètics 

• Paisatge de maresmes, estanys i llacunes dels Aiguamolls de l’Empordà, amb el contrast entre 

les làmines d’aigua i els prats de vegetació arbustiva de les maresmes.  

• Ambients riberencs i fluvials que ressegueixen els cursos de la Muga, del Francolí i els seus 

afluents, on la presència de l’aigua i els boscos en galeria contrasta amb la plana agrícola més 

uniforme. 

• Sistema de dunes costaneres i dunes interiors fixades amb pins, amb combinació de 

morfologies, colors i textures molt característiques. 

• Matriu agrícola amb paratges de valor estètic per les combinacions harmòniques d’elements 

coherents amb les funcions agrícoles.  

• Nuclis de la plana que presenten un emplaçament que respon a un patró tradicional, el qual està 

construït per l’agrupament de les cases al voltant de l’església o d’alguna fortificació. 

• Closes que constitueixen un tipus de paisatge posseïdor de valors estètics rellevants, per la 

combinació d0elements on domina el contrast horitzontal/vertical. 

• Àrea de conreu de l’arròs (Bellcaire i aiguamolls), per les variacions estacionals que presenta 

aquesta mena de conreu. 

• Paravents de xiprers disposats harmònicament en les planes agrícoles, dotant d’un caràcter 

propi i distintiu al lloc. 

Valors històrics i artístics 

• Fundacions gregues, Empúries i Roses, amb mostres de l’època romana també.  

• Mostres d’arquitectura romànica com monestirs, esglésies i el claustre de Peralada i traces 

urbanes de gran interès. 

• Mostres d’arquitectura gòtica en esglésies o masies. 

• Masies d’interès històric i arquitectònic d’origen medieval 

• Cortals. 

• Xarxa de camins i carreteres secundàries que han comunicat històricament els pobles i 

discorren entre camps i masies. 
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Valors productius 

• Conreu de secà i regadiu. 

• Sector turístic. 

• Activitat pesquera. 

Valors socials i simbòlics 

• GR-92, camí de ronda litoral de Roses fins l’Escala. 

• GR-1 que comença a Empúries.  

• Les platges del riuet d’Empúries i la platja de les dunes.  

• Paratge dels Aiguamolls de l’Empordà. 

• Parc Arqueològic d’Albons. 

• La Rambla de Figueres, amb un passeig de plàtans centenaris. 

• La Tramuntana 

• El mar 

• El massís del Canigó. 

• El Cap de Creus, la serra de Rodes, la serra de l’Albera, el puig Neulós, l’Alta Garrotxa, la Mare de 

Déu del Mont i altres cims com el Bassegoda i el massís del Montgrí. 

Valors literaris i artístics 

• Versos i proses que parlen del paisatge de l’Alt Empordà 

• Estada de nombrosos artistes i literaris. 

Valors religiosos i espirituals 

• Santuari del Mont 

• Mare de Déu de la Salut de Terrades 

• Ruta dels paisatges espirituals 

 

El mapa que s’incorpora a continuació recull la identificació dels valors de paisatge observats i 

reconeguts a l’àmbit territorial de la Plana de l’Empordà: 
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Figura 4. Valors estètics de l’àmbit territorial 

 
 

  
 

Font: Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines 
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Figura 5. Valors històrics, simbòlics i socials, miradors i itineraris 

 
 

 
 

Font: Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines 
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3.4 DINÀMIQUES DEL PAISATGE 

S’entén per dinàmiques del paisatge, el conjunt d’activitats i processos naturals i antròpics que 

incideixen en la configuració del paisatge actual. La identificació d’aquestes dinàmiques posa de 

manifest l’impacte positiu o negatiu de les transformacions actuals i de la possible evolució 

futura en la singularitat d’un paisatge determinat. 

Les principals dinàmiques a escala territorial que s’observen a l’àmbit es sintetitzen en el 

següent llistat: 

• Transformació de les terres de conreu de secà a terres de regadiu amb la conseqüent 

homogeneïtzació del paisatge i retrocés en la biodiversitat agrícola. 

• Retrocés de l’activitat agrícola per tres factors: manca de relleu generacional, 

estancament dels preus percebuts pels productes agraris, venda de terres per a usos 

urbans i cessament de l’activitat per dedicar-se a altres sectors més rendibles. 

• Intensificació de turisme residencial, no només a la zona litoral sinó cap a l’interior, sovint 

en forma d’urbanitzacions lligades a complexos esportius o de caràcter purament 

residencial.  

• Amenaça urbanística sobre els aiguamolls com a zones no transformades en la zona 

litoral. 

• Urbanitzacions aïllades amb un gran impacte en la fragmentació del paisatge i de baixa 

qualitat arquitectònica. 

• Processos de transformació de la ciutat de Figueres i de la seva àrea d’influència. 

• Instal·lació de naus industrials i comercials al llarg de les principals vies de comunicació 

que hi accedeixen, que provoca la proliferació de carreteres – aparador. 

• Impacte visual de les infraestructures de serveis i d’algunes activitats extractives. 

 

Atenent a aquestes dinàmiques territorials i paisatgístiques i a la possible evolució de l’entorn, 

l’avaluació del paisatge queda representada en el següent anàlisi DAFO: 
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DEBILITATS AMENACES 

• La pressió urbanitzadora sobre el litoral 

s’ha estès cap a zones de l’interior, i els 

nuclis rurals esdevenen susceptibles 

d’albergar diverses infraestructures 

turístiques, provocant una important 

alteració del paisatge agrícola. 

• L’ampliació de l’autopista AP-7, la 

transformació en autovia de la carretera N-

II i el traçat del TAV constitueixen un potent 

eix d’infraestructures de comunicació que 

creua en direcció nord-sud el sector més 

occidental de la plana però que al mateix 

temps impacta de manera severa el 

paisatge del seu entorn. 

• Tot  i l’aprovació d’instruments de planejament de 

rang superior (PTE) i la preservació dels espais litorals 

situats a primera i segona línia de costa per part del 

PDSUC, hi ha una certa continuïtat en el manteniment 

de creixements urbanístics dispersos ja que es 

mantenen en el planejament municipal bona part dels 

sòls urbanitzables classificats els anys 90, i per tant 

del model econòmic basat en el turisme residencial.  

• La intensificació de l’activitat agrícola ha comportat 

una pèrdua de la diversitat del paisatge agrari. S’han 

suprimit moltes pantalles de xiprer que van ser 

plantades per reduir els efectes de la tramuntana. Les 

closes, espais amb un gran interès natural i 

paisatgístic, també han sofert un retrocés al ser 

transformades en altres tipus de conreus o afectades 

pels creixements urbanístics.  

• La proliferació dels polígons industrials i les grans 

àrees comercials ha afectat molts indrets de la plana, i 

en especial les vores de les carreteres principals, amb 

la consegüent banalització del paisatge.  

• La construcció de granges de grans dimensions sense 

adoptar mesures d’integració paisatgística ha suposat 

l’aparició d’elements que pertorben greument 

l’harmonia visual del paisatge.  

• L’augment de la superfície construïda i la demanda de 

noves infraestructures viàries o ampliacions de les 

vies actuals comportarà augmentar el grau d’aïllament 

del parc natural dels Aiguamolls mentre no es 

garanteixi la protecció dels espais que actuen com a 

connectors ecològics.  

• L’ampliació i acondicionament de la C-31 està 

comportant un gran canvi en el paisatge de la Plana de 

l’Empordà, característicament horitzontal, pel conjunt 

de talussos i viaductes que n’alcen el traçat.  

• Els efectes del canvi climàtic poden ser una amenaça 

seriosa per als paisatges de l’Alt Empordà. 

 

  



 

 

29 

Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada 

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

FORTALESES OPORTUNITATS 

• La important qualitat estètica del 

paisatge de la Plana de l’Empordà a 

més del ric patrimoni natural i artístic, 

expressat en múltiples obres literàries i 

pictòriques, esdevenen importants 

recursos a l’hora de promocionar el 

paisatge i difondre a la societat els 

seus valors.  

• La redacció de la Carta del paisatge de 

l’Alt Empordà, document orientat a 

promoure la millora del paisatge i la 

qualitat de vida de les poblacions 

empordaneses, suposa un element de 

referència en l’ordenació i la gestió del 

paisatge la Plana de l’Empordà.  

• La producció d’aliments amb 

certificació de qualitat que es fa a la 

Plana de l’Empordà com ara la indicació 

geogràfica protegida Poma de Girona 

(IGP), la denominació d’origen Empordà 

per al vi o la denominació d’origen 

protegida de l’oli de l’Empordà. 

• La presència del parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà i la seva projecció internacional, a més de les 

diverses estratègies dels municipis per diversificar 

l’oferta turística suposen una gran oportunitat per 

adoptar models de desenvolupament econòmic més afins 

amb la preservació i menys agressius amb el paisatge. 

Les noves estratègies de recuperació de closes, de 

conreus i de manteniment i potenciació de la biodiversitat 

esdevenen importants iniciatives per aconseguir aquest 

objectiu. 

• Iniciatives de promoció liderades pel Consell Comarcal 

com la redacció de la carta del paisatge de la comarca, la 

candidatura a la UNESCO perquè l’espai esdevingui 

patrimoni de la humanitat o l’iniciativa del parc natural 

dels Aiguamolls per declarar l’Alt Empordà com a reserva 

de la Biosfera, poden comportar l’aplicació d’iniciatives 

per a la conservació del patrimoni basat en la recuperació 

del paisatge tradicional.  

• La possible creació de la figura de parc agrari podria 

garantir la conservació de sòl agrícola amb un alt valor 

agronòmic davant de les importants pressions 

urbanístiques a les que es veu sotmesa la plana, tot 

mantenint el caràcter i els principals valors paisatgístics.  

• La nova Política Agrària Comunitària (PAC), basada en 

l’aplicació de mesures ambientals, els contractes globals 

d’explotació i la producció integrada i de qualitat, suposa 

una oportunitat per reconduir l’activitat agrícola i frenar 

els principals processos d’homogeneïtzació del paisatge 

de la plana agrícola. 
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4 PAISATGE DEL LLOC 

Aquest apartat té com a objectiu la descripció acurada de l’emplaçament on es situa la proposta, 

amb especial atenció a les variables que defineixen el seu paisatge per tal que, posteriorment, 

sigui possible l’establiment de relacions significatives entre els components paisatgístics 

preexistents i els nous components derivats de la proposta. 

 

Primerament s’exposen les característiques de l’emplaçament en qüestió per, seguidament, 

resumir els requisits tècnics i funcionals de partida i, finalment, donar una visió global de l’encaix 

de l’actuació en el lloc. 

4.1 ESTRUCTURA DEL LLOC 

L’àmbit del PEU està constituït per tots els terrenys inclosos dins de l’illa delimitada per: 

• Carrer de Sant Sebastià, a l’est de l’àmbit, esdevenint la separació amb la zona del Convent 

de Mare de Déu del Carme. 

• Carrer de Sant Joan, en tota la franja nord de l’àmbit. 

• Sant Llàtzer (la Principal), que esdevé la carretera GIP-6042, essent la separació amb la 

zona urbanitzada que s’estén a l’est del nucli antic, en direcció a la zona del golf. 

• Camí Sota del Parc, al sud, conformant la façana del nucli urbà respecte a les zones de 

Sant Sebastià – Sant Llàtzer.  

 
Figura 6. Mapa topogràfic de l’àmbit d’estudi 

 

Font: Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC) 
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Aquest àmbit s’ubica al bell mig del terme municipal de Peralada, concretament a la zona sud del 

nucli antic d’aquest. Peralada té una orografia majoritàriament planera dominada pel Pla de 

Martís i el Pla d’Usall, que ocupen el costat oriental del terme, i el Serrat de Boquià i la Serra de 

Briolf, conformant el costat occidental de caràcter més accidentat. 

 

En consonància amb la orografia dominant al terme municipal en què s’ubica, l’àmbit objecte 

d’estudi presenta una morfologia força planera. S’observa una doble pendent descendent, des 

del nivell superior on s’ubica la zona del Castell i les edificacions que l’envolten, en sentit est – 

oest així com nord-sud tornant a pujar cap a l’entrada per la rotonda de la carretera de l’estació. 

 
Figura 7. Mapa indicatiu de les pendents de l’àmbit 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 

 

La major part de l’àmbit es correspon amb el recinte del Castell de Peralada, que està encerclat 

per un mur de pedra, tot i que també s’inclou la peça de sòl ubicada en la cantonada dels carrers 

Sant Joan i Sant Llàtzer, que no està inclosa dins d’aquest recinte. Tota la franja sud de l’àmbit 

constitueix un àmbit perimetral del nucli urbà de Peralada, que confronta directament amb sòl 

classificat com a no urbanitzable, ocupat per zones d’ús agrícola. 
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Figura 8. Edificacions existents a l’àmbit 

 
 

 

Font: Instamaps i equip redactor del PEU 
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Donada la configuració emmurallada de gran part de l’àmbit, constitueix un entorn amb un 

caràcter paisatgístic força propi i diferenciat de la resta del nucli urbà en què s’insereix però, tot i 

així, presenta una component antròpica rellevant marcada pels usos que s’hi ha vingut donant 

en els darrers anys. 

 

A tal efecte, a continuació s’adjunten imatges demostratives de l’evolució de l’àmbit en els 

darrers anys, on es posa de manifest que, si bé han tingut lloc intervencions dins del recinte, el 

caràcter general del paisatge del lloc no ha presentat variacions especialment significatives. 
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Figura 9. Sèrie temporal d’ortoimatges de l’àmbit 

 

Font: Visor de canvis urbanístics del Betaportal de l’ICGC 
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Per tal de poder descriure l’estructura paisatgística de lloc, es poden considerar diferents zones 

dins del mateix àmbit: 

• Castell i construccions annexes 

Conforma la principal edificació de l’àmbit i sosté un paper rellevant en quant a element 

definitori del caràcter paisatgístic, destacant-se la seva preeminència sobre el conjunt i 

les perspectives i visuals que ofereix. Es localitza al costat nord de la parcel·la del recinte. 

Destaca la seva protecció a nivell patrimonial.  

Figura 10. Castell i construccions annexes 

  
 

  

Font: Equip redactor del PEU i Lavola 

• Edifici Mirador – parrilla 

Zona adjacent al pati d’accés a l’est del Castell on s’hi ubica una edificació i unes pèrgoles 

que donen servei al usos de restaurant, sala polivalent i serveis i també acullen una zona 

d’instal·lacions generals per el conjunt. A nivell paisatgístic, convé assenyalar la 

diferència d’estils arquitectònics d’aquestes construccions respecte a l’edificació del 

castell. 
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Figura 11. Edifici Mirador – parrilla  

 

 
 

 
 

Font: Equip redactor del PEU i Lavola 

• Jardins del Castell 

Tot l’interior del recinte es troba ocupat per un gran parc-jardí, amb projecte específic, amb 

representació d’un gran nombre d’espècies vegetals. Destaca la presència del llac i d’una 

xarxa interior de camins que solquen i comuniquen els diferents punts i accessos del 

recinte. En termes paisatgístics, destaca el valor d’aquest entorn enjardinat, amb 

presència d’elements arbrats de gran port les capçades dels quals dibuixen una massa 

que des de l’exterior permeten naturalitzar àmpliament el recinte. A més, cal destacar el 

paper d’apantallament visual que permeten aquests arbres, essent especialment 

destacable l’existència d’una franja arbrada adjacent a gran part del mur que circumda 

l’àmbit. Des de l’interior, les zones enjardinades conformen un espai d’estada i passeig 

atractiu i de qualitat que també permet ocultar edificacions i construccions, establint 

relacions visuals d’interès.  

Figura 12. Jardins del Castell  

  

Font: Lavola 
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• Zona auditori 

Aquest espai es situa a la part sud-oest del recinte emmurallat, molt proper a la zona del 

mur pel Camí de Sota el Parc i és on té lloc el Festival Internacional de Música. Consta 

d’una edificació de caràcter provisional que s’amplia amb graderies quan té lloc l’esmentat 

esdeveniment. Les construccions que actualment romanen de manera temporalment 

permanent a l’àmbit presenten una alçada i un color verdós que reforcen la seva visibilitat 

des del perímetre sud de l’àmbit, des d’on la vegetació no permet una ocultació total.  

Figura 13. Auditori  

 
 

  

Font: Equip redactor del PEU i Lavola 

• Zona pavelló 

Aquest espai es localitza a la zona est del recinte, a la banda que dóna al Passeig Principal 

de Peralada (Sant Llàtzer) i es conforma d’un pavelló – carpa desmuntable, fet d’una 

estructura muntada d’acer i un envolvent tipus carpa, per a actes culturals i de restauració 

amb els seus serveis corresponents. En relació al paisatge, cal posar de manifest la 

visibilitat d’aquest volum des del carrer Sant Llàtzer, per bé que la presència del mur 

n’oculta part important de la volumetria, la qual és reforça pel color blanquinós d’aquesta 

carpa, que és notablement discordant amb l’entorn vegetat on s’ubica.  

Figura 14. Pavelló  

 

Font: Lavola 
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• Altres: 

o Petites construccions disperses: pavelló de jardineria o construccions auxiliars 

per a serves i instal·lacions.  

Figura 15. Construccions auxiliars  

   

 

Font: Lavola 

o Zones d’aparcament temporal 

Figura 16. Zones d’aparcament temporal (dins –esquerra– i fora –dreta– del recinte)  

  

Font: Lavola 
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• Edificis fora del recinte 

Tal i com ja s’ha apuntat, l’àmbit inclou també els edificis no inclosos dins del recinte que 

es localitzen a la cantonada entre els carrers Sant Joan i Sant Llàtzer. Actualment s’hi 

localitza una pastisseria i una sèrie d’edificacions de tipus vivenda que estan en desús i 

en aparent abandonament. 

Figura 17. Edificis cantonada C/Sant Joan i C/Sant Llàtzer 

 

Font: Streetview GoogleMaps 

4.2 VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT  

La visibilitat d’un sector o àmbit, és a dir, la possibilitat de ser vist des de l’exterior, depèn de 

factors intrínsecs i extrínsecs. Entre els factors intrínsecs, cal destacar la localització en relació 

amb la topografia, la composició volumètrica i el color. Quant als factors extrínsecs, n’hi ha de 

dos tipus: els relacionats amb el territori –com la coberta del sòl o el clima, que condicionen la 

visió– i els relacionats amb els observadors, com la distància d’observació i la posició estàtica o 

dinàmica, que també influeixen en la imatge percebuda. 

 

Per analitzar d’una manera objectiva la visibilitat de l’emplaçament s’ha optat per utilitzar el 

paràmetre de conca visual, que correspon a la porció del territori potencialment visible o vist des 

de l’emplaçament per tal de poder, posteriorment, avaluar detalladament l’impacte visual de les 

propostes del PEU. En aquest cas, la conca visual de l’emplaçament s’ha definit a partir del 

treball de camp realitzat. 

 

En primer lloc, s’han representat en la cartografia de treball les àrees visibles des de 

l’emplaçament i, per tant, s’ha tingut en compte l’efecte de la topografia, la vegetació i les 

edificacions existents. En segon lloc, s’ha precisat la delimitació de les àrees amb visió sobre el 

recinte mitjançant la visita a les zones de límit i aquelles sobre les quals es tenien dubtes. Amb 

tot, s’ha procedit a delimitar la conca visual de l’àmbit, distingint les visibilitats en funció a 

distàncies d’observació per tal de representar diferenciadament les visuals properes, i per tant 

més nítides, de les més llunyanes, des de les quals es considera que la rellevància visual de 

l’àmbit és menor.  

 

Amb tot plegat, els resultats obtinguts posen de manifest que l’àmbit presenta una conca visual 

reduïda. En qualsevol cas, sí que cal tenir en compte que l’àmbit s’ubica en una zona focal 

respecte a vies d’accés al nucli de Peralada, si bé aquesta mateixa posició no té consideració de 

focal si es prenen com a referència la resta de vies de comunicació de l’entorn. 
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Figura 18. Visuals de l’àmbit actual 

 
Des de la carretera d’accés C-252 a l’entrada del poble 

 
Des de la carretera d’accés GIP-6042 a l’entrada del poble 

 
Des de la carretera N-260 (no perceptible) 

Font: Streetview de GoogleMaps 
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4.3 VALORACIÓ GLOBAL DEL PAISATGE DEL LLOC 

4.3.1 VALORS PAISATGÍSTICS 

A continuació es presenta un llistat que conforma una síntesi dels valors paisatgístics derivats 

de l’anàlisi anterior: 

• Preeminència i valor patrimonial, estètic i identitari del castell de Peralada. 

• Existència d’un mur de pedra que delimita gran part de l’àmbit i permet una elevada 

ocultació de visuals des d’observadors exteriors, especialment els propers. 

• Alçada i frondositat dels elements arboris que, de nou, permeten l’apantallament visual de 

gran part de l’àmbit, tant a nivell interior com exterior. Destaca especialment la franja que 

circumda perimetralment el límit del recinte, que en la zona sud del límit presenta una 

alçada mitjana de 19.8m. 

• Espai interior lliure de qualitat, amb presència de vegetació com a element de qualitat i 

confort. 

4.3.2 FRAGILITATS PAISATGÍSTIQUES 

Per contra, existeixen determinades dinàmiques que amenacen a la qualitat paisatgística de 

l’àmbit i que, per tant, es poden considerar com a fragilitats: 

• Amb caràcter general, manca d’una imatge de conjunt pel que fa a les construccions 

existents dins del recinte. 

• Auditori conformat per la caixa escènica i graderies que s’instal·len de manera temporal 

durant el festival, de color verdós, poc integrat en el cromatisme de l’entorn. 

Figura 19. Imatges de l’auditori actual 

    

Font: Lavola 
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• Pavelló de caràcter temporal, amb importants mancances de manteniment que es 

tradueixen en una baixa qualitat estètica i repercuteixen en la imatge general de l’àmbit. 

L’entorn immediat del pavelló presenta una certa sensació de desordre que també esdevé 

un impacte a considerar. Cal tenir en compte que aquesta construcció, de color 

blanquinós i disposada en sentit paral·lel al mur, és visible des del Carrer de Sant Llàtzer. 

Figura 20. Imatges del pavelló actual 

   

Font: Lavola 

 

• Existència de construccions i instal·lacions auxiliars associades al desenvolupament de 

les activitats de l’àmbit que conformen un impacte paisatgístic, o bé per la manca de 

manteniment o bé perquè la seva disposició genera certa sensació de desordre. 

Figura 21. Imatges de construccions auxiliars existents 

     

Font: Lavola 

  



 

 

 

44 

4.3.3 CAPACITAT DE CÀRREGA DEL LLOC 

La següent matriu serveix per tal de dur a terme una valoració de la capacitat de càrrega del 

paisatge de l’àmbit d’estudi, ponderant el valor del paisatge i la fragilitat d’aquest. D’aquesta 

manera, obtenim un indicador per tal de poder veure la capacitat de modificació d’aquest 

paisatge sense que se n’alterin les seves característiques bàsiques.  

 

Per a aquesta anàlisi creuada, es prenen en consideració els aspectes indicats en els apartats 

precedents. Així doncs, donats els impactes paisatgístics que actualment s’identifiquen dins 

l’àmbit, però assumint l’important valor del recinte en termes patrimonials i simbòlics, s’assigna 

un valor paisatgístic mitjà a l’àmbit d’estudi. Pel que fa a les fragilitats, és remarcable la ubicació 

de l’àmbit en un entorn de façana del nucli però aquest fet es veu compensat, en certa mesura, 

per la presència d’elements que permeten un apantallament visual molt destacat de l’interior de 

l’àmbit des d’observadors propers. Això, juntament amb el fet que la conca visual de l’àmbit és 

reduïda, permeten assignar una fragilitat mitjana a l’àmbit.  

 

Per tant, atenent a la matriu que es mostra a continuació, ens trobem davant d’un paisatge amb 

una capacitat de càrrega mitja per acollir modificacions en el paisatge sense que aquest sofreixi 

canvis significatius. 
 

Taula 1. Índex de la capacitat de càrrega del paisatge 

CAPACITAT DE CÀRREGA 

VALOR 

FRAGILITAT 
Molt alt Alt Mig Baix 

Molt alta Molt baixa Molt baixa Baixa Mitja 

Alta Molt baixa Baixa Baixa Mitja 

Mitja Baixa Baixa Mitja Mitja 

Baixa Mitja Mitja Mitja Alta 

Font: Lavola 

4.4 PROGRAMA I REQUISITS DEL PLA 

4.4.1 FINALITAT I JUSTIFICACIÓ 

La necessitat i conveniència del present PEU deriva de les determinacions del POUM de Peralada, 

que estableix que el desenvolupament de l’ordenació del recinte del Castell s’ha de dur a terme 

per mitjà d’aquest instrument. 

 

La finalitat del PEU, com consta al POUM, és garantir i fer compatible la conservació, millora i 

rehabilitació del elements catalogats i també el desenvolupament d’activitats culturals, 

recreatives, hoteleres i de restauració en el recinte. 

4.4.2 REQUISITS DEL PLA 

Els principals requisits per a la consecució del Pla Especial i criteris d’adequació a l’entorn són: 
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• Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent del Castell i amb la topografia i 

amb l’entorn dels jardins.  

• Ordenar l’edificabilitat tenint en compte les visuals actuals i futures de l’edificació i la seva 

incidència en els elements més significatius de l’àmbit, per minimitzar-la. 

• Atendre a la funcionalitat dels usos previstos, aprofitant les condicions morfològiques del 

terreny de manera que s’optimitzi el màxim possible el volum aparent construït. 

• Integrar la parcel·la situada a la cantonada dels carrers de Sant Joan i Sant Llàtzer, , tot 

admetent la possibilitat de la demolició futura, total o parcial, de les edificacions existents 

i la implantació de noves edificacions, dins del marc imposat per las condicions 

d’edificabilitat i d’ús previstes al POUM i segons l’ordenació definida per aquest PEU. 

• Preveure la implantació d’un nou auditori, en substitució de la construcció existent 

actualment. L’especificitat del programa funcional de l’auditori implica unes 

condicionants sobre la volumetria de l’element construït proposat, principalment en 

relació amb la caixa d’escena, el fosso de l’orquestra i la caixa de telons, així com 

l’estructura de la coberta, que queda resolta en l’alçada màxima establerta a la regulació 

de les condicions d’edificació. El pati de butaques, així com les platees, tenen el 

condicionant de la seva disposició en pendent per tal d’assegurar les vistes sobre la caixa 

d’escena. El foyer, així com els espais tècnics (camerinos, magatzems, sales tècniques, 

etc.), no tenen condicionants morfològics com els esmentats, més enllà del d’integrar els 

arbres existents dins del possible, tant  funcionalment, com constructivament, com 

econòmicament. 

• Preveure la implantació d’un nou pavelló, en substitució de la construcció existent 

actualment.  

• Preveure la implantació d’una nova instal·lació hotelera, la qual s’ha d’ubicar 

preferentment en proximitat amb el castell, on actualment ja s’hi desenvolupen aquests 

usos.  

4.4.3 COMPONENTS DEL PLA 

L’objectiu principal del present PEU és regular les condicions urbanístiques més adients per a 

desenvolupar les activitats pròpies del recinte del Castell de Peralada i per materialitzar 

l’edificabilitat que preveu el POUM en l’àmbit de referència, tot establint un zonificació per usos i 

els paràmetres aplicables a l’edificació.  

 

A tal efecte, a continuació es descriuen les característiques bàsiques de la proposta per tal de 

poder-ne valorar, posteriorment, l’adequació i conveniència des d’òptica paisatgística. 

4.4.3.1 PROPOSTES DEL PEU 

Estableix una delimitació de diverses zones dins l’àmbit, en funció dels usos principals admesos 

pel planejament municipal vigent, i estableix l’ordenació detallada de cadascuna d’elles, tot 

definint els paràmetres volumètrics bàsics de les condicions d’edificació previstes: 
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Figura 22. Zonificació d’usos proposada 

 

Font: Equip redactor del PEU 

 

• Zona E-1. Castell i construccions annexes:  

Es mantenen els volums edificats existents. S’estableix normativament que cal mantenir 

la volumetria edificada existent. 

Es distingeixen dues subzones: E-1.1 (volums edificats que es corresponen al Castell 

declarat Monument històric) i E-1.2 (volum no protegit). 

A la subzona E-1.1 s’admeten actuacions de manteniment i reparació i també de 

consolidació, rehabilitació, adequació, reforma i canvi d’ús (dins dels permesos) prèvia 

autorització per part del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural. 

A la subzona E-1.2 s’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació i reforma interior, 

així com el canvi d’ús per un altre admissible. 

• Zona N-0. Espais lliures d’edificació: 

Es destina una edificabilitat de 250 m2 per a construccions auxiliars i serveis tècnics, 

requerint-se l’aprofitament dels desnivells topogràfics existents per reduir la seva 

visibilitat.  

Es permet l’ús d’aparcament a l’aire lliure, vinculat a esdeveniments. Es permet també la 

celebració d’activitats ocasionals amb instal·lacions desmuntables. 

Es permet modificar el tractament material i la configuració de les places i vials, sense 

afectar a elements singulars dels jardins i mantenint l’estructura original segons l’estat 

actual. 

Es permet la modificació dels espais enjardinats, garantint el manteniment dels arbres 

identificats com a singulars. 

Es requereix la instal·lació d’entre 3 i 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en l’àrea 

utilitzada com a aparcament. 
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• Zona N-1. Zona Recreativa i Comercial: 

S’admet l’enderrocament de les construccions existents i l’edificació de nova planta, amb 

condicions específiques. Es preveu una edificabilitat de 600 m2 de sostre destinats a usos 

recreatius i 1000 m2 destinats a usos hotelers, comercials, d’oficines i serveis, de 

restauració, recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius.  

S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació,  adequació i 

reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús 

• Zona N-2. Zona Pavelló d’Actes Culturals i Restauració: 

S’admet el desmantellament o enderrocament de les construccions existents i l’edificació 

de nova planta, amb condicions específiques. Es preveu una edificabilitat de 1.765 m2 de 

sostre per a la consolidació del pavelló (usos socioculturals i de restauració), 750 m2 per 

nova sala d’actes culturals i restauració (usos socioculturals i de restauració) i 230 m2 

corresponents a part de l’actual edifici Parrilla-Mirador. 

S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació,  adequació i 

reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús. 

Es preveuen dos espais de càrrega i descàrrega, als quals s’accedirà des de la rotonda sud 

del PEU, a través d’un vial de servei intern. 

Figura 23. Emplaçament del pavelló proposat 

 

Font: Equip redactor del PEU 
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Figura 24. Seccions del pavelló proposat 

 

 

Font: Equip redactor del PEU 

• Zona N-3. Zona hotelera:  

Es preveu una edificabilitat de 2.400 m2 de sostre per usos hoteler i de restauració. 

Es preveu la dotació de places d’aparcament de vehicles (segons POUM) i un espai de 

càrrega i descàrrega. 

Es requereix la instal·lació d’entre 1 i 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en l’àrea 

utilitzada com a aparcament. 

Figura 25. Emplaçament del nou hotel proposat 

 

Font: Equip redactor del PEU 
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• Zona N-4. Auditori:  

Es preveu una edificabilitat de 4.500 m2 de sostre per a la implantació de l’auditori i 

serveis complementaris 

Figura 26. Emplaçament de l’auditori proposat 

 

Font: Equip redactor del PEU 

4.4.4 CANVIS INDUÏTS PEL PLA 

Els principals impactes paisatgístics potencials associats al desenvolupament del PEU objecte 

d’estudi deriven, en resum, de les següents actuacions previstes: 

• Implantació de noves edificacions (hotel) 

• Substitució d’edificacions de caràcter provisional ja existents (auditori i pavelló) 

• Enderroc de les edificacions existents a la zona N-1 

• Possibilitat de construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels 

edificis principals 

4.5 ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS 

En aquest apartat es discuteixen, de manera sintètica per tal de facilitar-ne la comprensió i 

comprovació, les conseqüències paisatgístiques de les transformacions que suposaran les 

propostes contingudes al PEU objecte d’estudi, atenent als principals vectors: 
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4.5.1 TOPOGRAFIA 

• Primerament cal tenir en compte que, de manera general, l’àmbit conforma un entorn ja 

esplanat, fet que minimitza de partida les eventuals necessitats de moviments de terres. 

• En la zona de l’auditori, s’aprofita la pendent existent per a la disposició de l’element, de 

manera que la zona de butaques es situa a la zona de desnivell i això permet fer coincidir 

en gran part amb la topografia existent amb algunes modificacions matisant per tant la 

seva afectació. 

• El PEU estableix, per al cas de les noves edificacions auxiliars, la necessitat d’implantar-se 

aprofitant els desnivells de la topografia per tal de reduir la seva visibilitat en tot el 

possible. 

Per tot plegat, es considera que l’impacte sobre la topografia és pràcticament negligible 

donades les condicions de partida planeres i per les regulacions normatives que permeten 

maximitzar el manteniment de la topografia existent en les actuacions proposades.  

4.5.2 VEGETACIÓ 

• L’emplaçament de les noves edificacions es defineix a partir del criteri de minimitzar 

l’impacte sobre la vegetació del jardí. Més concretament, no s’afecten els arbres singulars 

existents ni tampoc la majoria dels arbres de gran port que, encara que estiguin inclosos 

dins de zones edificables, s’exclouen en la mesura del possible del gàlib edificatori. Convé 

destacar especialment la previsió d’un cos baix a la zona del nou auditori, on es preveu 

que es defineixin patis per tal de mantenir la vegetació existent integrant-la en la 

proposta. 

Figura 27. Emplaçament del nou auditori i situació actual de vegetació existent 

   

Font: Equip redactor del PEU 

• En relació amb l’espai enjardinat, el present PEU conté, com a Annex 04, l’inventari de 

l’arbrat existent (amb una descripció detallada i la seva identificació i ubicació per 

sectors) i l’ordenació que proposa respecta el criteri general de conservació de l’espai 

enjardinat. 

• Pel que fa a les intervencions possibles en la configuració actual dels espais enjardinats, 

en l’àmbit del jardí que pot ser objecte de petites actuacions edificatòries (zona N-0) 

només es permeten actuacions d’escassa entitat. No obstant això, el PEU estableix que 

els espais enjardinats actualment existents en aquesta zona només podran ser 

modificats prèvia anàlisi dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, 

trasplantar-los o, en el seu cas, substituir-los. Excepte que concorrin motius excepcionals, 

que s’hauran d’acreditar per a l’obtenció de la llicència corresponent, s’ha de garantir el 

manteniment dels arbres identificats com a singulars. En qualsevol cas, cal tenir en 
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compte que els usos que s’admeten són els que ja s’han vingut desenvolupant sense 

afectar els valors del jardí 

• En la zona N-1, N-3 i N-4 el PEU determina que els terrenys que restin lliures d’edificació, 

per no ser ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 

interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació. Aquest fet suposa l’oportunitat 

d’incorporar zones vegetades en aquesta zona.  

• L’ordenació prevista sorgeix de l’anàlisi de les funcionalitats internes generades al llarg de 

l’historia del lloc en relació amb els accessos i circulacions dins de l’àmbit del Castell però 

també tenint en compte el respecte a l’origen generador dels jardins, fet pel qual s’ha 

apostat per ubicar les noves construccions en zones més perimetrals, permetent 

mantenir l’espai central del jardí més inalterat. 

• S’estableixen regulacions normatives per tal que la parcel·lació que resulti del projecte de 

reparcel·lació eviti la fragmentació de l’espai enjardinat. Aquest fet es valora positivament 

en tant que permet mantenir el valor de conjunt del jardí com a element amb un paper 

rellevant definitori del caràcter del lloc. 

Per tot plegat, es considera que l’impacte sobre la vegetació existent és molt reduït i, en tot cas, 

localitzat a la zona on es preveu el nou hotel i, en menor mesura, en la zona del nou auditori. 

4.5.3 PERCEPCIÓ VISUAL INTERIOR 

• S’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació, reforma i canvi d’ús pel que fa al 

Castell però la normativa del PEU incorpora regulacions que permeten garantir el 

manteniment del valor patrimonial de l’element protegit. Bàsicament destaca el 

condicionament de qualsevol actuació sobre l’element a l’emissió d’un informe per part 

del Departament de Cultura i Patrimoni.  

• En l’exercici de zonificació de l’àmbit, la ubicació de les activitats lligades a elements 

edificats s’ha distribuït en la zona perimetral del recinte per tal de minimitzar l’afectació 

de les visuals del Castell. 

• En la cartografia del PEU s’incorpora una anàlisi – simulació de la relació de les noves 

volumetries indicatives amb l’entorn i un estudi de les visuals interiors en relació als 

elements catalogats. 

• Es preveu una construcció de nova planta, l’hotel, que incrementarà l’artificialització de 

l’àmbit i que podria esdevenir un element distorsionant del caràcter del lloc si no es 

prenen mesures adients. No obstant això, el nou edifici es planteja com un volum 

esglaonat que aprofita el perfil topogràfic, reduint la visió des de la plaça del castell (cos 

assimilable a PB+1) i, per tant, evitant una relació discordant amb aquest element. 

Figura 28. Secció del nou hotel que permet observar la relació amb el castell 

 

Font: Equip redactor del PEU 
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• La proposta del PEU permet millorar la qualitat arquitectònica de l’actual construcció del 

pavelló, consistent en una construcció amb materials blancs que impliquen un contrast 

important amb el seu entorn i, per tant, un impacte paisatgístic negatiu. 

Figura 29. Fotomuntatges del nou pavelló 
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Font: Equip redactor del PEU 

• Es preveu un nou auditori de dimensions considerables però en substitució d’una 

construcció ja existent que actualment suposa un impacte paisatgístic pel seu 

cromatisme discordant. Cal tenir en compte que aquestes dimensions responen als 

requeriments tècnics necessaris per poder permetre la programació d’actes de qualsevol 

tipologia, amb la voluntat de consolidar el recinte de Peralada com a ubicació de qualitat 

per aquesta mena d’esdeveniments. S’ha optat per la ubicació d’aquesta edificació en el 

punt topogràficament més baix de l’àmbit, per tal d’atenuar la seva presència visual. Amb 

tot, és important destacar el fet que la proposta del PEU permet millorar la qualitat 

arquitectònica de l’actual construcció. 

• Cal tenir en compte que caldrà vetllar per tal que els elements edificats dins del recinte 

responguin a una concepció unitària i de conjunt pel que fa a aspectes formals, per tal de 

afavorir una imatge coherent i, d’altra banda, per suavitzar l’efecte de les noves 

implantacions, que pot quedar més dissimulat o contextualitzat si segueix uns patrons 

formals homogenis a la resta d’edificacions. 

• El PEU preveu l’enderroc de les edificacions corresponents a la “Parrilla-Mirador” així com 

les existents a la parcel·la de l’encreuament entre els Carrers de Sant Joan i el Passeig de 

Sant Llàtzer. Amb això, es preveu destinar part de l’edificabilitat corresponent a aquestes 

edificacions enderrocades per a nova edificació. Aquest fet permetrà l’oportunitat 

d’implantar un tractament unitari del front edificat en l’encreuament de carrers esmentat, 

que actualment no segueix cap criteri de coherència formal. 

Per tot plegat, es considera que l’impacte en la visió interna del conjunt és positiu ja que es 

mantenen pràcticament inalterables les visuals interiors del castell i, a banda, es millora la 

qualitat formal de les edificacions existents. 
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4.5.4 PERCEPCIÓ VISUAL EXTERIOR 

Es considera que el principal impacte paisatgístic derivat de les actuacions que contempla el 

PEU s’associa principalment a l’efecte visual des de l’exterior i, a tal efecte, s’ha procedit a 

realitzar un anàlisi de visibilitats específic que permeti avaluar les conseqüències de la 

proposta, concretament de les tres noves edificacions previstes que esdevenen els nous 

volums construïts.  

 

MÈTODE D’ELABORACIÓ 

L’estudi de visibilitats s’ha dut a terme mitjançant l’eina Viewshed (conca visual1) de l’Spatial Analyst 

d’Arcmap. Aquesta eina permet identificar les cel·les d’un ràster d’entrada que poden visualitzar-se des 

d’una o més ubicacions d’observació. Cada cel·la del ràster de sortida rep un valor que indica des de 

quants punts d’observació és visible la zona objecte d’estudi, atorgant-se el valor 0 a aquelles cel·les 

que no poden veure’s des de cap dels punts d’observació considerats. Tot i així, els resultats es 

presenten en format booleà (visible/no visible), considerant com a valors d’afirmació (visible) aquells 

píxels que es poden veure des d’algun dels punts considerats en l’anàlisi. 

Aquesta anàlisi es realitza a partir de la informació relativa a la 

topografia del terreny continguda en el Model LIDAR. Aquestes dades, 

publicades per l’ICGC, permeten dibuixar un núvol de punts 3D, amb la 

informació provinent d’un escaneig làser en què mesura la distància des 

d'un punt emissor a qualsevol objecte o superfície. Es tracta de dades 

que permeten millorar la informació convencionalment emprada per a 

aquesta mena d’anàlisis (com les derivades del Model d’Elevacions del 

Terreny) ja que permeten tenir en compte les cobertes del sòl existents 

i, per tant, les seves alçades. 

Aquest ràster de partida s’ha modificat per tal de contemplar les noves edificacions previstes i les seves 

alçades, segons la informació derivada del PEU. 

En qualsevol cas és important remarcar que el model del terreny emprat, no deixa d’ésser una 

modelització de la realitat, pel que els resultats s’han de prendre com a indicatius. Especialment, cal 

assenyalar que el model permet considerar l’alçada de les cobertes existent però l’efecte 

d’apantallament d’aquestes, especialment en el cas de la vegetació, poden portar resultats 

aparentment erronis. Així, com que el model llegeix l’alçada real de l’element vegetal, l’efecte 

d’apantallament visual sembla incrementat, ja que interpreta l’arbre com un element opac d’aquella 

alçada. Tot i així, s’ha optat per mantenir aquesta anàlisi ja que efectivament la vegetació existent a 

l’àmbit presenta unes característiques d’alçada i frondositat que justifiquen un apantallament 

significativament contundent i, en qualsevol cas, la possible visió de l’element construït resultaria 

sempre en un segon pla de visió i, per tant, amb una menor transcendència de la intrusió visual 

d’aquest. Les imatges següents s’adjunten per tal de representar el paper d’aquesta vegetació existent: 

 

 

L’anàlisi de visibilitat s’ha dut a terme, en primer lloc, mitjançant un anàlisi individual des de 

diferents punts d’observació. S’han considerat aquells punts del territori que es considera que 

                                                                            

 
1 S’entén per conca visual la porció de terreny que resulta visible des d’un punt d’observació determinat. 
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presenten una major freqüentació o rellevància. A banda, s’ha fet un anàlisi invers en què s’han 

avaluat les visibilitats des dels les noves edificacions previstes, per tal de tenir una idea de 

l’impacte visual d’aquestes, anàlisi especialment clau en el present EIIP.  

 

A continuació, s’exposen i s’avaluen els resultats obtinguts. Abans, però, cal remarcar que els 

resultats que es representen en els mapes dels apartats següents indiquen les parts del 

territori, tant de l’àmbit com de l’entorn, que són visibles des dels observadors considerats en 

cada cas. 

4.5.5 VISIBILITAT DES D’OBSERVADORS SELECCIONATS 

Prenent en consideració les determinacions del POUM i els eixos que s’han considerat com de 

més interès en termes de potencials observadors o per la relació que mantenen amb l’àmbit 

d’estudi: 

• Visibilitat des del Carrer Sant Joan 

La percepció visual des d’aquest eix d’observació, tal i com es pot observar al mapa que 

s’afegeix a continuació, és molt reduïda i coincideix amb l’entorn immediat d’aquesta via 

urbana. En aquest cas, igual que ocorre amb la resta d’observadors propers, destaca el fet 

que aquests queden lleugerament enclotats per l’efecte del mur perimetral que afavoreix 

una ocultació important de part de l’àmbit. 

Figura 30. Visibilitats des del Carrer Sant Joan 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU 
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• Visibilitat des del Camí de la Garriga 

La percepció visual des d’aquest eix d’observació es redueix a zones puntuals i disperses 

dels jardins, a la zona de l’actual Castell que ja és visible actualment i a alguna peça del 

nou pavelló, si bé actualment l’edifici del pavelló no resulta visible des d’aquí. 

Figura 31. Visibilitats des del Camí de la Garriga 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  
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• Visibilitat des del Camí de Sota el Parc 

La visibilitat d’aquest eix d’observació es troba molt condicionada per la proximitat del 

camí, i per tant dels possibles observadors, al mur del recinte i, sobretot, per la presència 

d’una important franja d’arbres d’elevat port i frondositat remarcable, especialment en 

època de primavera/estiu. Així doncs, els resultats de l’anàlisi de visibilitats des d’aquest 

eix mostren que la zona visible és principalment l’entorn agrícola de Pixamill – Sant 

Llàtzer, tot i que previsiblement cal esperar una certa visibilitat del nou auditori des d’aquí. 

Figura 32. Visibilitats des del Camí de Sota el Parc 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  
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• Visibilitat des de la Carretera GIP-6042 

La visibilitat des d’aquest eix d’observació queda força restringida al seu entorn immediat 

i a les zones agrícoles adjacents al seu pas. Únicament existeix visió d’algunes zones del 

jardí ocupades per vegetació d’alt port. 

Figura 33. Visibilitats des de la Carretera GIP-6042 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  
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• Visibilitat des de la carretera N-260 

La visibilitat des d’aquest eix d’observació és molt reduïda i, en qualsevol cas, resulta 

atenuada pel factor distància que no permet una visió tan nítida com des d’altres 

observadors més propers. Aquesta anàlisi es considera d’interès en tant que permet 

confirmar la presència d’elements persistents en la visió del nucli, especialment el 

campanar.  

Figura 34. Visibilitats des de la Carretera N-260 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  
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4.5.6 VISIBILITAT DELS NOUS VOLUMS CONSTRUÏTS 

• Visibilitat del nou pavelló 

La visibilitat del nou pavelló és especialment destacable des de la zona de nucli antic més 

propera al Carrer Sant Joan. També s’observa certa visibilitat d’aquest nou element des del 

Camí de la Garriga, anant cap a la zona del golf. Alhora, també existeix visió d’aquest 

element des de dins del recinte, però aquest impacte no es considera rellevant. 

Figura 35. Visibilitat del nou pavelló 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU 

 

Pel que fa al nou pavelló, és important tenir en compte la situació de partida: un volum 

provisional de color blanc que és ja actualment molt visible. A més, cal prendre en 

consideració el fet que coberta del nou pavelló, de tipologia plana, queda lleugerament per 

sota de l’actual, tot i preveure’s la mateixa cota d’implantació, fet que permet reduir-ne la 

possibilitat d’impacte visual. D’altra banda, però també en relació a l’efecte visual d’aquest 

nou edifici, la disposició prevista, no paral·lela al mur existent, permet reduir el front 

edificat que dóna al carrer Sant Llàtzer i, alhora, s’enretira respecte la zona perimetral. 
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• Visibilitat del nou hotel 

L’anàlisi de la visibilitat d’aquest nou element construït és un element rellevant a analitzar 

ja que esdevé l’únic element constructiu completament nou que preveu el PEU. 

La visibilitat del nou hotel queda restringida a l’interior de l’àmbit i a observadors puntuals 

ubicats en edificis amb certa alçada dins del nucli urbà. 

Figura 36. Visibilitat del nou hotel 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  

És especialment remarcable el fet que el Carrer de Sant Sebastià es troba a una cota 

inferior que el terreny del recinte emmurallat, minvant la perspectiva visual des d’aquest 

eix d’observació i reduint, per tant, l’exposició visual del nou edifici. La presència de 

vegetació abundant entre el mur i el futur emplaçament de l’hotel reforça la minimització 

de la seva visibilitat des del carrer Sant Sebastià. D’altra banda, el pont del Convent de la 

Mare de Déu del Carme presenta una alçada lleugerament superior a l’alçada màxima 

assignada al nou edifici. Aquest fet permet la ocultació del nou volum des del tram 

superior del Carrer de Sant Sebastià i, alhora, actua a mode d’element contextualitzador de 

l’alçada d’aquest. 

Figura 37. Secció indicativa del nou hotel 

 

Font: Equip redactor del PEU 
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• Visibilitat del nou auditori 

El nou auditori serà visible, especialment, des de zones properes del jardí interior de 

l’àmbit però l’anàlisi efectuat permet descartar una afectació visual d’aquest element 

respecte al Castell, afavorit per la presència de vegetació que es manté. En quant a les 

zones exteriors, els punts des d’on serà visible es concentren al sud del mur que delimita 

l’àmbit, especialment a la plana agrícola, precisament per caràcter planer d’aquesta. Tal i 

com ja s’ha apuntat anteriorment, caldria preveure una certa visibilitat d’aquest nou 

element (que no queda reflectida al plànol per efecte del model emprat ja explicat) des del 

Camí de Sota el Parc. No obstant això, cal posar en relleu dos factors que es podrien 

considerar atenuants. Per una banda, el fet que actualment ja hi ha un element construït 

que resulta parcialment visible des d’aquest eix, de manera que es pot assumir que el PEU 

no empitjoraria la situació actual. Per altra banda, també cal citar la reduïda freqüentació 

d’aquest vial, que actualment no té un ús gaire estès.  

Figura 38. Visibilitat del nou auditori 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  

 

No obstant, cal puntualitzar que poden existir més punts d’observació a la zona agrícola 

més immediata de l’àmbit però aquests percebran el volum construït com un segon pla, ja 

que existeix una pantalla vegetada d’un port i una densitat suficient com per ocultar amb 

prou contundència l’element o, si més no, per atenuar-ne de manera molt rellevant 

l’efecte visual. La secció següent permet prendre consciència d’aquest efecte 

d’apantallament que permet la franja arbrada que recorre perimetralment el mur de 

l’àmbit en aquesta zona sud.  
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Figura 39. Alçat i secció indicatius del nou auditori 

 

 

Font: Equip redactor del PEU 

 

Amb tot, cal tenir en compte que s’ha optat per la ubicació d’aquesta edificació en el punt 

topogràficament més baix de l’àmbit, per tal d’atenuar la seva presència visual. A més, es 

proposa rebaixar la cota de terreny actual de manera que l’alçada relativa del nou volum 

es minimitza lleugerament. També es proposa un edifici volumètricament esglaonat per 

tal de minimitzar la presència d’aquest nou element construït. 

 

4.5.7 VISIBILITAT DEL CASTELL 

Finalment, i donada la importància de mantenir les visuals del Castell com a element 

patrimonial, simbòlic i rellevant paisatgísticament dins de l’àmbit i també en relació a l’entorn 

immediat, s’ha analitzat la variació de la visibilitat del Castell. Per fer-ho, a continuació 

s’afegeixen dos mapes per tal de disposar d’imatges comparatives de les zones des de les quals 

el Castell és visible en dos escenaris: en situació actual i en situació proposta, és a dir, tenint en 

compte les alçades de les edificacions previstes pel PEU. 

 

Els resultats obtinguts, que es mostren en els mapes que segueixen, permeten confirmar que la 

proposta del PEU no modifica substancialment l’exposició visual del Castell, és a dir, que els nous 

elements construïts no obstrueixen les visuals actualment existents sobre aquest element 

construït.  
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Figura 40. Visibilitat del Castell (situació actual) 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  

Figura 41. Visibilitat del Castell (segons noves edificacions previstes al PEU) 

 

Font: Lavola a partir de les dades LIDAR de l’ICGC i la informació de l’equip redactor del PEU  
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5 ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA 

5.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA ADOPTADA 

De manera general, la integració paisatgística s’associa a les idees d’ordre, respecte i coherència 

en quant a l’enfocament general del pla, és a dir, el fet d’adoptar una estratègia d’integració 

paisatgística permet incorporar mecanismes per establir una relació perceptible com a 

harmònica, respectuosa i coherent entre la proposta d’un pla i el caràcter del lloc i del paisatge. 

Conceptualment existeixen diverses estratègies d’integració paisatgística (naturalització, 

contextualització, ocultació, mimetització o monumentalització) i, primerament, es passa a 

descriure i justificar la que s’ha adoptat en aquest pla per, posteriorment, aportar els criteris i les 

mesures proposades per a la seva materialització. 

 

ESTRATÈGIA D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA ADOPTADA 

Atenent a les preexistències i característiques de l’àmbit d’estudi, juntament amb els 

requeriments funcionals dels usos que s’hi pretenen desenvolupar, es considera adient 

apostar per l’estratègia de contextualització. Aquesta estratègia busca l’establiment d’una 

continuïtat entre els elements preexistents i els nous mitjançant la referència a determinades 

pautes (tipològiques, volumètriques, escalars, etc.) que permeten a l’observador establir una 

relació lògica entre ambdós tipus d’elements. Aquesta estratègia pretén que els nous elements 

previstos s’integrin en el paisatge com a elements positius o, com a mínim, neutres pel que fa a 

la qualitat d’aquest paisatge. 

5.2 PROPOSTA DE CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA 

L’estratègia de contextualització s’ha adoptat mitjançant la integració de 3 criteris bàsics que es 

concreten amb la definició d’una bateria de mesures que reforcen la proposta del PEU analitzada 

i valorada des de l’òptica paisatgística en apartats precedents: 

 

CRITERIS MESURES 

Vetllar per una 

implantació 

formalment 

unitària i de 

conjunt pel que 

fa als nous 

volums. 

Mantenir les alçades edificatòries tan reduïdes com sigui possible en 

benefici de la preservació de la preeminència del castell com a element 

destacat de l’àmbit i per tal de minimitzar la visibilitat de les noves 

construccions. 

Executar els aspectes relacionats amb la tipologia d’edificació de manera 

unitària, unificant el seu llenguatge i aspecte, pel que fa als nous volums per 

tal de crear una imatge de conjunt. 

Totes les parets exteriors de les edificacions, instal·lacions i construccions 

hauran de comptar amb un acabat propi de façana, preferentment amb 

colors de la gamma dels terrosos, ocres, òxids,... que permetin establir una 

relació cromàtica amb l’entorn (veure Annex I). 
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2 Cal tenir en compte que l’impacte visual de les edificacions i construccions també es minimitzarà amb l’aplicació de les mesures de 

caràcter compositiu relatives al criteri anterior.  

Especialment, caldrà evitar canvis de tonalitat de fort contrast en els 

paraments exteriors, tant en una mateixa edificació com respecte les altres, 

així com la utilització de colors blancs o superfícies brillants o reflectants. 

Apostar per l’ús de materials naturals i propis de l’estil tradicional de l’entorn 

o que puguin ser estèticament complementaris, tals com pedra, fusta, 

acer,...(veure Annex I). 

Tractar les cobertes dels nous volums com una façana més de l’edifici, 

atenent al fet que també és visible des de diferents punts i situacions.  

Preveure un programa de manteniment adequat per afavorir la durabilitat 

dels materials constructius i, per tant, una imatge cuidada dels elements 

construïts dins del recinte.  

Minimitzar la implantació de noves volumetries associades a ampliacions o 

construccions auxiliars. En cas que siguin estrictament necessàries, vetllar 

per la seva integració en els volums edificats existents per tal d’evitar la 

proliferació de cossos en l’espai lliure i la distorsió del caràcter del lloc. 

Alhora, i en la mesura del possible, evitar la seva col·locació en punts que 

condicionin la volumetria i aspecte de les edificacions (tals com cobertes). A 

banda, optar per volumetries senzilles i coherents amb la resta d’elements. 

En la mesura del possible, preveure els esdeveniments exteriors ocasionals 

en espais de menor visibilitat respecte a l’exterior. Per als elements de poca 

entitat admesos (pèrgoles, carpes,...), preveure una implantació integrada, 

amb una col·locació poc visible, ús de materials i cromatismes integrats.  

Ajustar les instal·lacions lumíniques a les necessitats imprescindibles per a 

l’activitat/espai, prioritzant els sistemes d’il·luminació integrats en les 

construccions i amb llum dirigida cap a baix per minimitzar la contaminació 

lumínica. 

Minimitzar 

l’exposició 

visual de les 

edificacions i 

construccions 

des de 

l’exterior2. 

Maximitzar la conservació dels arbres existents a la franja perimetral de tot 

el recinte emmurallat per tal que mantinguin la seva funció de pantalla visual 

respecte a observadors propers. Si s’escau, incorporar nova vegetació amb 

aquesta mateixa finalitat. 

Assegurar el manteniment del mur perimetral existent com a element 

d’ocultació de part important de l’àmbit, especialment pel que fa a 

observadors propers. 

Mantenir 

l’harmonia del 

paisatge del 

lloc. 

Sotmetre l’execució d’obres al monument històric del Castell – Palau declarat 

BCIN a l’autorització prèvia del Departament de Cultura. 

Maximitzar la conservació dels arbres existents a l’àmbit, especialment 

aquells identificats com d’interès, tant per la seva funció d’apantallament 

visual des de l’interior com per la qualitat paisatgística que aporten a l’espai. 
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Establir que qualsevol actuació que afecti els espais enjardinats requerirà 

una anàlisi prèvia dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, 

trasplantar-los o, en el seu cas, substituir-los.  

Assegurar el manteniment de la zona enjardinada en condicions òptimes.  

Per als nous murs d’igual tipologia als existents, preveure l’ús de morters de 

calç amb junta no refosa, ocultant parcialment la pedra. 

Limitar, en cas d’ésser necessàries, les zones pavimentades exclusivament 

a l’espai proper als volums edificats amb un ús més intensiu. De ser 

possible, prioritzar la utilització de paviments drenants per minimitzar la 

impermeabilització del sòl. 

Utilitzar paviments permeables sempre que sigui possible. 

Controlar la presència excessiva d’elements publicitaris o de retolació. 

Apostar per un tractament homogeni d’aquests elements, preferentment 

integrant-los en els volums edificats. Evitar la il·luminació indiscriminada 

com a reclam publicitari.  

Dissenyar construccions tècniques de qualitat i, en tot cas, integrades en 

els volums edificats. 
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6 CONCLUSIONS 

El Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada (en endavant PEU) que és objecte d’estudi del 

present document es redacta per tal de desenvolupar l’ordenació de l’àmbit del Castell de 

Peralada en compliment de les determinacions del POUM, amb la finalitat de compatibilitzar la 

conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats amb el desenvolupament 

d’activitats culturals, recreatives,  hoteleres i de restauració en el recinte. 

 

Partint de la premissa que el paisatge és un bé dinàmic i que qualsevol actuació en el territori en 

suposa una transformació, convé recordar que aquesta transformació del paisatge no s’associa 

necessariament a la seva degradació.  

 

Al fil d’aquest recordatori, i tal com s’exposa en el present Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística (EIIP), la incidència paisatgística del PEU deriva fonamentalment d’aquelles 

actuacions previstes que, per la seva naturalesa, suposen factors inductors d’un potencial canvi 

en el caràcter paisatgístic del lloc. Amb tot, a continuació es resumeixen les conclusions que 

deriven de l’anàlisi sistemàtica de les transformacions produïdes per aquestes actuacions 

tenint en compte la proposta global d’integració adoptada, la qual s’encamina cap a la 

contextualització paisatgística de l’enclavament. 

 

ACTUACIÓ 

PREVISTA 
ASPECTES INCIDENTS 

VALORACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

Manteniment de 

les visuals i 

caràcter del 

Castell de 

Peralada 

S’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació, 

reforma i canvi d’ús però es garanteix el manteniment del 

valor patrimonial de l’element protegit. 

En l’exercici de zonificació de l’àmbit, la ubicació de les 

activitats lligades a elements edificats s’ha distribuït en 

la zona perimetral del recinte per tal de minimitzar 

l’afectació de les visuals del Castell. 

Impacte 

gairebé nul 

Nova edificació 

hotelera 

La ubicació d’aquesta edificació de nova planta, propera 

al castell, es justifica pel fet que es considera adequat 

concentrar els usos hotelers de l’àmbit. 

L’anàlisi de visibilitats efectuat confirma que l’exposició 

visual d’aquest nou element és molt reduïda des 

d’observadors externs, limitant-se principalment al carrer 

adjacent. 

El nou edifici es planteja com un volum esglaonat que 

aprofita el perfil topogràfic, reduint la visió des de la plaça 

del castell (cos assimilable a PB+1) i, per tant, evitant 

una relació discordant amb aquest element. 

El pont del Convent de la Mare de Déu del Carme presenta 

una alçada lleugerament superior a l’alçada màxima 

assignada al nou edifici. Aquest fet permet la ocultació 

del nou volum des del tram superior del Carrer de Sant 

Sebastià i, alhora, actua a mode d’element 

contextualitzador de l’alçada d’aquest. 

Impacte 

compatible 

amb aplicació 

de mesures 
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A banda, cal tenir en compte que el Carrer de Sant 

Sebastià es troba a una cota inferior que el terreny del 

recinte emmurallat, minvant la perspectiva visual des 

d’aquest eix d’observació i reduint, per tant, l’exposició 

visual del nou edifici. La presència de vegetació abundant 

entre el mur i el futur emplaçament de l’hotel reforça la 

minimització de la seva visibilitat des del carrer Sant 

Sebastià. 

Nou pavelló en 

substitució de 

l’actual 

L’actuació permet millorar la qualitat arquitectònica de 

l’actual construcció, consistent en una construcció amb 

materials blancs que impliquen un contrast important 

amb el seu entorn. 

La coberta del nou pavelló, de tipologia plana, queda 

lleugerament per sota de l’actual, tot i preveure’s la 

mateixa cota d’implantació, fet que permet reduir-ne la 

possibilitat d’impacte visual. 

La disposició prevista pel nou pavelló es configura de tal 

manera que es redueix el front edificat que dóna al carrer 

Sant Llàtzer i, alhora, s’enretira respecte la zona 

perimetral. 

Els materials i tons cromàtics previstos permeten una 

molt millor integració en el seu entorn i minimitzen de 

forma important el potencial impacte visual. 

Impacte 

compatible 

amb aplicació 

de mesures 

Nou auditori en 

substitució de 

l’actual 

Es preveu un nou volum de dimensions considerables. Cal 

tenir en compte que aquestes dimensions responen als 

requeriments tècnics necessaris per poder permetre la 

programació d’actes de qualsevol tipologia, amb la 

voluntat de consolidar el recinte de Peralada com a 

ubicació de qualitat per aquesta mena d’esdeveniments. 

S’ha optat per la ubicació d’aquesta edificació en el punt 

topogràficament més baix de l’àmbit, per tal d’atenuar la 

seva presència visual. A més, es proposa rebaixar la cota 

de terreny actual de manera que l’alçada relativa del nou 

volum es minimitza lleugerament. 

Es proposa un edifici volumètricament esglaonat per tal 

de minimitzar la presència d’aquest nou element 

construït. 

L’arbrat existent actualment en la faixa perimetral 

d’aquesta zona presenta una alçada i una frondositat que 

es tradueixen en un paper d’apantallament visual, 

especialment des de punts d’observació molt propers 

(Camí de Sota el Parc). La proposta contempla el 

manteniment de la major part dels arbres existents amb 

la previsió d’un volum baix amb buits/forats que en 

permet la integració. 

 

Impacte 

compatible 

amb aplicació 

de mesures 
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L’anàlisi de visibilitats efectuat confirma que l’exposició 

visual d’aquest nou element és moderada. Cal tenir en 

compte que els principals punts des d’on s’observa 

correspon a l’entorn agrícola adjacent, essent la 

freqüentació d’aquesta zona un factor atenuant de la 

visibilitat resultant. 

Finalment cal tenir en compte que l’actuació permet 

millorar la qualitat arquitectònica de l’actual construcció. 

La previsió de materials i elements cromàtics adequats a 

l’entorn en que es localitza reforça la minimització del seu 

impacte, que, en tot cas es redueix a l’entorn més 

immediat del recinte. 

Enderroc 

d’edificacions 

existents 

Enderroc de les edificacions corresponents a la “Parrilla-

Mirador” així com les existents a la parcel·la de 

l’encreuament entre els Carrers de Sant Joan i el Passeig 

de Sant Llàtzer. 

Es preveu destinar part de l’edificabilitat corresponent a 

aquestes edificacions enderrocades per a nova 

edificació. 

Es considera que l’actuació permet un tractament unitari 

del front edificat en l’encreuament de carrers esmentat, 

que actualment no segueix cap criteri de coherència 

formal. 

Impacte 

gairebé nul 

Manteniment 

dels jardins. 

L’emplaçament de les noves edificacions s’ha definit a 

partir del criteri de minimitzar l’impacte sobre la 

vegetació del jardí. Més concretament, no s’afecten els 

arbres singulars existents ni tampoc la majoria dels 

arbres de gran port que, encara que estiguin inclosos dins 

de zones edificables, s’exclouen en la mesura del 

possible del gàlib edificatori. 

Es considera el jardí com un element comú, evitant-ne la 

seva fragmentació i permetent-hi, només, actuacions 

d’escassa entitat a la zona N-0. 

S’admet la celebració d’activitats ocasionals que poden 

comportar la implantació d’elements de poca entitat. 

Es posen condicions a la consolidació d’elements 

auxiliars o de serveis tècnics (existents o a implantar), 

requerint-se l’aprofitament topogràfic per reduir al màxim 

la seva visibilitat. 

Impacte 

gairebé nul 
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Tal i com es desprèn d’aquesta anàlisi, la transformació paisatgística de l’emplaçament respon a 

l’impacte visual derivat de la implantació de noves edificacions, essent necessari remarcar el fet 

que en dos casos (auditori i pavelló) aquestes noves edificacions són en substitució de 

construccions ja existents que en el seu moment es van implantar a mode provisional però que 

han acabat perdurant en el temps, tot presentant mancances que condicionen la seva imatge i 

percepció però també la seva funcionalitat. En qualsevol cas, els estudis de visibilitat efectuats 

posen de manifest que l’exposició visual dels nous volums és significativament reduïda. Cal tenir 

en compte que la localització topogràfica del recinte i la configuració del mateix (amb una 

frondosa vegetació i un mur al seu entorn) impliquen que la seva visibilitat es  circumscriu a 

l’entorn més immediat. 

Amb tot, i atenent a l’adopció de l’estratègia de contextualització paisatgística de les 

intervencions, el present EIIP proposa una bateria de criteris i mesures, integrats 

normativament al PEU, que permeten assegurar la compatibilitat de la proposta en relació a la 

fragilitat paisatgística de l’àmbit i que, en especial, fan referència a: 

• Vetllar per una implantació formalment unitària i de conjunt pel que fa als nous volums 

• Minimitzar l’exposició visual de les edificacions i construccions des de l’exterior 

• Mantenir l’harmonia del paisatge del lloc 

 

En resum, els impactes paisatgístics derivats de la proposta del PEU es consideren àmpliament 

compatibles no només amb la preservació dels trets paisatgístics del lloc sinó també amb la 

creació d’un paisatge local de qualitat. 
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7 ANNEX I 

En aquest Annex s’incorporen 3 làmines elaborades per l’equip redactor del Pla Especial 

Urbanístic com a propostes indicatives de materials i colors a incorporar per tal de donar 

compliment a les mesures d’integració proposades en el present Estudi d’Impacte i Integració 

Paisatgística. Per tal d’elaborar aquestes làmines, s’han estudiat els patrons cromàtics i les 

tècniques constructives que es consideren tradicionals i pròpies de l’entorn on s’emplaça l’àmbit 

d’estudi, per tal d’acomplir l’estratègia de contextualització perseguida. 
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