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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 ÀMBIT I OBJECTIU DEL PLA ESPECIAL 

El present informe es refereix al Pla Especial Urbanístic (PEU) del Castell de Peralada, el qual es 

proposa desenvolupar la ordenació urbanística de l’àmbit del Castell de Peralada, seguint les 

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

Aquest pla especial garanteix la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i 

també inclou com a objectiu crear un espai hàbil per al desenvolupament d’activitats culturals, 

recreatives, hoteleres i de restauració. Les determinacions específiques proposades pel Pla 

objecte d’estudi es detallen en l’apartat 4 del present informe ambiental.  

L’àmbit d’actuació engloba una àrea total de 65.781m2. 

Fig1.1. Situació de l’àmbit 

2. 

Font: Lavola 

 

Es tracta d'un Pla especial previst expressament en el planejament urbanístic general del 

municipi com a instrument per a desenvolupar les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Peralada.   

1.2 MARC NORMATIU 

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 

concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 

Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un 
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desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 

comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 

respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Des 

d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de 

l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament 

sostenible.  

Cal tenir en compte que, en el moment de tramitació del present document, és d’aplicació la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que estableix les bases que han de regir 

l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes significatius 

sobre el medi ambient, esdevenint el marc legal d’avaluació ambiental. Aquesta normativa 

substitueix l’anterior Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, fins 

que no es dugui a terme l’adaptació a nivell autonòmic.  

S’estima, doncs, que aquest pla no es troba dintre cap dels supòsits que contempla la normativa 

vigent d’avaluació ambiental, per a que un pla s’hagi de sotmetre a avaluació ambiental. En 

aquest sentit, li serà d’aplicació únicament allò que determina l’article 100 del Decret 305/2006, 

pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que estableix els continguts de l’Informe 

ambiental que acompanyarà a la memòria del Pla.  

Així doncs, d’acord amb el marc normatiu esmentat, a continuació es presenta l’Informe 

ambiental del Pla Especial Urbanístic del castell de Peralada, amb què s’acompanya la 

documentació urbanística tramesa per a la seva aprovació. 

1.3 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut 

coneixement per tal de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials 

concurrents, tal i com estableix la Llei 21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva 

superposició, entre si, i amb el Pla objecte d’estudi, pot representar impactes acumulatius 

rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla.  

A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes:  

a) Instruments de planejament territorial i urbanístic. 

b) Plans territorials sectorials. 

1.3.1 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

1.3.1.1 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

Aprovat definitivament en data 14/09/2010, inclou dins del seu àmbit de planejament les 

comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i 

el Ripollès. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG d’ara en endavant) 

estableix les determinacions relatives a espais oberts, a assentaments i a infraestructures per a 

tot aquest àmbit territorial.  

En la següent imatge es resumeixen de manera gràfica les determinacions que estableix el Pla 

per a la zona pròxima a la actuació. Peralada queda inclòs dins l’àmbit del sistema urbà de 

Figueres. 
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASTELL DE PERALADA 

Informe ambiental 

Figura 1.2 Determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines a l’àmbit del Pla 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat1

                                                                            

 
1 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Àmbit aproximat del PEU 
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En quant al sistema d’espais oberts el PTPCG fa una aposta clara per a la preservació dels valors 

naturals i paisatgístics del municipi, fet que es comprova en veure que més de la meitat del 

municipi de Peralada es cataloga com a sòl de protecció territorial agrari i/o paisatgístic. A més, a 

prop de l’àmbit d’actuació se situen sòls de protecció especial: concretament hi trobem els 

espais que envolten els rius Llobregat d’Empordà i el riu Merdanç que es troben dins el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, i també vorejant l’àmbit d’actuació trobem sòl de protecció especial 

associat a aquests espais naturals. Així i tot, l’àmbit s’inclou només en sòl catalogat com a nucli 

històric o part de les seves extensions donat que forma part de la trama urbana.  

Amb tot, i tal i com es pot observar a la figura anterior, l’àmbit del PEU es troba rodejat de sòls 

urbans (est i nord), sòls de protecció preventiva (al sud-est) i sòls de protecció especial (al sud-

oest) corresponents a l’entorn fluvial de l’oest de l’àmbit. 

La regulació específica d’aquestes tipologies bàsiques de sòl en els espais oberts s’articula a 

través de les Normes d’Ordenació Territorial que integra el PTPCG. Tot i que els sòls de protecció 

especial es troben fora de l’àmbit del PEU, tenint en compte la seva rellevància ambiental i les 

possibles afectacions indirectes, es recullen les determinacions específiques que són 

d’aplicació per a aquestes zones: 
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Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el 

territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua 

d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 

territori, que tenen diferents caràcters i funcions. 
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1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la 

precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser 

classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, 

excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons 

per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la 

incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 

Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de garantir la preservació dels valors 

que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En els sòls de protecció 

especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.  

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 

apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, 

s’entén que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa 

referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions 

d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la 

protecció especial. 

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció 

especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions 

que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, 

corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones 

humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a 

activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions 

agràries i les seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la 

naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció 

especial. Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins 

l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de 

Paisatge, d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el 

compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.  

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha 

de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial 

els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les 

següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible 

impacte de l’activitat. 
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9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir 

l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al 

manteniment i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de 

vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals, d’acord amb les 

polítiques agràries i els instruments de suport i finançament existents. Els departaments 

competents han de definir projectes de restauració i de foment amb aquests objectius per tal que 

les reposicions no gravin significativament l’activitat agrària 
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SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL D’INTERÈS AGRARI I/O PAISATGÍSTIC 
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Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de 

protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una 

regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla 

suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament 

urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de 

desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del 

seu període de vigència. 

El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i 

en conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient 

interès territorial:  

a) Interès agrari i/o paisatgístic Assenyala àrees d’activitats productives agràries de 

significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o 

identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per 

l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats 

estructuradors de l’ordenació del territori. 
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1. El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai no urbanitzat 

i amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació 

urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest article i si, excepcionalment 

i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de 

garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació 

al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent.  

2. El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article 47 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i a les condicions que es deriven dels 

motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial que 

s’especifiquen a la memòria del Pla. Així mateix, s’ha de tenir en compte les recomanacions que 

s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article. 

5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en general de 

transformació, només en els següents casos: 

a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Per extensió d’àrees urbanes amb estratègies de 

creixement moderat o mitjà, de canvi d’ús i reforma o de millora i compleció, d’acord amb 

l’apartat 2 de l’article 2.4. Excepcionalment, i amb especial consideració del valor agrari del 

lloc que es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració 

paisatgística necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla mitjançant el 

procediment que estableix l’article 1.14. Si, per raons d’interès general, fos necessària la 

classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha 

d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 

 

Pel que fa als assentaments, el PTPCG proposa per a cada nucli de població un paper territorial 

determinat atenent a les seves característiques i, en funció d’això, assigna una estratègia de 

desenvolupament urbanístic concreta. Per al cas de Peralada, es determina una estratègia de 

creixement moderat, entès com un creixement proporcionat a la realitat física del terme per a 

l’escenari 2026.  

Finalment, en referència a les infraestructures de mobilitat, el Pla recull la proposta de crear un 

eix secundari entre Vilamacolum (C-31) i Peralada (N-260) per Riumors, Fortià, Castelló 

d’Empúries (C-260) i Vilanova de la Muga, que permeti crear una alternativa a l’actual carretera 

de Sant Pere Pescador (GIV-6216) que travessa el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. No 

obstant, el mateix pla contempla la problemàtica d’aquest nou eix ja que en bona part 

travessaria terrenys que el mateix pla protegeix, i per tant proposa aprofitar al màxim les vies ja 

establertes entre aquestes poblacions amb lleugeres modificacions. 

A la memòria ambiental del Pla s’estableixen les determinacions per l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic de l’àmbit del Pla. En relació a l’àmbit del PEU aquestes determinacions 

determinen que: 
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Informe ambiental 

• Hauran de tenir en compte i justificar adequadament la seva adequació o coherència amb els 

objectius ambientals d’aquest Pla Territorial, sense prejudici dels objectius ambientals específics 

que s’hagin de determinar per al pla o programa en qüestió.  

• En els punts que el Pla identifica com crítics per la connectivitat el planejament urbanístic i 

sectorial, així com els projectes de noves infraestructures o adequació d’infraestructures existents 

hauran d’estudiar amb detall aquesta situació i preveure alternatives o mesures preventives, 

compensatòries o correctores de les noves actuacions per tal de millorar la connectivitat de 

manera específica en aquestes àrees i prestant especial atenció a les determinacions que en 

aquest sentit conté la normativa del Pla. 

• L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable, o de sòl urbà no consolidat, que siguin confrontants 

amb masses d’aigua (rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar) així com amb sòls de 

protecció especial o territorial agro-paisatgístic, hauran de considerar la presència d’aquests 

elements i preveure espais de transició paisatgística entre el front edificat i aquells elements. En 

aquest espai de transició s’hi hauran de localitzar de manera preferent els sòls de cessió per a 

espais lliures i s’ha de tractar amb cura la composició urbana dels fronts edificats per la seva 

especial visibilitat. 

 

Amb tot, en relació al PTPCG caldrà tenir en compte principalment, en relació al sistema 

d’espais oberts, la presència de sòls de protecció especial al límit sud-oest de l’àmbit, 

principalment pel que fa a les afectacions directes (per possibles propostes a l’exterior del 

recinte i relacionades amb el mateix) o indirectes (per exemple per temes acústics, lluminosos 

o de gestió de les aigües). 

1.3.1.2 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES 

Aprovat definitivament el 11 de novembre del 2010, el Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà 

de Figueres (PDUSUF, d’ara en endavant) inclou els disset municipis que es troben a la 

proximitat de Figueres, així com a ella mateixa: Peralada, Figueres, el Far d’Empordà, Avinyonet 

de Puigventós, Borrassà, Cabanes, Llers, Navata, Ordis, Pont de Molins, Roses, Santa Llogaia 

d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i Vila-sacra. 

 

En funció del que s’estableix al Text Refós de la Llei d’Urbanisme correspon als Plans Directors 

Urbanístics establir: 

• Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. 

• Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i 

mercaderies i el transport públic. 

• Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica d’aquest 

sòl.  

• Concreció i reserva de sòl per a grans infraestructures.  

• Programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge per garantir la solidaritat 

intermunicipal. 

Aquests objectius es tradueixen en propostes concretes pel que fa a espais oberts, 

assentaments i infraestructures i equipaments. Tot seguit es cercarà sintetitzar els principals 

elements d’afectació per Peralada. 

 

El Pla Director preveu per al municipi de Peralada i en relació a l’àmbit del PEU, les següents 

determinacions: 
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Respecte al sistema d’espais oberts: 

• EL PDUSUF reconeix les diferents mesures de protecció que s’han establert dins l’àmbit de 

Peralada, i de fet, en ser escrit abans que del POUM del municipi, estableix que aquest haurà de 

recollir les diferents tipologies establertes en el Pla. D’aquesta manera, estableix que s’han de 

protegir les lleres dels rius, que s’han d’incloure dins les zones d’espais PEIN, i també estableix la 

creació de espais de protecció especial al nord del municipi. Així, es pretén establir la dinàmica 

adequada per a recuperar corredors de connexió biològica, paisatgística, forestal agrícola o fluvial.  

• Es creen sòls de protecció preventiva dins Peralada, configurant un seguit d’espais que tenen una 

ocupació preferent per a usos no agraris, però que així i tot tenen un bon rendiment agrícola i per 

tant són especialment adients per a ser utilitzats com a espais de nova estructuració per a ser 

adaptats als nous sistemes de producció. 

 

Respecte al sistema d’assentaments: 

• Peralada és considerat com a un nucli potent dins l’àmbit del PDUSUF, amb un potencial d’entre 

2500 i 4000 habitants. A més, n’estableix la vocació de mantenir el seu caràcter de poblament 

compacte predominantment residencial, lloc de confluència entre els nuclis que l’envolten, amb 

una oferta cultural potent.  

• S’estableix una estratègia de creixement moderat per al poble, fonamentalment fruit de la 

desclassificació del Mas Xom, que permetrà ajustar el creixement potencial al que demana aquesta 

estratègia de creixement. 

Respecte a les infraestructures i equipaments: 

• El PDUSUF estableix les problemàtiques que es preveu que apareguin: Una saturació dels 

equipaments actuals produïda per l’augment de població dels diferents municipis. 

• Es proposa racionalitzar l’ús dels equipaments actuals, intentant que no tots els nuclis tinguin tots 

els equipaments sinó que s’estableixin estratègies de cooperació entre ells. 

• Es reconeix la importància del castell de Peralada dins el sistema d’equipaments de la zona i se 

n’estableix la seva inclusió com a element patrimonial.  

• S’estableix una estratègia en quant al sistema de transport que considera l’alta comunicació entre 

els diferents nuclis de la zona, i proposa la creació d’un Pla Especial de Mobilitat per establir les 

bases d’una mobilitat permeable i la obertura de Figueres a la Plana de Llevant. 

Amb tot, a priori, les determinacions del PDUSUF que apliquen al municipi de Peralada i en concret a 

l’àmbit del PEU queden recollides al POUM de Peralada que es va redactar a posteriori. Cal destacar la 

rellevància que se li dóna al Castell de Peralada dins el sistema d’equipaments de la zona. 

 

1.3.1.3 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERALADA 

El planejament urbanístic vigent actualment al municipi correspon al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM d’ara endavant), aprovat definitivament el 27 de novembre de 2014 per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, acord publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya en data 13 de gener de 2015. 

 

Cal tenir en compte que, amb independència de la seva classificació, el POUM estableix 

determinats àmbits que a resultes de la seva unitat clara en termes d’estructura general i 

orgànica del territori, s’han de desenvolupar mitjançant la figura del Pla Especial Urbanístic, 

d’acord amb el que estableix l’article 67 de la Llei d’Urbanisme. D’entre les àrees subjectes a 

aquesta figura de planejament derivat es delimita el Pla Especial Urbanístic del Castell de 

Peralada, regulat en l'article 22 de la normativa urbanística del POUM de Peralada, i en els 
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plànols d'usos i ordenació corresponents, corresponent a la zona del castell de Peralada. Aquest 

pla especial garanteix la conservació, millora i rehabilitació dels elements catalogats i també 

inclou com a objectiu crear un espai hàbil per al desenvolupament d’activitats culturals, 

recreatives, hoteleres i de restauració. 

 

D’entre les determinacions que estableix la Memòria ambiental del POUM de cara a l’avaluació 

ambiental dels futurs instruments de planejament derivat sorgits del desenvolupament del 

POUM, a continuació es llisten les que són d’aplicació al Pla objecte d’estudi: 

• Cal que qualsevol forma de planejament derivat s’adeqüi a les disposicions realitzades per la 

memòria ambiental del POUM: 

- Es respectin les delimitacions de sòl urbà (consolidat i no consolidat), urbanitzable 

(delimitat i no delimitat) i no urbanitzable. 

- S’adeqüi al creixement fixat al PTPCG, que estableix per a Peralada un creixement del 

30%. 

- Tingui en compte la planificació dels sistemes  que es detallen al pla: Comunicacions, 

equipaments, espais lliures i zones verdes i sistema hidrològic. 

• També ha d’adequar-se als objectius generals que estableix la mateixa memòria: 

- Introduir recomanacions, determinacions i propostes dels planejaments territorials. 

- Posar al dia el planejament urbanístic municipal i les seves propostes. 

- Mantenir i millorar un turisme de qualitat. 

- Ordenar urbanísticament els nuclis de Peralada i Vilanova de la Muga. 

- Ordenar el paisatge i gestionar eficaçment el medi com a requisit per a un 

desenvolupament sostenible. 

• Cal que el planejament derivat segueixi les normatives en quant a tramitació establertes per la 

legislació que estigui vigent en aquell moment. 

1.3.2 PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 

Els plans territorials sectorials són els plans d'incidència territorial que elaboren els diferents 

departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d'aplicació és tot el 

territori de Catalunya. 

 

També s’inclouen en aquest apartat altres plans i programes de caire sectorial i incidència 

ambiental, però l’abast dels quals no té per que ser la totalitat del territori català. 

 

1.3.2.1 PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

El Pla d’espais d’interès natural (d’ara en endavant PEIN) és un instrument de planificació 

territorial, amb categoria de pla territorial sectorial. D’una banda, el PEIN estableix una xarxa 

d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa 

paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país. D’altra banda, 

delimita i estableix les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. 

 

El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter 

general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els espais PEIN 

regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la 

legislació urbanística vigent a Catalunya. 

 

Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Xarxa Natura 2000, ja que 

d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració d’una zona 

d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial conservació per a les aus (ZEPA) implica la 

seva inclusió automàtica en el PEIN. Així doncs, l’aprovació de la proposta catalana de Xarxa 
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Natura 2000 per part del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat 

una ampliació substancial del PEIN. 

 

Dins del terme municipal cal tenir en compte la presència de l’espai de la Xarxa Natura 2000 del 

riu Llobregat d’Empordà (Codi: ES5120005). Si bé no s’emmarca dins l’àmbit d’estudi, l’àmbit del 

PEIN limita amb l’àmbit del PEU i, per tant, convé tenir en compte les seves característiques 

principals i per les quals se’n determina la seva protecció. La motivació de la creació d’aquest 

espai protegit és la conservació de la zona de ribera que voreja el riu, considerada d’alt valor 

ambiental. Amb això, cal destacar que és un espai eminentment fluvial amb presència de fauna 

de ribera d’especial interès. Té una gran importància com a connector biològic entre les zones de 

muntanya de l’Albera i la plana litoral empordanesa, a més de ser una zona clau en la ruta 

migratòria, com a àrea de repòs, d’ocells migratoris, especialment els rapinyaires. 

 

1.3.2.2 PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (2006-2026) 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla Territorial 

Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a 

Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les 

directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat.  

 

Partint d’una diagnosi de la situació actual així com de les tendències futures, a partir dels 

escenaris prospectius de referència, el pla defineix i analitza un seguit de noves infraestructures 

viàries i ferroviàries que permetin acomplir els objectius que el pla es fixa. En concret, les 

actuacions amb afectació a l’àmbit d’estudi són les següents:  

 

Infraestructures ferroviàries: 

Arribada del Tren d’Alta Velocitat a Figueres.  

 

Xarxa viària: 

Desdoblament de la N-II  

Millora de la N-260. 

Pas de l’Eix Pirinenc pel mig del terme municipal 

 

Aquest conjunt d’afectacions es preveu que tinguin un efecte que es pot resumir en un augment 

significatiu de la mobilitat, que generarà també nous comportaments i un funcionament diferent 

de tot el territori. Es preveu que l’augment de la mobilitat comporti un augment de la població 

resident a Peralada que treballi a la Regió metropolitana de Figueres. També es preveu que 

noves activitats econòmiques que no necessitin estar emplaçades en els grans centres de 

decisions trobin en Peralada una bona opció on instal·lar-se, configurant una bona opció de futur 

donant la oportunitat de que el municipi no depengui exclusivament del turisme i la segona 

residència. 

 

1.3.2.3 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER INUNDACIONS A CATALUNYA (INUNCAT) 

Aprovat l’any 2006 i revisat periòdicament, l’INUNCAT té com a objectiu fer front a les 

emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial català, establint els avisos, l’organització 

i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 

administracions públiques i de les entitats privades. Aquest pla quantifica i localitza dins de tot 

el territori de Catalunya els aspectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, 

zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i 
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recursos i localització d’infraestructures de suport per als treballs d’actuació en cas 

d’emergència. 

 

Atenent a la caracterització dels municipis segons el seu risc, convé tenir en compte que 

Peralada presenta la obligació d’elaborar el pla d’actuació municipal (PAM) per al risc 

d’inundacions. Amb això, segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada compta amb 

el PAM INUNCAT elaborat i homologat en data 26 d’abril de 2012. 

 

1.3.2.4 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA (NEUCAT) 

Aprovat l’any 2004 i revisat periòdicament, el NEUCAT té per objectiu establir el conjunt de 

mecanismes necessaris per garantir el bon funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat en 

cas de nevades, mantenint-los per sobre d’uns mínims. 

 

En base a les conclusions de l’estudi del risc de nevades elaborat, el Pla determina la 

obligatorietat o recomanació dels municipis a elaborar el pla d’actuació municipal (PAM) 

específic per aquest risc.  

 

En el cas de Peralada, es recomana l’elaboració del PAM, però no es tenen dades de que s’hagi 

realitzat aquest pla, segons la consulta realitzada a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior. 

 

1.3.2.5 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES SÍSMIQUES A CATALUNYA (SISMICAT) 

Aprovat l’any 2003 i revisat periòdicament, el SISMICAT fa referència a les zones municipals amb 

més risc sísmic des del punt de vista geològic o de l’edificació, i als punts importants de risc que 

puguin participar en l’efecte dòmino.  

 

De l’anàlisi de la vulnerabilitat i la perillositat sísmica que es duu a terme en aquest Pla se’n 

deriva una aplicació en l’àmbit de la protecció civil municipal, establint-se n els diferents nivells 

d’obligatorietat a realitzar el pla d’actuació municipal (PAM) per risc sísmic.  

 

En concret, el municipi de Peralada presenta la obligació de redactar el PAM per al risc sísmic, a 

raó de presentar una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn 

associat de 500 anys (superació del llindar de referència d’intensitat) segons el mapa de 

Perillositat Sísmica. Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del Departament 

d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada compta amb el PAM 

SISMICAT elaborat i homologat en data 26 d’abril de 2007. 

 

1.3.2.6 PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE 
MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA I FERROCARRIL A CATALUNYA 
(TRANSCAT) 

Aprovat l’any 1999 el TRANSCAT és un pla de protecció civil, especial i d’abast autonòmic, 

elaborat per la Generalitat de Catalunya. Així, estableix quines són les vies i els municipis que 

tenen més probabilitat de tenir un accident en el transport de mercaderies perilloses i preveu 

l’estructura, l’organització i els procediments necessaris per a fer front a qualsevol accident 

originat per mercaderies perilloses transportades per carretera o ferrocarril, a qualsevol punt de 

Catalunya.  
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En el cas de Peralada, cal tenir en compte el pas de la carretera N-260, la qual en el tram viari 

corresponent presenta un nivell de flux baix. Atenent a aquest fet, el municipi presenta un nivell 

de perill mitjà per transport viari de mercaderies perilloses. A més, pel que fa al transport de 

mercaderies perilloses per eixos ferroviaris, la proximitat de l’eix de Figueres a Portbou situa el 

risc per transport per mercaderies perilloses per eixos ferroviaris en nivell alt. No obstant això, 

segons els criteris establerts al TRANSCAT, el municipi només té la recomanació de redactar un 

PAM per tenir en compte aquest risc. Segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d’Interior en referència a l’estat de la planificació municipal, Peralada no compta 

amb el PAM elaborat i homologat en data 13/11/2016. 

 

1.3.2.7 PROGRAMA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES 2005 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de 

la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel 

Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 

totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 

l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua .  

 

Entre les mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses, les planificades per a 

Peralada són:  

• Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors en alta de Peralada, al TM 

Peralada. 
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

En aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la situació actual del medi 

ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no produir-se 

variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament 

urbanístic vigent. En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de 

vista ambiental que no pas una descripció enciclopèdica de la realitat territorial del municipi en 

general i de l’àmbit d’estudi en particular.  

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI  

El municipi de Peralada està situat a la part central de l’Alt Empordà, just al nord de Figueres. El 

terme està envoltat pels cursos fluvials dels rius Llobregat d’Empordà i Orlina, que desemboquen 

al riu Muga.  

 

A nivell urbà, Peralada es conforma pel nucli principal, amb trets propis d’un nucli antic molt ben 

conservat que s’ha anat expandint en diferents etapes de creixement. A més, dins el municipi 

existeix també un altre nucli habitat important, Vilanova de la Muga, que es situa al Sud del nucli 

principal de Peralada. 

 

Peralada és un municipi ben comunicat. Propera al nucli habitat de Peralada hi ha la N-260, que 

travessa el municipi de Est a Oest. També s’hi pot arribar per les carretera comarcal C-252, que hi 

arriba des de Figueres passant pe Vilabertran, o des del Sud per la GIP-6043, que uneix Peralada 

amb Castelló d’Empúries. 

 
Figura 2.1 Situació de Peralada dins la Comarca de l’Alt Empordà 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 22  
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A continuació, a mode de context municipal, es presenten algunes dades bàsiques del terme de 

Peralada:  

 

DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI. ÀMBIT: PERALADA 

Població 1.831 habitants (2015) 

Superfície 43,6 km2 

Densitat 42,22 hab/km2 

Municipis limítrofs 

Cabanes, Masarac, Mollet de Peralada, les Costes, 

Garriguella, Marzà, Pau, Castelló d’Empúries, Vila-sacra, 

Fortià, Figueres, Vilabertran 

Altitud mitjana 32m 

Font: IDESCAT 

 

Peralada té una orografia majoritàriament planera dominada pel pla de Martís i el pla d’Usall que 

ocupen el costat oriental del terme. El Serrat de Boquià (470m) i la Serra de Briolf (407m) limiten 

el costat occidental més accidentat. A l’àmbit d’estudi, els pendents es troben entre el 0 i el 10%, 

amb algunes zones puntuals amb pendents al voltant del 15%. 

2.2 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL 
PLA  

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants 

a l’àmbit d’estudi i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta 

a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals 

presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Informe 

Ambiental.  

 

Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment 

significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi i se’n valora si aquesta és 

un aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas de que no es consideri rellevant, en 

aquesta mateixa taula es justifica el perquè d’aquesta consideració.  

 

Per a aquells elements rellevants s’indica l’apartat posterior en que s’analitzen de forma més 

detallada. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Ocupació i consum de 

sòl 

Usos agrícoles o 

ramaders 
No 

No hi ha usos agrícoles o ramaders dins l’àmbit d’actuació, 

però el desenvolupament del PEU preveu ocupar 

temporalment una peça de Sòl urbanitzable, a l’est de l’àmbit. 

Si  

Zones forestals Si 

Dins l’àmbit hi ha taques de forests de diversitat de 

madureses i densitat repartides per la finca que cal tenir en 

compte. 

Si  

Zones cremades a 

partir de 2003 
No 

No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS2  
  

Activitats extractives No No existeixen zones d’activitats extractives en l’àmbit del PEU.   

Existència 

d’instal·lacions amb 

elevat impacte en 

consum de sòl 

Si 

Hi ha una zona gran dedicada a aparcaments de cotxes dins 

l’àmbit del PEU, així com una carpa temporal de grans 

dimensions. Alhora, cal destacar que a l’exterior de l’àmbit hi 

ha uns camps abandonats que tenen ús d’aparcament en 

determinats moments de molta afluència.  

Si  

Hàbitats i espècies 

protegides 

HIC no prioritaris No 
No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS3 
  

HIC Prioritaris No 
No existeixen a partir de l’anàlisi de la cartografia oficial del 

DTS4 
  

Espècies protegides 

o en extinció 
Si 

No es té constància de l’existència d’espècies vegetals 

protegides o en extinció associades a l’àmbit d’actuació del 

PEU. 

A l’àmbit del Peu s’han trobat arbres amb nius de Cigonya 

blanca, espècie protegida i catalogada com a vulnerable 

segons el catàleg espanyol d’espècies amenaçades5 

Si  

                                                                            

 
2 Incendis forestals ocorreguts en el periode 1985 - 2015 – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
3 Capa dels hábitats d’interès comunitari a Catalunya (2008-12) Departament de Territori i Sostenibilitat 
4 Capa dels hábitats d’interès comunitari a Catalunya (2008-12) Departament de Territori i Sostenibilitat 
5 Reial Decret 139/2011, de 4 de Febrer, per al desenvolupament de la Llista d’espècies silvestres en règim de protección especial i del Catàleg español d’espècies amenaçades. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Plans de recuperació No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS   

AiFF No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS6   

Espais naturals 

protegits 

Espais PEIN No 

No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS7, així i 

tot, el PEU delimita amb l’Espai PEIN del riu Llobregat 

d’Empordà, que cal tenir en consideració. 

Si  

Espais XN2000 No 

No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS8, així i 

tot, el PEU delimita amb un l’Espai XN2000 del riu Llobregat 

d’Empordà, que cal tenir en consideració. 

Si  

Sistema d’espais 

oberts del 

planejament 

territorial 

No 

L’àmbit del PEU no queda inclòs dins el Sistema d’Espais 

Oberts del planejament Territorial ja que es troba inclòs en la 

trama urbana. No obstant, cal tenir present la proximitat dels 

sòls de protecció especial lligats al riu Llobregat d’Empordà.  

Si  

Arbres monumentals No 

No hi ha arbres catalogats com a arbres monumentals pel 

DARPA9 dins l’àmbit del PEU. No obstant, cal tenir en compte la 

presència d’arbres singulars identificats a l’àmbit del PEU.  

No 

El PEU preveu 

conservar i no afectar 

als arbres identificats 

com a singulars. 

Zones humides No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació de l’ACA10   

Altres espais de 

rellevància ambiental 

Forest del CFP No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DARPA11   

Patrimoni geològic: 

Espais d’interès 

geològic 

 

 

No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DTS12   

                                                                            

 
6 Capa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (2015) – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
7 Capa Pla d’Espais d’Interès Natural – Departament de Territori i Sostenibilitat 
8 Capa Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA) – Departament de Territori i Sostenibilitat 
9 Capa d’Arbres monumentals - Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
10 Capa de Zones humides – Agència Catalana de l’Aigua. 
11 Capa de Forests Públiques – Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
12 Capa de Patrimoni Geològic – Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Àrees de gestió 

cinegètica 
No No existeixen a partir d’anàlisi de la informació del DARPA13   

Altres elements i 

espais locals de 

valor ambiental 

Si 

El treball de camp permet establir el valor ambiental de la 

zona enjardinada de tot l’àmbit, així com el valor cultural i 

patrimonial del Castell de Peralada havent doncs d’assegurar-

ne la seva preservació. 

Els jardins del Castell daten del 1.877 i tenen una extensió de 

33.800 m2 amb una gran diversitat d’ espècies vegetals. 

 

Si  

Connectivitat 

ecològica 

Presència de 

connectors d’abast 

territorial 

No 

El PTPCG no destaca la presència d’espais connectors d’abast 

territorial.14. Tot i això, la presència de la cigonya blanca fa 

veure que té un cert valor com a zona connectora per 

espècies d’ocells migratoris.  

 

SI  

Eixos de 

connectivitat local 
No 

En ser una zona tancada, l’àmbit del PEU no és un eix de 

connectivitat local. 
  

Cicle 

de 

l’aigua 

Superficials 

Cursos fluvials No 

No hi ha cap curs fluvial important dins l’àmbit d’actuació, 

però si que hi ha cursos fluvials propers que s’han de tenir en 

compte. 

Si  

Qualitat en aigües 

superficials 
No 

No s’observa cap problema en la qualitat de les aigües dins 

l’àmbit d’actuació.  
Si  

Subterrànies 
Masses d’aigua 

subterrània 
Si 

Es troba entre dues zones categoritzades de manera 

diferent15:  

 Empordà, al Nord 

 Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, al Sud 

Si  

                                                                            

 
13 Capa de Àrees de Gestió Cinegètica – Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
14 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
15 Capa d’Aigües subterrànees – Agència Catalana de l’Aigua. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Aqüífers protegits Si 
La zona categoritzada com a Fluviodeltaica del Fluvià i la 

Muga és un aqüífer protegit. 
Si  

Qualitat en aigües 

subterrànies 
No 

No es detecta cap problema actual o que el desenvolupament 

del PEU pogués afegir pel que fa a la qualitat de les aigües 

subterrànies. 

  

Zona vulnerable per 

nitrats 
Si 

Peralada es considera una població vulnerable pel que fa a la 

contaminació del sòl per nitrats16 
No 

Les actuacions que es 

desenvoluparan dins 

l’àmbit del PEU no 

afectaran al sòl en 

tant a contaminació 

per nitrats, tot i que 

caldrà tenir-ho en 

compte quan a la 

qualitat de les aigües. 

Instal·lacions 

Problemes 

d’abastament 
No 

L’abastament del sector es du a terme a partir d’un pou propi. 

 
Si  

Problemes de 

sanejament 
No 

No s’han detectat problemes de sanejament d’aigua en 

l’àmbit d’actuació. El sector es troba connectat a la xarxa de 

sanejament municipal. 

  

Riscos naturals 

Presència d’àrees 

amb riscos geològics 
Si 

Durant el treball de camp no es detecten zones amb pendents 

elevats, però si que es detecten zones amb xaragalls per 

escorrentia superficial. 

  

Presència de zones 

de risc d’incendi alt o 

molt alt 

Si 

El Mapa de Protecció civil de Catalunya cataloga la zona del 

PEU amb un àmbit baix de risc d’incendi forestal tot i que cal 

destacar la presència de masses forestals dins l’àmbit 

d’actuació del PEU. 

 

Si  

                                                                            

 
16 Municipis en zones vulnerables per contaminació per nitrats – Agència Catalana de l’Aigua. 
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Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Existència d’àrees 

inundables 
Si 

Part del PEU queda dins de les zones potencialment 

inundables amb període de retorn de 50 anys, fet que motiva 

que hi hagi una zona especialment sensible: la de l’auditori. 

Actualment hi ha instal·lacions en aquesta zona per fer front a 

les inundacions periòdiques que s’hauran de dimensionar 

segons les noves previsions del PEU.  

Si  

Risc químic en 

establiments 

industrials 

No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc.   

Riscos tecnològics 

Risc en el transport 

de mercaderies 

perilloses (MMPP) 

Si 

El municipi de Peralada té un nivell de risc mitjà en el 

transport de MMPP per carretera i un nivell alt en el transport 

de MMPP per eixos ferroviaris. 

No 

L’àmbit del PEU queda 

lluny dels eixos 

ferroviaris que 

motiven aquest nivell 

de risc. 

Risc nuclear No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc. 
  

Risc radiològic No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc. 
  

Risc contaminació 

de sòls 
No 

Tenint en compte les activitats a l’àmbit del PEU, no es preveu 

l’existència de sòls contaminats.  
  

Risc de 

contaminació marina 
No 

El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc donada la distància de l’àmbit al litoral.   

Risc aeronàutic No 
El mapa de protecció civil de Catalunya descarta la presència 

d’aquest risc 
  

Problemàtiques en la 

qualitat de l’aire 
No 

Les estacions de mesura de la qualitat de l’aire  més properes 

(Begur i Cap de Creus) mostren que els últims 5 anys no s’ha 

superat el límit de dies permesos els valors màxims de cap 

dels contaminants mesurats. 
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VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Ambient atmosfèric 

Existència 

d’instruments de 

planificació i gestió 

acústica 

Si Peralada disposa d’ordenança del soroll aprovada l’any 2007. Si  

Problemàtica de 

contaminació 

acústica 

Si 

L’àmbit del PEU s’ubica dins el nucli habitat, i durant el 

desenvolupament de certes activitats programades, hi ha 

hagut problemàtica en tant a sorolls amb els veïns més 

propers.  

Si  

Zones sensibles de 

contaminació 

lluminosa 

Si 
La totalitat de l’àmbit del PEU es troba dins la zona de 

protecció moderada (E3). 
Si  

Instal·lacions que 

generin camps 

electromagnètics 

No 
No s’ha detectat l’existència d’instal·lacions que generin 

camps electromagnètics. 
  

Instal·lacions de 

gestió i tractament 

de residus 

No 
No es detecten problemes en la gestió de residus en l’àmbit 

del PEU. 
  

Residus 

Problemàtica 

derivada dels 

sistemes de gestió 

de residus existents No No es detecten abocaments durant el treball de camp 

  

Presència 

d’abocaments 

incontrolats 

  

Elements d’interès 

patrimonial 
 

El Castell de Peralada és un element patrimonial catalogat 

com a BCIN. 
Si  

Paisatge i patrimoni 
Eixos de 

connectivitat social 
 

Per la naturalesa de l’àmbit del PEU, sent un recinte tancat, no 

hi ha cap eix de connectivitat social. 
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Informe ambiental 

VECTOR AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 

A L’ÀMBIT 
DESCRIPCIÓ RELLEVÀNCIA 

JUSTIFICACIÓ DE NO 

RELLEVÀNCIA 

Vies pecuàries Si 
A Peralada hi ha documentat un camí ramader que connecta 

des de la zona del Cap de Creus, cap a Albanyà17. 
No 

En no passar per 

l’àmbit del PEU, no es 

considera rellevant. 

Elements 

paisatgístics 

rellevants 

Si 

Inclòs dins la unitat paisatgística de la Plana de l’Empordà, es 

considera que l’àmbit presenta valors paisatgístics elevats, 

amb una certa fragilitat. 

Si  

Eficiència energètica 

i presència 

d’energies 

renovables 

No 
No es té informació sobre l’existència d’energies renovables 

dins l’àmbit del PEU.  
  

Energia i canvi 

climàtic 

Emissions de GEH No 

Peralada és un signant del pacte d’alcaldes pel clima i 

l’energia, que estableix la reducció del 40% de les emissions 

d’aquí al 2030.  

Cal tenir en compte que la mobilitat que generen les activitats 

de l’àmbit suposen l’emissió de GEH ja que està associada 

principalment al vehicle privat. 

Si  

Escenaris 

previsibles derivats 

dels efectes del 

canvi climàtic 

Si 

• Increment de les necessitats de reg en agricultura i 

ramaderia 

• Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de 

la indústria, els serveis, el comerç i el sector energètic. 

• Canvis en els patrons de demanda turística. 

Si  

                                                                            

 
17 Camins Ramaders de Catalunya – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Informe ambiental 

2.3 DIAGNOSI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

Un cop identificats els elements ambientalment rellevants en el moment actual, es procedeix a 

continuació a la seva anàlisi amb major detall, per tal de caracteritzar la situació del medi 

ambient cara al desenvolupament del Pla. Es contemplen els elements rellevants següents: 

 

L’àmbit inclou una zona que la cigonya blanca, espècie protegida, fa servir 

per nidificar 

Després del treball de camp realitzat dins l’àmbit s’ha pogut observar que diversos dels 

plataners més madurs de la zona tenen nius de Cigonya Blanca. 

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

La cigonya blanca (Ciconia Ciconia) és una espècie d’au silvestre migradora protegida per 

diverses lleis i directives europees: 

 

• Directiva 79/409/CEE: Directiva sobre la protecció d’aus silvestres. L’hàbitat d’aquestes espècies 

incloses dins l’Annex I ha de ser objecte de mesures de conservació especial. 

• Llei 42/2007 de 13 de Desembre del patrimoni natural i de la biodiversitat. La cigonya Blanca està 

inclosa dins l’annex IV de la mateixa llei, que especifica que s’hauran de prendre mesures especials 

per conservar l’hàbitat de les espècies incloses en aquest annex. És en el marc d’aquesta llei i del 

Reial Decret 139/2011, de 4 de Febrer, que s’estableix un catàleg d’espècies amenaçades en el 

qual s’inclou a la cigonya blanca com a espècie vulnerable. 

 

La població catalana consta d’uns 800 a 1000 individus madurs que es situen bàsicament a 

Ponent i als aiguamolls de l’Empordà. La població nidificant a Peralada és una part de la població 

de Cigonya blanca reintroduïda als aiguamolls de l’Empordà, que després de ser reintroduïda ha 

anat en augment tornant-se la seva cria regular durant els mesos de tardor-hivern. 
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La zona s’inclou dins l’aqüífer protegit de la zona Fluviodeltaica del Fluvià i 

La Muga 

La cartografia corresponent a aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua cataloga 

l’àmbit d’actuació del PEU com a pertanyent a dues zones diferents, la part nord-est de l’àmbit 

queda englobada dins l’anomenada zona Empordà, i la part Sudoest queda dins la zona 

anomenada Fluviodeltaica del Fluvià i la Muga. 

 
Fig 2.2.  Aqüífers protegits 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

D’acord amb el Pla de Gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya, les dues zones es 

consideren protegides pel que fa a la captació d’aigua. A més, la zona Fluviodeltaica del Fluvià i la 

Muga es considera protegida per ser zona de recàrrega dels dos rius, havent doncs de regir-se 

per les normes establertes segons l’article 56 del text refós de la Llei d’aigües (RDL 1/2001 de 

20 de Juny). Aquestes normes estableixen les directrius d’actuació en activitats antròpiques 

susceptibles de provocar contaminació i/o degradació dels aqüífers. 
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Informe ambiental 

La zona del PEU apareix amb un cert risc d’inundacions, per la proximitat 

del riu i per l’aclotament de la zona de l’auditori 

El PEU s’ubica al costat del riu Llobregat d’Empordà que, tot i no tenir un cabal important durant 

l’any, pot sofrir períodes esporàdics de crescudes. La següent figura mostra els períodes de 

retorn de 10, 50, 100 i 500 anys que es concentren, específicament, a la zona de l’auditori. 

 
Fig. 2.3. Inundabilitat 
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Font: ICGC, ACA i Pla Inuncat. 

 

La major part del PEU queda fora de qualsevol període de retorn, però especialment la zona de 

l’auditori queda del tot dins de períodes d’inundació de entre 10 i 50 anys, el que la converteix en 

una zona especialment sensible a aquest risc. 

 

No obstant això, cal tenir en compte la presència d’un tancament perimetral de la finca del 

Castell que, amb un mur de pedra, suposa una barrera de contenció a les possibles avingudes 

que la modelització no té en compte. Per tant, es considera que el risc d’inundabilitat es 

minimitza amb la presència del mur de tancament.  

 

 

Font: Lavola, Novembre de 2017 
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Informe ambiental 

Alhora, el mapa de protecció civil de Catalunya mostra que hi ha estructures contra inundacions 

a la zona, precisament per prevenir aquests períodes d’inundació. Una d’aquestes estructures 

queda situada dins l’àmbit del PEU, a la zona de l’auditori, sent doncs primordial que no se la 

afecti durant l’etapa d’obres i que es valori el seu dimensionament/funcionament en base a les 

propostes del PEU. 

 

S’han donat episodis de molèsties a la població resident més propera per 

les emissions sonores derivades d’alguns esdeveniments desenvolupats 

a la zona de la carpa 

Peralada compta amb una ordenança del soroll definida al POUM, concretament a l’article 145 de 

les normes del POUM, que defineixen que: 

 

1. S’incorpora la ordenança municipal tipus reguladora dels sorolls i les 

vibracions aprovada per resolució del Conseller de Medi Ambient de data 

30 d’Octubre de 1995 (DOGC núm. 2126, de 10 de Novembre de 1995). 

2. És d’aplicació la llei 16/2002, amb la que està d’acord el Mapa de 

Capacitació Acústica i Zones de sensibilitat acústica aprovat per 

l’Ajuntament de Peralada. 

3. Els sòls qualificats com a agrícoles pel POUM, i dins de SNU, queda 

prohibida qualsevol activitat que a 100m de distància de la font emissora 

comporti un nivell sonor de 45dB en horari nocturn (22h a 7h). 

4. En sòls qualificats com forestals, com a mixt forestal i agrícola i com a 

protecció paisatgística per part del POUM, i dins de SNU, queda prohibida 

qualsevol activitat que a 100m de distància de la font emissora comporti 

un nivell sonor de 42 dB en horari nocturn (22h a 7h). 

 

El mapa de capacitat acústica s’inclou dins la documentació ambiental del POUM, concretament 

a l’annex 2, plànol de risc. 

 

Segons el treball de camp i la informació facilitada pel personal del Castell es té coneixement que 

ha hagut episodis de molèsties a la població més propera a la carpa present a l’àmbit degut als 

nivells de soroll i les característiques de les instal·lacions actualment existents. 

 

  

Font: Lavola, Novembre de 2016 
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L’emissió de GEH estan associades principalment a la mobilitat generada 

per les activitats que es desenvolupen a l’àmbit, molt lligada al vehicle 

privat 

L’estudi de mobilitat generada estableix que actualment la mobilitat varia considerablement 

entre els dies de festival (5.530 viatges/dia) i els dies que no hi ha festival (2.500 viatges/dia). 

 

La majoria d’aquestes persones van assistir a l’esdeveniment des de fora Peralada, desplaçant-

se fins allà utilitzant vehicle privat. 

 

Aquest ús del vehicle privat per assistir als diferents esdeveniments que s’organitzen dins 

l’àmbit fa que les emissions de gasos d’efecte hivernacle siguin un aspecte a tenir en compte ja 

que, a més, no es distribueixen de manera uniforme durant l’any sinó que es produeixen en pics 

d’afluència molt concentrats. Les previsions són que després de desenvolupar el PEU, la 

mobilitat augmenti molt lleugerament els dies que no es realitza el festival, però que augmenti 

en un 30% els dies de festival, respecte la mobilitat anterior. Caldrà, per tant, tenir-ho en compte.  

 

Terrenys fora de l’àmbit es veuen afectats temporalment de manera 

intensiva per a l’ús d’estacionament per determinats esdeveniments 

Actualment, hi ha zones de dins l’àmbit del PEU que es dediquen a l’estacionament de vehicles 

segons els diferents esdeveniments que tenen lloc. A més, segons l’esdeveniment concret i 

l’afluència que se’n deriva, algunes zones de fora l’àmbit es dediquen també a l’estacionament 

de vehicles de manera temporal. Tant unes zones com les altres es detallen a la figura següent.  
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Informe ambiental 

Fig. 2.4. Zones d’Aparcament 

 

Font: Lavola 

  

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

Amb el PEU es preveu una ampliació en el nombre de places existents dintre de l’àmbit i, a més, 

es preveu disposar d’un espai fora de l’àmbit que pugui ser utilitzat temporalment per absorbir 

les puntes de mobilitat de determinats esdeveniments o èpoques de l’any. Aquesta nova zona 

d’aparcament es preveu que ocupi un sector urbanitzable que actualment és sòl agrícola. 
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El Castell de Peralada i el seu àmbit formen part del patrimoni 

arquitectònic i cultural català 

Dins les mateixes especificacions del POUM es detallen les diferents condicions urbanístiques 

segons les quals s’ordenaran tant els edificis antics, els de nova planta, i la zona enjardinada, pel 

fet de considerar-se el conjunt un bé d’especial importància patrimonial.  

 

Dins d’aquestes condicions es detalla que “els edificis catalogats s’ordenaran amb criteris de 

màxim respecte als seus valors arquitectònics i patrimonials”, i que “els edificis no catalogats 

hauran de ser tractats de manera que no malmetin el conjunt i millorin el seu valor”. A més, “la 

zona enjardinada s’ordenarà sempre amb criteris de conservació i millora”. Pel que fa als edificis 

de nova planta, s’especifica que “s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors 

arquitectònics i patrimonials del castell i de l’espai enjardinat”. Deixant de banda l’auditori, “les 

noves construccions s’integraran compositivament en relació als elements catalogats, que 

mantindran una preeminència sobre el conjunt”.  

 

 

Font: Lavola, Novembre de 2016 

 

Rellevància dels jardins del Castell i presència d’arbres singulars a l’àmbit 

d’estudi 

L’àmbit del castell de Peralada té una zona enjardinada de gran importància paisatgística i amb 

un alt valor ecològic. Dins aquesta zona enjardinada, hi ha alguns exemplars d’arbres que es 

consideren arbres singulars, i també alguns arbres de gran port.  

 

La major part dels arbres presents a l’àmbit són plataners (Platanus hispanica), considerats de 

gran port, tot i que són arbres de creixement ràpid. La majoria d’aquests plataners, que es 

concentren sobretot a la zona de l’auditori, són també els arbres que acullen nius de Cigonya 

blanca, comentats anteriorment. 
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Fig. 2.5. Arbres  de gran port 

 

Font: Inventari d’arbres del castell de 2016 

 

A banda dels arbres de gran port, també n’hi ha que s’identifiquen com a singulars, 

concretament 6,  de les següents espècies: 

• Jubaea chilensis (Palmera de Xile). 

• Cercis siliquastrum (Arbre de Judea). 

• Phillyrea latifolia (Aladern de fulla ampla). 

• Quercus ilex (Alzina). 

• Acer campestre (Auró Blanc). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

36 

 

Fig. 2.5. Arbres  singulars. 

 

Font: Inventari d’arbres del castell de 2016 

El conjunt del Castell i els jardins conformen un paisatge d’interès 

La imatge del castell de Peralada, juntament amb els seus jardins, conforma un paisatge 

característic, tal i com s’indica en les determinacions del POUM quan es refereix al 

desenvolupament del PEU Del Castell de Peralada.  

 

Pel fet de tractar-se d’un recinte tancat, el paisatge i les visibilitat del mateix prenen importància 

per part dels observadors de l’interior de l’àmbit. 

 

D’aquesta manera, la fitxa del mateix POUM regula que “s’haurà de realitzar un estudi de les 

visuals des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i des del carrer Sant Joan, a 

efectes de mantenir el perfil general del conjunt”. 

 

Aquest anàlisi de visibilitat, inclòs en la memòria del PEU, pretén analitzar l’encaix de les noves 

propostes del PEU sense afectar a les visuals del Castell, en primer terme, i a les visuals 

exteriors, en segon terme. 
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L’àmbit del PEU es troba dins la zona de protecció moderada (E3) envers la 

contaminació lluminosa 

Tota la zona del PEU es troba dins la figura de protecció E3 (protecció moderada), essent a més 

rodejada per zones E3 al Nord, i per zones E2 (protecció alta) al Sud de l’àmbit. 

  
Fig. 2.6. Zonificació Lumínica 

 

Font: DTES, Protecció envers la contaminació lluminosa, 2007 

 

Segons informa el DTES, s’està configurant actualment un nou mapa de zones de protecció 

lumínica, que implementarà els preceptes recollits al Decret 190/2015, de 25 d’Agost, que 

desplega la llei 6/2001 de 31 de Maig.  

 

Amb això, s’haurà de prendre en consideració la zonificació establerta per aquest nou mapa quan 

aquest sigui publicat i donar compliment a la normativa que regula les diferents zones.. 

 

Projeccions previstes pels efectes del canvi climàtic 

Les projeccions establertes d’escenaris futurs dels efectes del canvi climàtic presenten 

Peralada com a un municipi on hi haurà un increment important de les necessitats de reg en 

agricultura i ramaderia, i on hi haurà canvis en els patrons de demanda energètica en tots els 

àmbits, a més de provocar també canvis en els patrons de demanda turística.  

 

D’aquests, tots tres són importants per l’àmbit del PEU ja que l’àmbit conté zones enjardinades, 

és una zona on es produeix un consum energètic elevat i perquè és un focus d’atracció turística. 
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3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, 

s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla. 

3.1 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS 
PREDETERMINATS 

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit 

internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.  

 

Amb caràcter general, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que 

caldrà tenir especial consideració al fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic 

de planificació urbanística l’assoliment d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible 

tal i com queda recollit en el seu article 3. Aquest objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa 

més detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius ambientals específics per 

a aquest pla.  

 

Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al 

planejament territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament 

territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva 

implicació ambiental directa se'n ressalten els següents:  

• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica  

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori  

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori  

• Moderar el consum de sòl  

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes  

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori  

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris  

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia  

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements  

• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà  

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació  

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments.  

 

Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, 

estratègies, etc. que d’una manera ho altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de 

tenir en compte a nivell general pel planejament urbanístic. La següent taula intenta resumir, 

sense ànim d’exhaustivitat aquests instruments directors: 
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Informe ambiental 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 

TERRITORIAL 
INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE 

Internacional 
Declaració de Rio sobre medi ambient i 

desenvolupament (1992)  

Comunitari 

VII Programa de medi ambient de la Unió 

Europea  

Estratègia europea de desenvolupament 

sostenible  

Estatal 
Estratègia espanyola de desenvolupament 

sostenible 

Autonòmic 
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible 

de Catalunya  

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Internacional 

Estratègia global per a la conservació de la 

biodiversitat (1992)  

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica 

(1992) i Declaració sobre els boscos i masses 

forestals  

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat 

Ecològica i Paisatgística (1995)  

Convenció RAMSAR  

Comunitari 
Estratègia de la Unió Europea per a la 

biodiversitat (1998)  

Estatal 

Estratègia espanyols per la conservació i l’ús 

sostenible de la diversitat biològica 

Pla estratègic espanyol per la conservació i ús 

racional de les zones humides 

Estratègia forestal Espanyola  

Autonòmic 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús 

sostenible de la diversitat biològica  

Bases per a les directrius de connectivitat 

ecològica de Catalunya  

Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat 

Ecològica de Catalunya  

AIGUA I COSTES 

Internacional Convenció Ramsar de zones humides  

Comunitari Directiva Marc de l'Aigua (DMA)  
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Estatal Estratègia Comú d’implementació de la DMA  

Autonòmic 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya  

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya  

Pla sectorial de cabals de manteniment de les 

conques internes de Catalunya  

MEDI ATMOSFÈRIC 

Internacional  

Comunitari 

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i 

del consell de 21 de Maig de 2008 relativa a la 

qualitat de l’aire i a una atmosfera més neta a 

Europa 

Estatal Estratègia espanyola de Qualitat de l’Aire 

Autonòmic  

SÒL 

Internacional 
Conveni de Nacions Unides de lluita contra la 

desertificació  

Comunitari 
Estratègia temàtica per a la protecció del sòl 

COM(2006)  

Estatal 
Programa d’Acció Nacional contra la 

Desertificació (PAND) 

Autonòmic  

CANVI CLIMÀTIC 

Internacional 

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el 

canvi climàtic  

Protocol de Kyoto per al citat conveni 

Comunitari 

Estratègia europea sobre el canvi climàtic  

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I 

i PECC II  

Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi 

climàtic  

Estatal 

Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic 

(PNACC) 

Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia 

Neta  

Autonòmic 
Estratègia catalana sobre el canvi climàtic  

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 - 2020  
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Informe ambiental 

PAISATGE 

Internacional  

Comunitari 
Conveni europeu del paisatge  

 

Estatal  

Autonòmic 

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió 

del paisatge  

Catàleg del paisatge de les comarques Gironines 

MOBILITAT 

Internacional  

Comunitari 

Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la 

Unió Europea  

 

Estatal 
Estratègia espanyola de mobilitat sostenible  

 

Autonòmic 

Pla estratègic d’infraestructures de transport  

Llei 9/2003, de la mobilitat  

Directrius nacionals de mobilitat  

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya  

RISCOS 

Internacional  

Comunitari 

Directives Seveso I i II  

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels 

riscos d’inundació  

Estatal  

Autonòmic 

Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)  

Pla de Protecció Civil d’Emergències per 

incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)  

Pla de Protecció civil per al risc d’inundacions a 

Catalunya (INUNCAT)  

Pla especial d'emergències sísmiques a 

Catalunya (SISMICAT)  

Pla especial d'emergències per accidents en el 

transport de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)  
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Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb 

els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, 

estatal i autonòmic són els següents:  

• Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte 

mitjançant estratègies d’adaptació  

• Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a 

l’aigua i l’energia  

• Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 

inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera  

• Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies  

• Protegir i gestionar adequadament el paisatge  

3.2 OBJECTIUS GENERALS PER A UN DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament 

urbanístic sostenible com: 

  

“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar 

les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 

comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la 

dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació 

i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 

vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 

eficient. 

 

L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb 

l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.” 

 

D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

són: 

 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 

d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 

existents. 

 

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la 

funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del 

sector i el seu entorn. 

A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i 

autonomia. 

A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels 

usos del sòl i del transport. 

A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient. 
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Informe ambiental 

B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne 

la disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 

eficient. 

 

B-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 

B-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  

B-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en 

l’espai urbà. 

B-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 

B-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 

 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i 

el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants. 

 

C-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies 

edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. 

C-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no 

renovables  

C-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. 

 

D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 

electromagnètica. 

 

D-1 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

D-2 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i 

evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els 

organismes vius. 

D-3 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 

d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 

paisatge. 

 

E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, 

facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 

GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el 

medi ambient en general. 

 

E-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 

reutilització i la recollida selectiva dels residus. 

E-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 

recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

E-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 

reutilització i el reciclatge. 

 

F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: considerar la biodiversitat 

urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural. 

 

F-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema 

d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, 

físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 

F-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 
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G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 

qualitat. 

3.3 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL PLA 

A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi dels 

aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit 

internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació 

ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla 

hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental. 

 

ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

L’àmbit inclou una zona que la cigonya 

blanca, espècie protegida, fa servir per 

nidificar 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de 

les activitats que es duen a terme amb la presència 

i nidificació de la cigonya blanca 

La zona s’inclou dins l’aqüífer protegit de 

la zona Fluviodeltaica del Fluvià i La Muga 

Assegurar la no afectació de les aigües 

subterrànies de l’aqüífer protegit 

La zona del PEU apareix amb un cert risc 

d’inundacions, per la proximitat del riu i 

per l’aclotament de la zona de l’auditori 

Preveure les actuacions necessàries que facin 

compatible el desenvolupament de les previsions 

del PEU amb l’existència de zones inundables 

S’han donat episodis de molèsties a la 

població resident més propera per les 

emissions sonores derivades d’alguns 

esdeveniments desenvolupats a la zona 

de la carpa 

Cal evitar possibles molèsties generades a la 

població propera pels nivells d’emissió acústica de 

les activitats que s’hi desenvolupen i garantir el 

compliment dels nivells establerts de soroll per 

l’ordenança municipal 

L’emissió de GEH estan associades 

principalment a la mobilitat generada per 

les activitats que es desenvolupen a 

l’àmbit, molt lligada al vehicle privat 

Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport 

públic 

Terrenys fora de l’àmbit es veuen afectats 

temporalment de manera intensiva per a 

l’ús d’estacionament per determinats 

esdeveniments 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels 

terrenys externs que puguin afectar-se de manera 

provisional per estacionament 

El Castell de Peralada i el seu àmbit 

formen part del patrimoni arquitectònic i 

cultural català 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de 

les existents dins el conjunt arquitectònic 

prèviament establert 

Rellevància dels jardins del Castell i 

presència d’arbres singulars a l’àmbit 

d’estudi 

Garantir el manteniment i conservació dels 

exemplars d’arbres catalogats com a singulars 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la 

vegetació madura present a l’àmbit d’estudi 

integrant-la, en la mesura del possible, en 
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ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

l’ordenació 

El conjunt del Castell i els jardins 

conformen un paisatge d’interès 

Assegurar que es prenen les solucions adequades 

per a que es mantinguin les visuals especificades a 

la fitxa del POUM, buscant mantenir el perfil general 

del conjunt 

L’àmbit del PEU es troba dins la zona de 

protecció moderada (E3) envers la 

contaminació lluminosa 

Incorporar les solucions necessàries per a 

respectar els nivells màxims de contaminació 

lluminosa especificats a la normativa 

 

Els objectius ambientals han de tornar a formular de forma jerarquitzada en funció del seu grau 

d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. 

En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora cada 

objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos:  

 

- Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord 

amb l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat 

física de l’àmbit territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació. 

- Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en 

compte l’abast i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les 

causes i possibles solucions de l’objectiu en qüestió.  

 

Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva 

importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor 

final o “valor de jerarquització”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització: 

 

NIVELL DE JERARQUITZACIÓ ∑ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris 1 a 4 
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OBJECTIU AMBIENTAL REL APL ∑ JERARQUITZACIÓ 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les 

activitats que es duen a terme amb la presència i 

nidificació de la cigonya blanca 

3 3 6 Prioritari 

Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de 

l’aqüífer protegit 
2 2 4 Secundari 

Preveure les actuacions necessàries que facin compatible 

el desenvolupament de les previsions del PEU amb 

l’existència de zones inundables 

3 3 6 Prioritari 

Cal evitar possibles molèsties generades a la població 

propera pels nivells d’emissió acústica de les activitats que 

s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels nivells 

establerts de soroll per l’ordenança municipal 

2 3 5 Rellevant 

Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic 2 2 4 Secundari 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de les 

existents dins el conjunt arquitectònic prèviament 

establert 

3 2 5 Rellevant 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys 

externs que puguin afectar-se de manera provisional per 

estacionament 

3 1 4 Secundari 

Garantir el manteniment i conservació dels exemplars 

d’arbres catalogats com a singulars 
3 3 6 Prioritari 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació 

madura present a l’àmbit d’estudi integrant-la, en la 

mesura del possible, en l’ordenació 

3 2 5 Rellevant 

Assegurar que es prenen les solucions adequades per a 

que es mantinguin les visuals especificades a la fitxa del 

POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt 

3 3 6 Prioritari 

Incorporar les solucions necessàries per a respectar els 

nivells màxims de contaminació lluminosa especificats a la 

normativa 

2 3 5 Rellevant 
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Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera: 

 

Objectiu prioritari 

1 

Assegurar que es prenen les solucions adequades per a 

que es mantinguin les visuals especificades a la fitxa del 

POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt 

2 

Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les 

activitats que es duen a terme amb la presència i 

nidificació de la cigonya blanca 

3 

Preveure les actuacions necessàries que facin 

compatible el desenvolupament de les previsions del PEU 

amb l’existència de zones inundables 

4 
Garantir el manteniment i conservació dels exemplars 

d’arbres catalogats com a singulars 

Objectiu Rellevant 

5 

Cal evitar possibles molèsties generades a la població 

propera pels nivells d’emissió acústica de les activitats 

que s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels 

nivells establerts de soroll per l’ordenança municipal 

6 

Integrar les noves edificacions i la remodelació de les 

existents dins el conjunt arquitectònic prèviament 

establert 

7 

Incorporar les solucions necessàries per a respectar els 

nivells màxims de contaminació lluminosa especificats a 

la normativa 

8 

Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació 

madura present a l’àmbit d’estudi integrant-la, en la 

mesura del possible, en l’ordenació 

Objectiu Secundari 

9 
Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de 

l’aqüífer protegit 

10 Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic 

11 

Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys 

externs que puguin afectar-se de manera provisional per 

estacionament 

 

Amb la voluntat de facilitar la integració dels objectius ambientals en la proposta del Pla, es 

realitza una definició prèvia de subobjectius o criteris associats a cadascun dels objectius 

ambientals proposats: 

 

Objectiu 1: Assegurar que es prenen les solucions adequades per a que es mantinguin les 

visuals especificades a la fitxa del POUM, buscant mantenir el perfil general del conjunt. 

• Estudiar la visibilitat des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i assegurar-se que 

es manté el perfil general. 

• Estudiar la visibilitat des del Carrer Sant Joan, a efectes de mantenir el perfil general. 

• Assegurar que els nous elements mantenen un perfil baix, sense discutir la preeminència dels 

elements actuals. 

• Quan sigui necessari, establir barreres visuals utilitzant la vegetació. 
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Objectiu 2: Garantir la compatibilitat del desenvolupament de les activitats que es duen a 

terme amb la presència i nidificació de la cigonya blanca. 

• No realitzar les obres previstes durant l’etapa de nidificació de la Cigonya Blanca en tant que és una 

espècie protegida. 

• Observar quins dels arbres que tenen niu de Cigonya quedaran afectats pel desenvolupament de 

l’auditori i reubicar els nius de Cigonya que quedarien afectats en d’altres arbres que siguin 

adequats per a tenir aquests nius. En la mesura del possible, ubicar els nius en arbres de la mateixa 

espècie d’arbre de la que s’ha extret el niu, i el més allunyats possibles d’altres nius preexistents. 

• Realitzar un inventari de la localització actual dels nius, i quins s’ocupen per part de les cigonyes 

cada any, per tal de poder assegurar que un cop fetes les obres, el nombre de nius utilitzats no 

disminueix. 

Objectiu 3: Preveure les actuacions necessàries que facin compatible el desenvolupament de 

les previsions del PEU amb l’existència de zones inundables. 

• Tenir en compte l’existència de problemes d’inundabilitat a la zona de l’auditori i d’instal·lacions per 

fer-hi front. 

• Preveure el dimensionament necessari de les instal·lacions per fer front a les inundacions de la 

zona de l’auditori atenent a les previsions del PEU i les noves superfícies impermeabilitzades que 

es generaran. 

Objectiu 4: Garantir el manteniment i conservació dels exemplars d’arbres catalogats com a 

singulars 

• Identificar els arbres singulars presents a l’àmbit i garantir-ne la no afectació, directa i indirecta, 

amb les propostes del PEU. 

Objectiu 5: Cal evitar possibles molèsties generades a la població propera pels nivells 

d’emissió acústica de les activitats que s’hi desenvolupen i garantir el compliment dels nivells 

establerts de soroll per l’ordenança municipal. 

• Durant la fase d’obres, ser curós amb les hores en que es realitzin els treballs que comportin una 

major emissió de soroll. 

• Millorar les instal·lacions existents actualment a la zona de la carpa per tal d’evitar que els nivells 

d’emissió sonora afectin a la població propera. 

• Incloure dins el pla la creació de pantalles sonores de vegetació en les zones on es prevegi que els 

nivells de soroll poden ser elevats i que quedin a prop del llindar del PEU, més propers a les zones 

habitades. 

Objectiu 6: Integrar les noves edificacions i la remodelació de les existents dins el conjunt 

arquitectònic prèviament establert. 

• Utilitzar materials que siguin similars als emprats fins el moment quan s’han realitzat actuacions a 

la zona, prioritzant l’ús de la pedra i en segona mesura, el metall o el vidre. 

• Crear barreres visuals de vegetació a les noves zones previstes més properes al conjunt del Castell 

a mode d’apantallament visual, així com a les zones més properes als límits del sector i que, per 

tant, poden ser més visibles des de l’exterior.  

Objectiu 7: Incorporar les solucions necessàries per a respectar els nivells màxims de 

contaminació lluminosa especificats a la normativa. 

• Emprar en els nous edificis i remodelacions llums exteriors que no superin els límits establerts. 

• Aprofitar exemplars arboris de capçada ampla, per limitar la difusió vertical del feix de llum. 
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Objectiu 8: Minimitzar l’afectació de les zones forestals i la vegetació madura present a l’àmbit 

d’estudi integrant-la, en la mesura del possible, en l’ordenació. 

• Identificar els arbres madurs que poden resultar afectats per les propostes d’ordenació del PEU i 

preveure’n la seva integració i conservació sempre que sigui possible. 

• Dels arbres que es preveu que resultin afectats inevitablement identificar els exemplars més 

madurs per tal de valorar la viabilitat tècnica del seu transplantament i aprofitament per 

l’enjardinament d’altres zones del sector. 

• En cas que no sigui possible el trasplantament, valorar la opció de plantar arbres joves de la 

mateixa espècie que els arbres afectats, per tal de no reduir el nombre d’arbres totals a la zona. 

• Anar adaptant la vegetació de la zona enjardinada, en els casos que sigui necessari, cap a 

vegetació pròpia dels ambients mediterranis, resistent a les sequeres i que requereixi un consum 

menys elevat d’aigua. 

Objectiu 9: Assegurar la no afectació de les aigües subterrànies de l’aqüífer protegit. 

• Garantir el no vessament d’aigües residuals a la zona. 

Objectiu 10: Garantir i fomentar l’accessibilitat amb transport públic. 

• Millorar la connexió de Peralada amb nuclis habitats adjacents, sobretot amb Figueres o fins i tot, 

Barcelona, durant els dies d’esdeveniments importants a l’àmbit del castell.  

• Assegurar que les línies de bus urbà i interurbà de Peralada tenen parades a prop dels accessos al 

castell. 

• Implementar punts de recàrrega de cotxe elèctric per afavorir la assistència amb aquest mitjà de 

transport. 

Objectiu 11: Garantir la recuperació de l’estat inicial dels terrenys externs que puguin afectar-

se de manera provisional per estacionament. 

• Prioritzar l’ús de sòl urbà o urbanitzable per a realitzar aquests usos temporals. 

• Garantir la recuperació de l’estat original dels sòls que puguin tenir un ús temporal com a zones 

d’aparcament per tal d’evitar que esdevinguin zones degradades. 

3.4 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ 

Tal i com estableix l’apartat a) de l’article 100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, cal que l’informe ambiental dels plans urbanístics 

derivats inclogui l’especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per les 

característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte ambiental segons la 

legislació sectorial aplicable. 

 

No obstant, cal tenir en compte que en el cas que ens ocupa l’execució d’aquest PEU no 

requereix cap projecte d’urbanització, atès que l’àmbit ja disposa de tots els serveis i que, en tot 

cas, l’únic que procedeix és l’execució d’obres puntuals per a la connexió de les noves 

edificacions a les xarxes de serveis. 
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4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE 
L’ALTERNATIVA PROPOSADA 

Un cop realitzada la diagnosi ambiental de l’àmbit d’estudi i fixats els objectius ambientals es 

passa tot seguit a identificar les característiques més significatives des del punt de vista 

ambiental que el desenvolupament del Pla pot suposar. Un cop definides les principals 

característiques del Pla, s’analitzen quins es consideren que poden ser els principals impactes 

per, posteriorment, fixar aquelles mesures ambientals que es consideri necessari per a 

compensar o evitar aquests impactes. 

 

Tot i que no es plantegen alternatives com a tals, cal tenir en compte que durant els treballs duts 

a terme amb l’equip redactor s’han anat plantejat diferents alternatives d’ordenació interna que, 

mantenint les zones previstes a l’alternativa escollida, s’han anat fent ajustos i modificacions 

amb la voluntat d’anar integrant les determinacions del POUM, els diferents aspectes 

identificats en la diagnosi i, alhora, donar compliment a les necessitats de la propietat. 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

El Castell de Peralada és un una zona de gran importància en varis aspectes: cultural, ambiental, 

urbanística, patrimonial, històrica, etc. No cal dir doncs que la modificació de qualsevol aspecte 

d’aquest entorn la converteix en una actuació de gran importància per a Peralada en conjunt. El 

PEU del castell de Peralada es proposa com a objectiu principal establir les condicions 

urbanístiques més adients per materialitzar l’edificabilitat de nova creació que preveu el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de referència, amb els usos previstos, garantint 

el màxim nivell d’integració i funcionalitat. Tenint com a referència aquest objectiu general, se’n 

plantegen d’específics per a donar-ne compliment i per a adequar-se a la normativa existent: 

• Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent, amb la topografia i amb l’entorn 

urbanitzat de la placeta d’accés al Castell amb la seva façana emblemàtica. 

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

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

• Atendre a la màxima funcionalitat per desenvolupar els usos previstos, aprofitant la infraestructura 

existent i les condicions morfològiques de manera que s’optimitzi amb el mínim volum aparent la 

superfície necessària del programa. 

 

Nova edificabilitat 

 

La proposta d’ordenació que presenta el Pla es sintetitza en els següents plànols d’ordenació: 
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Figura 3. Proposta de desenvolupament del PEU. Zones i accessos 

 

 

Font: Equip redactor 

 

Es sintetitzen, a continuació, els diferents elements relatius a la proposta prevista en el Pla 

objecte d’estudi, els quals es descriuen amb major detall a l’apartat 2.3 de la Memòria 

Urbanística corresponent: 

• Nova ordenació d’edificació: 

- Zona E1. Construccions annexes al Castell: 6.412m2 

- Zona N0. Zona exterior, petites estructures temporals desmuntables: 250m2 

- Zona N1. Construccions situades a l’encreuament entre carrer Sant Joan i el carrer 

principal de Peralada: 1.600m2 

- Zona N2. Construccions annexes al castell i al nou pavelló d’actes culturals i 

restauració: 2.745m2 

- Zona N3. Noves instal·lacions hoteleres: 2.400m2 

- Zona N4. Nou auditori i sales tècniques annexes: 4.500m2 

 

El Pla preveu la integració de les obres noves dins l’entorn mitjançant diferents tècniques. Per 

una banda, s’aprofitarà la construcció existent en la zona “mirador” amb un tractament 

arquitectònic que la integri aprofitant la topografia, en desenvolupar-se l’edificabilitat plantejada 
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en planta baixa el mínim necessari des del nivell de la placeta del Castell i la resta en soterrani 

des d’aquest nivell . Així, la percepció de l’edifici sempre és de planta baixa.  

Es preveu per altra banda establir un filtre visual de vegetació entre el nou edifici i el vial, amb 

arbres de característiques adequades al sector del jardí que s’integrin a nivell ambiental i 

paisatgístic.  

 

S’opta també per harmonitzar les noves edificacions utilitzant solucions ja utilitzades en les 

diferents actuacions realitzades dins el recinte, utilitzant materials com el vidre en combinació 

amb el metall o la pedra per determinats elements opacs. 

 

Afectació a la vegetació preexistent 

 

Les dues zones que acolliran noves instal·lacions, la N3 (Zona del nou hotel) i la N4 (zona del 

nou auditori), afectaran alguns arbres considerats de gran port, però no afectaran cap dels 

arbres considerats com a singulars dins de l’àmbit. A més, a la zona de l’auditori, es preveu 

mantenir una franja entre el nou auditori i el tancament perimetral, per a deixar espai per als 

arbres existents, i habilitar zones de pati dins el mateix auditori per intentar afectar al menor 

nombre d’arbres possible. Així i tot, es preveu afectar a una cinquantena d’arbres, que es preveu 

trasplantar a aquestes zones habilitades per a tal efecte o en alguns casos, plantar-ne de nous a 

l’entorn. 

 
Figura 4. Estudi de les zones de sensibilitat ambiental i paisatgística 

 

Font: Equip redactor- memòria  

 

Com es pot observar en el plànol anterior, s’ha delimitat sempre una zona al voltant dels arbres 

singulars on no es realitzaran actuacions, per assegurar el seu manteniment encara que quedin 

dins zones on es preveuen realitzar elements edificatoris d’escassa entitat lligats a l’ús del parc. 

Aquest plànol es pot observar amb major detall a la memòria del PEU. 
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Inundabilitat 

Degut a la importància que es dona al possible risc d’inundació de la zona de l’auditori, S’ha 

realitzat un informe específic sobre aquest aspecte inclòs en forma d’annex dins la 

documentació del PEU. Aquest informe detalla com la incorporació dins els models 

d’inundabilitat del mur perimetral de l’àmbit del castell fa que el risc de inundació per crescuda 

del riu es redueixi enormement. Les conclusions de l’informe detallen que els models segons els 

quals s’ha caracteritzat la inundabilitat de la zona no van tenir en compte el mur, i que per tant 

aquests s’haurien de revisar, ja que de tenir-lo en compte, els períodes de retorn quedarien fora 

de la parcel·la. 

 A més, la nova construcció a la zona de l’auditori (N4) s’aprofitarà també per a habilitar un 

dipòsit d’aigua subterrani sota el mateix auditori que es preveu pugui aprofitar-se per a incidir en 

els problemes que produeix l’aigua d’escorrentia que s’acumula a la zona de l’auditori. El dipòsit 

recollirà l’aigua que provingui de l’escorrentia superficial en períodes de pluja abundant i també 

la que pogués produir problemes en pujar temporalment el nivell freàtic. El dimensionament del 

dipòsit es farà en funció de l’aigua que actualment evacuen les bombes instal·lades i tenint en 

compte també les previsions d’acumulació de l’aigua d’escorrentia. Es preveu poder utilitzar 

l’aigua acumulada per regar les zones enjardinades de la zona. 

4.2 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREVISTES 

A banda de les consideracions ambientals que es desprenen de l’anàlisi de l’ordenació i les 

propostes del Pla, es preveuen les següents mesures de protecció ambiental i recomanacions a 

tenir presents en el desenvolupament del mateix (i es recullen específicament en la normativa 

del PEU): 

 

Biodiversitat i integració paisatgística: 

• Mantenir i conservar els elements arboris més madurs presents a l’àmbit i si imprescindiblement 

s’afecta a algun caldrà valorar la viabilitat tècnica del seu transplantament per al reaprofitament 

dintre del mateix sector.  

• En plantar espècies arbòries o arbustives noves dins l’àmbit, tendir cap a la utilització d’espècies 

de l’àmbit mediterrani, resistents als períodes de sequera i que permetran en última instància 

reduir el reg i manteniment de les mateixes. 

• Valorar la possibilitat de crear cobertes vegetals en els edificis de nova creació per tal d’afavorir la 

integració paisatgística, la creació d’espais que generin biodiversitat, així com la intercepció de les 

aigües pluvials evitant l’augment de aigües d’escorrentia. 

• Caldrà tenir especial cura amb la imatge externa i la preservació, i fins i tot realçament, dels valors 

paisatgístics i culturals existents a l’àmbit del PEU.  

• Les noves construccions s’hauran d’edificar sempre tenint en compte el respecte a l’entorn 

preexistent, buscant sempre la solució més integradora que permeti mantenir les visuals i la no 

afectació al patrimoni arquitectònic. En aquest cas en concret, s’ha de buscar mantenir les visuals 

des de la carretera que dona accés a Peralada (GIP – 6042) i des del carrer Sant Joan. 

• S’empraran materials que dignifiquin el paisatge, és a dir, materials nobles i relacionats amb 

l’entorn, i es prioritzarà l’ús de materials naturals (pedra, fusta, sorra, elements arbrats) que 

incorporen aspectes irregulars i orgànics assimilables a l’entorn i que, per tant, en milloren la 

integració paisatgística. 

• Caldrà traslladar, a nous arbres que els puguin acollir, els nius de cigonya blanca existents a la zona 

de l’auditori que estiguin ubicats als arbres que resultaran afectats per les noves edificacions, 

sempre buscant que siguin arbres el més semblants possible als d’origen, i que estiguin allunyats 

d’altres nius. 
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Ocupació i consum de sòl: 

• Delimitar bé les zones de pas dels visitants dels jardins del castell, per evitar la degradació del sòl 

ocasionada pels vianants en zones que no són de pas, així com la extensió dels xaragalls que 

ocasionen pèrdua de sòl. 

• Vetllar per a que el balanç entre el moviment de terres dins l’obra sigui nul, o que s’aproximi el 

màxim a ser-ho.  

• En el cas de la reconversió de la zona agrícola a la zona d’aparcament, mantenir la capa superficial 

del sòl d’aquesta zona per a ser utilitzada com a capa superficial a la zona de nova plantació de 

vinyes (antic estacionament temporal), on actualment es realitzen els aparcaments, o en una 

zona de similars característiques.  

Consum i abastament de les aigües: 

• Caldrà garantir la no afectació a les aigües subterrànies i garantir els recursos necessaris i la 

qualitat de les aigües del pou que s’emprarà per l’abastament del sector. 

• Caldrà preveure la possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per tal de poder fer front, en el 

cas que fos necessari, a una possible davallada dels recursos d’aigua subterrània, així com a 

possibles episodis de contaminació de les mateixes. 

• En les noves edificacions preveure la recollida d’aigües pluvials i el seu posterior aprofitament per 

al reg dels jardins o usos que no requereixin aigua potable (per exemple per les cisternes dels 

vàters). 

• En les noves edificacions, preveure sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme economitzador en 

aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per WCs,...). 

• Utilitzar les aigües recollides en el dipòsit de l’auditori per altres usos, com per exemple, el reg. 

Contaminació atmosfèrica 

• Per tal de reduir els nivells de contaminació acústica, especialment a les zones més properes als 

límits de l’àmbit i on es desenvolupen activitats, considerar la creació de barreres acústiques amb 

la plantació d’arbres de gran port, que facin la funció d’apantallament, tant sonor com paisatgístic. 

• Ampliar les línies de busos i l’augment dels punts de recàrrega de cotxe elèctric per tal de mitigar 

l’augment dels GEH derivats de la mobilitat basada principalment en vehicle privat. 

Eficiència energètica: 

• La nova edificació ha de ser “edifici de consum d’energia gairebé nul” segons la Directiva 

2010/31/UE.  

• Es considera interessant afavorir les certificacions d’edificació sostenible tipus LEED o BREEAM, 

GBC... 

• Evitar les necessitats d’il·luminació exterior, limitant tota il·luminació innecessària o injustificada 

des del punt de vista de seguretat. 

• Reduir el consum energètic amb l’ús de làmpades amb un bon rendiment lumínic.  

• Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules fotoelèctriques o 

rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

Residus 

• A l’hora de seleccionar els materials i les solucions constructives que derivin del desenvolupament 

i execució del Pla, tenir en compte l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida.  

• S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la seva correcta 

separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents al municipi. 
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Riscos ambientals: 

• De cara a minimitzar el risc d’incendi associat a les zones boscoses es duran a terme les mínimes 

actuacions requerides per la gestió del sotabosc, tot mantenint el caràcter natural d’aquestes 

zones forestals. 

• En les zones pavimentades exteriors s’ha de facilitar al màxim la permeabilitat de les aigües de 

pluja a partir de la utilització de paviments porosos i l’habilitació de franges d’infiltració per tal de 

minimitzar les aigües d’escorrentia i l’increment de la inundabilitat a la zona de l’auditori. 

• Caldrà dimensionar un dipòsit subterrani a la zona de l’auditori per tal de recollir les aigües 

d’escorrentia generades, així com les aigües provinents de la proximitat del nivell freàtic. 

4.2.1 MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL DURANT LES OBRES 

D’altra banda, es proposa a continuació una bateria de mesures a tenir en compte en fase 

d’obres, per tal de minimitzar l’impacte de les tasques a dur a terme. Per tal de facilitar-ne la 

comprensió i execució, les mesures s’han organitzat atenent a diferents àmbits ambientals: 

EDAFOLOGIA I CONTAMINACIÓ DE SÒLS 

• Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 

una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 

enjardinament.  

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.  

• Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que 

quedin denudats (incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva.  

• Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que restaran denudades, com 

ara accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 

d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 

pla de restauració aprovat a l’inici de les obres.  

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 

el parc de maquinària.  

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 

fixa en un lloc més de 2-3 dies.  

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar 

una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.  

• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, greixos 

o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i 

tractar-ho com a residu d’acord a la normativa aplicable.  

 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

• Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin o s’aportin a les obres i no 

generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.  

• Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres 

han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.  

• Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 

aplicable. En cas de crear nous préstecs han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents.  
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HIDROLOGIA 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el 

parc de maquinària.  

• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es 

duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència Catalana de l’Aigua) i es 

requerirà l’autorització que correspongui.  

• No es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, combustibles, pintures, coles, 

etc., en la zona d’influència del riu Llobregat d’Empordà.  

• Les aigües que s’utilitzin durant les obres es captaran i posteriorment es decantaran en basses 

adequades a tal fi. Es controlarà l’alcalinitat d’aquestes aigües i es gestionaran tant les aigües com els 

olis usats i altres residus segons la llei en vigor. 

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA O LLUMINOSA 

• Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules.  

• Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el 

nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de 

materials, la circulació de maquinària, etc.  

• Quan s’escaigui, es prendran mesures per evitar la generació de partícules en suspensió i la dispersió 

de residus, com ara pantalles paravents o lones o altres cobertures en contenidors.  

• La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d’assegurar 

que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits permesos. 

Així mateix, cal garantir-ne el seu bon estat  

• Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable  

• Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències.  

• L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 

determinin les ordenances municipals corresponents.  

• En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els requeriments 

referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació exterior, establerts en 

normativa.  

 

VEGETACIÓ I FAUNA 

• Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit d’actuació i a 

l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació 

(col·locació de protectors, abalisament, etc.).  

• Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han de 

ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració.  

• D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport 

fitosanitari.  

• En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 

s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al centre 

autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu defecte, a l’Oficina 

territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
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ALTRES 

• La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas 

alternatiu degudament senyalitzats.  

• Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 

cultural, aturar les obres i comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per 

tal que es decideixin les mesures a prendre.  
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5 DETERMINACIÓ DELS PROBABLES EFECTES 
SIGNIFICATIUS DEL PLA 

Un cop realitzada la caracterització ambiental de l’àmbit així com l’anàlisi del contingut de la 

proposta del Pla, el present apartat pretén sintetitzar aquells vectors ambientals sobre els quals 

el Pla podrà tenir una incidència positiva o negativa, i la manera com quedaran afectats a partir 

de la proposta (tal i com estableix l’article 100.1.c del Decret 305/2006). Així doncs, aquest 

apartat parteix, primerament, d’una identificació dels possibles impactes que comportarà 

l’execució del pla i, seguidament, es du a terme una caracterització de cadascun dels impactes 

identificats com a significatius. 

5.1 IDENTIFICACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS 

Per tal d’avaluar cadascun dels efectes ambientals, s’han agrupat en funció del vector al que 

afecten i per a cada un d’ells s’assenyalen, en primer lloc, aquells que es considera que poden 

tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Per tal de concretar l’avaluació d’aquest efecte 

significatiu es detalla a partir del símbol utilitzat si aquest impacte és en sentit positiu () o 

negatiu ( ).  

 

Cal tenir en compte que s’entén per efecte significatiu aquell que es manifesta com una 

modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de 

funcionament, que produeixi o pugui produir en el futur repercussions apreciables en aquests, 

segons l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 

MEDI FISIC 

S
IG

N
IF

IC
A
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U

 

OBSERVACIONS 

Geologia, litologia i edafologia 

Afecció a punts geològics d’interès  No es preveu que el PEU incideixi de manera significativa en la 

compactació del terreny, ja que no es pavimentaran zones 

addicionals. Addicionalment, en augmentar l’ús de la zona (per la 

creació del nou hotel i l’augment de la capacitat de l’auditori), és 

de preveure augment dels visitants de la zona del jardí, que 

poden afectar de manera negativa la coberta del sòl si no són 

conduïts de manera adequada pels camins habilitats. 

Compactació del terreny  

Fenòmens erosius  

Orografia i geomorfologia 

Moviments de terres i modificació del 

terreny  

Excepte en els casos de noves edificacions, no es preveu el 

moviment de grans moviments de terra. Pel que fa a les noves 

edificacions, es preveu sobretot un moviment de terres 

important a la zona del nou hotel. 

Cicle de l’aigua 

Afecció a elements de la xarxa hidrològica  
El desenvolupament del PEU proporciona la oportunitat de 

millorar la gestió de les aigües pluvials a l’entorn del castell. Es 

preveu la construcció d’un dipòsit soterrat per la recollida Canvi de les condicions hidrològiques  
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Afecció a la xarxa d’aigües pluvials  
d’aigües d’escorrentia, així com les fluctuacions del nivell freàtic 

degut a la seva proximitat. Alhora, les aigües es preveu aprofitar-

les per altres usos dins la finca. 

L’abastament del sector es preveu que continuï donant-se a 

través del pou que disposa de recursos suficients segons la 

propietat, tot i que el PEU preveu la possibilitat de connectar a la 

xarxa d’abastament en cas que fos necessari. Amb això, el PEU 

estima l’augment de recursos d’aigua que es produirà en ampliar 

les zones utilitzades fins el moment, però preveu donar sortida a 

aquest augment amb escreix segons la concessió de què es 

disposa actualment.  

Tot i això caldrà vetllar per evitar qualsevol afectació a l’aqüífer 

subterrani i garantir la quantitat i qualitat dels recursos 

d’abastament. 

Interacció amb la xarxa de sanejament  

Afecció sobre la qualitat de les aigües  

Afecció a aqüífers i les condicions de 

recàrrega 
 

Qualitat atmosfèrica 

Efectes sobre la qualitat de l’aire  

La creació del nou hotel i l’ampliació de la capacitat de l’auditori 

comportaran un augment de la mobilitat generada, fet que 

revertirà en un augment de l’emissió de Gasos d’efecte 

hivernacle. 

L’impacte generat durant la fase d’obres es considera de baixa 

significació. 

Qualitat acústica 

Efectes sobre la qualitat acústica  

Les noves instal·lacions previstes que substituiran l’actual carpa 

suposaran la minimització, o fins i tot l’eliminació, dels episodis 

d’afectació a la població propera pels nivells d’emissió acústica. 

Tot i que s’augmentarà la capacitat de la zona de l’auditori, 

aquest augment no serà de prou importància com per a generar 

uns efectes rellevants sobre la qualitat acústica de l’entorn. 

L’impacte generat durant la fase d’obres es considera de baixa 

significació. 

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la contaminació lluminosa  

El Pla no contempla la instal·lació d'elements addicionals 

d'enllumenat dins l'àmbit d'estudi que puguin comportar un 

efecte sobre la qualitat lluminosa. I en el cas que se’n prevegin 

(per exemple a la nova zona de l’hotel) es preveuen mesures per 

donar compliment a la normativa. 

Exposició a camps electromagnètics 

Exposició de la població a camps 

electromagnètics 
 

Es descarta un impacte de tipus electromagnètic atès que no es 

localitzen instal·lacions que puguin generar camps 

electromagnètics rellevants.  
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OBSERVACIONS 

Vegetació 

Efectes sobre les comunitats vegetals i els 

individus aïllats  El PEU contempla el respecte de les zones de jardí, així com la 

protecció dels arbres catalogats com a importants. Alhora es 

preveu la conservació i integració en l’ordenació dels elements 

vegetals presents a l’àmbit o, en cas d’afectació inevitable, se’n 

valorarà el seu transplantament. 

Tot i que s’ha previst la seva integració, en la mesura del 

possible, en l’auditori, hi haurà uns plataners que resultaran 

afectats de manera inevitable. Tot i això, pel port que tenen i la 

probabilitat de supervivència, no se’n preveu el seu 

transplantament. El que sí que es preveu és el trasllat dels nius 

de cigonya que puguin resultar afectats, a altres arbres similars 

dintre de la mateixa finca. 

Igualment, el PEU també contempla la creació de noves zones 

amb barreres vegetals, pel que es preveu plantar diversos arbres 

nous dins la zona.  

Efectes sobre les espècies protegides  

Efectes sobre les forests públiques  

Efectes sobre els arbres monumentals  

Efectes sobre vegetació singular  

Efectes sobre el medi natural en general a 

causa de la pèrdua o afecció de la 

vegetació, donat els diversos beneficis 

que generen les comunitats vegetals 

sobre el territori 

 

Fauna 

Efectes sobre els hàbitats emprats per la 

fauna 
 

Es preveu una mínima afectació a la cigonya blanca, ja que la 

zona on aquesta espècie té els nius queda lluny de les zones 

d’obres, i es plantegen un seguit d’actuacions que permetran 

reduir al màxim les possibles afectacions que hi poguessin 

haver. Només es preveu l’afectació a alguns nius presents als 

plataners que s’afectaran a la zona de l’auditori. Tot i això, se’n 

preveu el trasllat. 

Després de les obres, no es preveu que l’augment d’ús comporti 

un efecte negatiu sobre la cigonya blanca o altres comunitats 

faunístiques. 

No es preveuen afectacions a cap corredor biològic, ni s’afecta 

tampoc a cap pla de gestió i protecció de fauna. 

Efectes sobre les comunitats faunístiques  

Afectació als corredors biològics i a la 

connectivitat ecològica 
 

Afectació a plans de gestió i protecció de 

fauna 
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MEDI ANTRÒPIC 
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OBSERVACIONS 

Paisatge 

Efectes sobre la qualitat del paisatge  No es considera que el PEU afecti de manera important el 

paisatge, i a més es plantegen un seguit de mesures dins el 

propi PEU per fer que aquestes possibles afectacions quedin 

harmonitzades amb el paisatge actual. 

No obstant, tal i com recull la fitxa del POUM, caldrà tenir en 

compte que amb les noves edificacions no s’afecti a les visuals, 

especialment des de la carretera que dona accés a Peralada (GIP 

– 6042) i des del carrer Sant Joan. 

La memòria del PEU recull específicament una anàlisi de les 

visuals des de diferents punts a l’interior de la finca i des de 

l’exterior de la mateixa. 

Afecció a causa de la possible evolució del 

paisatge, considerant les dinàmiques 

naturals del medi, les tendències 

socioeconòmiques, la legislació vigent o la 

implementació de les polítiques 

territorials, urbanístiques i sectorials 

actuals 

 

Usos i ocupacions 

Afecció als usos agrícoles i al sector agrari 

a causa de la pèrdua de sòl agrícola i pel 

canvi d’usos 
 

Es planteja la potencial conversió temporal d’una zona que 

actualment és un sòl agrícola situat en sòl urbanitzable a una 

zona d’aparcament, per poder absorbir l’augment de vehicles 

que es preveu en determinats esdeveniments que es duguin a 

terme a l’àmbit del PEU. Així i tot, la zona on actualment es 

realitza l’aparcament fora l’àmbit del PEU, catalogada com a sòl 

rústic, es recuperarà i es preveu destinar a plantació de vinya. 

No es preveu la afectació a cap altre ús ni, per tant, l’afectació a 

cap altre activitat.  

Tot i l’augment en l’afluència de cotxes, les afectacions a la xarxa 

viària seran puntuals i amb caràcter temporal. 

Afecció a altres infraestructures  

Afecció als usos forestals i repercussió en 

el sector primari a causa de la pèrdua de 

sòl forestal 

 

Afecció sobre els usos ramaders (zones 

de pastura o activitats ramaderes 

extensives) 

 

Afecció sobre els usos cinegètics en cas 

que s’afecti a una àrea de caça 
 

Afecció a la cohesió social (desequilibris i 

polarització social) 
 

Afecció sobre la permeabilitat i 

funcionalitat de les infraestructures de la 

xarxa viària i xarxa de camins. 

 

Patrimoni cultural 

Afecció a elements del patrimoni 

arquitectònic 
 

L’ampliació dels edificis actuals i la creació dels nous edificis es 

realitzarà amb el màxim rigor i respectant sempre les 

edificacions actuals, així que no es preveu la afectació al 

patrimoni arquitectònic. 

No es preveuen afectacions en elements del patrimoni 

arqueològic. 

Afecció a elements del patrimoni 

arqueològic 
 

Planejament 
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Incompatibilitats o incoherències amb el 

planejament vigent 
 

El Pla és coherent amb les figures de planejament existents a 

l’àmbit i, per tant, es descarta un impacte en termes 

d'incompatibilitats amb el planejament vigent.  Incompatibilitats o incoherències amb 

prescripcions establertes en altres 

instruments d’ordenació 

 

Medi socioeconòmic 

Efectes sobre la població dels municipis i 

l’entorn pròxim 
 

L’ampliació en els usos del sector del castell implicarà una major 

afluència de persones a Peralada, que afectarà positivament als 

comerços de la zona i també crearà nous llocs de treball. 

Efectes sobre l’economia dels municipis, 

l’entorn pròxim i la comarca  

Efectes sobre el mercat de treball dels 

municipis, l’entorn pròxim i la comarca on 

està ubicada 
 

 

RISCOS NATURALS 
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OBSERVACIONS 

Risc d’inundació 

Afecció a àrees delimitades com a 

inundables o potencialment inundables  
El PEU suposarà l’ocupació de noves zones que quedaran 

impermeabilitzades i, per tant, es preveu un augment de les 

aigües d’escorrentia. Això pot suposar un increment del risc 

d’inundabilitat, que pot afectar la zona de l’auditori per ser la 

zona amb una cota més baixa.  

El PEU preveu construir però un dipòsit subterrani per a 

solucionar aquest problema d’acumulació d’aigües 

d’escorrentia, alhora que les aigües provinents del freàtic que 

actualment es bomben. Les aigües recollides es reutilitzaran per 

al reg dintre de la mateixa finca.  

Possibilitat que s’incrementi o s’afecti el 

risc d’inundabilitat del territori  

Risc d’incendi forestal 

Afecció a àrees amb alt risc d’incendi 

(segons la normativa aplicable) 
 

Es descarta l'afectació derivada d'aquest risc atès que no és un 

risc rellevant a l'àmbit d'estudi.  

No obstant caldrà preveure mesures de manteniment de les 

zones forestals i de limitació de l’accessibilitat per part dels 

usuaris per tal de que no esdevingui un risc destacable. 

Riscos geològics 

Afecció d’àrees on s’ha determinat risc 

geològic moderat o alt 
 

El PEU no afecta zones amb risc geològic moderat o alt. 

L’augment en la freqüentació de l’àmbit pot generar un 

increment en els fenòmens erosius per la pèrdua de cobertura 

vegetal del sòl, si no es condueixen de manera adequada als 

visitants del parc pels camins previstos.  

Increment o afecció al risc geològic 

detectat al territori 
 

Increment o provocació de fenòmens 

erosius  
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5.2 CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS 

En segon lloc, per a aquells impactes potencials identificats com a significatius, es procedeix a 

caracteritzar-los en funció de si els efectes serien directes, secundaris, acumulatius, sinèrgics, a 

curt, mitjà o llarg termini, permanents o temporals i positius o negatius, tal i com estableix la 

normativa.  

 

La definició dels qualificatius aplicats per a la caracterització dels efectes considerats la trobem 

a l’annex VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que es consideren 

extrapolables a l’avaluació ambiental de plans:  

 
• Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població en 

general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i els beneficis genèrics i de les externalitats de  

l’actuació prevista.  

• Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètic-cultural, paisatgístic, de 

productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o rebliment i 

altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat 

d’una localitat determinada.  

• Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.  

• Efecte indirecte: Aquell que suposa incidència immediata respecte a la interdependència o, en general, 

respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.  

• Efecte acumulatiu: Aquell que en perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa 

progressivament la seva gravetat, en no tenir mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a 

la de l’increment de l’agent causant del dany.  

• Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos 

agents suposa una incidència ambiental superior que l’efecte suma de les incidències individuals 

tingudes en compte aïlladament. Així mateix, s’inclou en aquest tipus aquell efecte la forma d’acció del 

qual indueix en el temps a l’aparició d’altres de nous.  

• Efecte a curt, mitjà o llarg termini: Aquell efecte, la incidència del qual pot manifestar-se, 

respectivament, dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en períodes superiors.  

• Efecte permanent: Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals presents 

en el lloc.  

• Efecte temporal: Aquell que suposa l’alteració no permanent en el temps, amb un termini temporal de 

manifestació que es pot estimar o determinar.  
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GEOLOGIA, LITOLOGIA I EDAFOLOGIA 

Afecció a punts geològics d’interès 
           

Compactació del terreny 
           

Fenòmens erosius 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

Orografia i geomorfologia 

Moviments de terres i modificació del terreny 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Cicle de l’aigua 

Afecció a elements de la xarxa hidrològica 
           

Canvi de les condicions hidrològiques 
           

Afecció a la xarxa d’aigües pluvials X 
 

X 
   

X 
  

X 
 

Interacció amb la xarxa de sanejament 
           

Afecció sobre la qualitat de les aigües 
           

Afecció a aqüífers i les condicions de recàrrega 
           

Qualitat atmosfèrica 

Efectes sobre la qualitat de l’aire 
 

X X 
   

X 
   

X 

Qualitat acústica 

Efectes sobre la qualitat acústica                       

Contaminació lluminosa 

Efectes sobre la contaminació lluminosa                       

Exposició a camps electromagnètics 

Exposició de la població a camps 

electromagnètics                       
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Vegetació 

Efectes sobre les comunitats vegetals i els 

individus aïllats 
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Efectes sobre espècies protegides 
           

Efectes sobre les forests públiques 
           

Efectes sobre els arbres monumentals 
           

Efectes sobre vegetació singular 
           

Efectes sobre el medi natural en general a 

causa de la pèrdua o afecció de la vegetació,            
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donat els diversos beneficis que generen les 

comunitats vegetals sobre el territori 

Fauna 

Efectes sobre els hàbitats emprats per la 

fauna            

Efectes sobre les comunitats faunístiques 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Afectació als corredors biològics i a la 

connectivitat ecològica            

Afectació a plans de gestió i protecció de fauna 
           

 

 

MEDI ANTRÒPIC 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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Paisatge 

Efectes sobre la qualitat del paisatge                       

Afecció a causa de la possible evolució del 

paisatge, considerant les dinàmiques naturals 

del medi, les tendències socioeconòmiques, la 

legislació vigent o la implementació de les 

polítiques territorials, urbanístiques i 

sectorials actuals                       

Usos i ocupacions 

Afecció als usos agrícoles i al sector agrari a 

causa de la pèrdua de sòl agrícola i pel canvi 

d’usos 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

Afecció a altres infraestructures 
           

Afecció a usos forestals i repercussió en el 

sector primari a causa de la pèrdua de sòl 

forestal 
           

Afecció sobre els usos cinegètics en cas que 

s’afecti a una àrea de caça            

Afecció sobre els usos ramaders (zones de 

pastura o activitats ramaderes extensives)            

Afecció a la cohesió social (desequilibris i 

polarització social)            

Afecció sobre la permeabilitat i funcionalitat de 

les infraestructures de la xarxa viària i xarxa de 

camins 
           

Afecció a altres infraestructures 
           

Patrimoni cultural 

Afecció a elements del patrimoni arquitectònic                       

Afecció a elements del patrimoni arqueològic                       

Planejament 

Incompatibilitats o incoherències amb el 

planejament vigent                       

Incompatibilitats o incoherències amb 

prescripcions establertes en altres 

instruments d’ordenació                       
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Medi socioeconòmic 

Efectes sobre la població dels municipis i 

l’entorn pròxim                        

Efectes sobre l’economia dels municipis, 

l’entorn pròxim i la comarca  
X 

 
X 

  
X X 

  
X 

 

Efectes sobre el mercat de treball dels 

municipis, l’entorn pròxim i la comarca on està 

ubicada  

X 
 

X 
  

X X 
  

X 
 

 

RISCOS AMBIENTALS 

SENTIT RELACIÓ TERMINI DURACIÓ 
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Risc d’inundació 

Afecció a àrees delimitades com a inundables 

o potencialment inundables  
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Possibilitat que s’incrementi o s’afecti el risc 

d’inundabilitat del territori             

Risc d’incendi forestal  

 

Afecció a àrees amb alt risc d’incendi (segons 

la normativa aplicable)             

Riscos geològics  

 

Afecció d’àrees on s’ha determinat risc 

geològic moderat o alt             

Increment o afecció al risc geològic detectat al 

territori             

Increment o provocació de fenòmens erosius  
 

X X 
   

X 
  

X 
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6 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 

6.1 ANÀLISI DEL COMPLIMENT AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

Un cop analitzada la proposta del Pla Especial juntament amb les mesures de tipus ambientals 

que incorpora o que es proposen en aquest informe, a continuació s’analitza el grau de 

compliment dels objectius ambientals proposats. Aquesta anàlisi ens permetrà identificar 

elements que puguin requerir de mesures de protecció ambiental complementàries.  

S’analitza de manera justificada si es dóna o no compliment als objectius ambientals, i en cas 

afirmatiu si aquest és total o parcial, seguint la simbologia de colors següent: 

 

 El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental 

 
El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 
El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 

ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 No compleix amb l’objectiu ambiental. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 1: ASSEGURAR QUE ES PRENEN LES SOLUCIONS ADEQUADES PER A QUE ES 

MANTINGUIN LES VISUALS ESPECIFICADES A LA FITXA DEL POUM, BUSCANT MANTENIR EL PERFIL 

GENERAL DEL CONJUNT 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

En cap cas es podria acceptar un Pla que no donés compliment de manera satisfactòria a aquest 

objectiu, ja que el manteniment del patrimoni arquitectònic i cultural és de cabdal importància 

no només per a Peralada, sinó a tot l’àmbit català. Per això, mantenir les característiques de 

l’àmbit del Castell i no modificar la seva visual és una de les principals preocupacions del PEU.  

L’equip redactor ha avaluat les visibilitats tal i com estableix la fitxa del POUM i amb les 

especificacions que es detallen al mateix PEU es preveu que la nova estructura quedi ben 

integrada dins l’àmbit i que la reforma de les actuals no suposi un canvi substancial en l’entorn 

del PEU. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 2: GARANTIR LA COMPATIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT DE LES 

ACTIVITATS QUE ES DUEN A TERME AMB LA PRESÈNCIA I NIDIFICACIÓ DE LA CIGONYA BLANCA 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Tot i que la afectació a una espècie animal és de difícil previsió, i sempre es pot considerar que hi 

ha un alt component estocàstic en el seu comportament, es preveu que de limitar les actuacions 

al sector del Castell als períodes en que la Cigonya Blanca no nidifica a la zona, i en reubicar els 

nius a arbres que no quedin afectats per les obres, la població de Cigonya Blanca no sofrirà 

afectacions i romandrà nidificant com fins ara al Castell de Peralada. Addicionalment, es preveu 

respectar-ne la seva nidificació i només condicionar-la en punts que puguin suposar un risc per 

als usuaris.  



 

 

 

68 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 3: PREVEURE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES QUE FACIN COMPATIBLE EL 

DESENVOLUPAMENT DE LES PREVISIONS DEL PEU AMB L’EXISTÈNCIA DE ZONES INUNDABLES 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El desenvolupament del PEU del Castell de Peralada es planteja la necessitat d’avaluar a fons el 

risc d’inundabilitat de la zona. S’ha elaborat l’estudi sobre els períodes de retorn (consultar 

l’annex de la documentació del PEU per més informació), que ha conclòs que amb l’inclusió del 

mur perimetral els periodes de retorn quedarien fora de l’àmbit del peu. Es proposen també un 

seguit d’actuacions i mesures per a fer front als possibles riscos generats (minimitzar la 

impermeabilització, la ubicació d’un dipòsit subterrani per recollir les aigües d’escorrentia, i 

estudiar, mantenir i fins i tot optimitzar el mur de pedra que actua com a barrera contra 

inundacions per crescuda del riu, entre d’altres). 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 4: GARANTIR EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS EXEMPLARS D’ARBRES 

CATALOGATS COM A SINGULARS 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

En la proposta d’ordenació del PEU s’han tingut en compte la ubicació dels arbres identificats 

com a singulars i no es preveu que se n’afecti a cap exemplar. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 5: CAL EVITAR POSSIBLES MOLÈSTIES GENERADES A LA POBLACIÓ PROPERA 

PELS NIVELLS D’EMISSIÓ ACÚSTICA DE LES ACTIVITATS QUE S’HI DESENVOLUPEN I GARANTIR EL 

COMPLIMENT DELS NIVELLS ESTABLERTS DE SOROLL PER L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La principal zona en que s’emeten sorolls que ha produït molèsties als veïns és la zona de la 

carpa. Amb la remodelació de la mateixa es millorarà la situació actual i les seves instal·lacions 

de manera que no es preveuen nous episodis d’afectació derivats pel nivell d’emissions sonores. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 6: INTEGRAR LES NOVES EDIFICACIONS I LA REMODELACIÓ DE LES 

EXISTENTS DINS EL CONJUNT ARQUITECTÒNIC PRÈVIAMENT ESTABLERT 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El PEU especifica amb detall com es realitzaran les noves construccions i com es remodelaran 

les existents per tal que el conjunt arquitectònic no quedi modificat de com és actualment. Es 

detallen volumetries, edificabilitat i s’especifica que la vegetació existent ajudarà a incorporar 

les construccions dins l’entorn. Alhora, el PEU també incorpora una anàlisis de visuals de les 

noves volumetries, tant des de dintre de l’àmbit, com des de fora. 
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OBJECTIU AMBIENTAL 7: INCORPORAR LES SOLUCIONS NECESSÀRIES PER A RESPECTAR ELS 

NIVELLS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA ESPECIFICATS A LA NORMATIVA 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El PEU preveu donar compliment a la normativa en matèria de contaminació lluminosa en funció 

de la zona E3 que és en la que es localitza l’àmbit. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 8: MINIMITZAR L’AFECTACIÓ DE LES ZONES FORESTALS I LA VEGETACIÓ 

MADURA PRESENT A L’ÀMBIT D’ESTUDI INTEGRANT-LA, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, EN 

L’ORDENACIÓ. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

El desenvolupament del PEU no contempla un consum de sòl elevat en zones enjardinades del 

recinte, pel que no s’espera una afectació rellevant de les zones forestals ni de la vegetació 

madura.  

Dels arbres de gran port, alguns Platanus hispanica queden afectats per estar a prop de l’edifici 

del nou hotel i, principalment, a la zona de l’auditori, que es preveu remodelar. Alguns dels 

plataners presents a la zona de l’auditori s’integraran en la proposta i d’altres inevitablement 

resultaran afectats. Tot i així, es preveu fer un seguiment durant les obres per si, en el cas que 

s’identifiqui un arbre de gran port i tingui un interès destacat i que pugui resultar afectat, 

preveure’n el seu transplantament dintre de l’àmbit sempre i quan sigui viable la seva 

supervivència (no es considera el cas dels plataners). A més, es proposa plantar nous arbres de 

les mateixes espècies que els que quedin afectats, per tal de no reduir en cap cas el nombre 

d’arbres totals a la zona. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 9: ASSEGURAR LA NO AFECTACIÓ DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DE 

L’AQÜÍFER PROTEGIT. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

No es preveu una afectació de les aigües subterrànies tot i que caldrà tenir en compte que es 

preveu dur a terme l’abastament a partir del pou present a la finca. No obstant, el PEU preveu la 

possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per si es donés el cas de mancança de recursos 

o la contaminació de les aigües. 
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OBJECTIU AMBIENTAL 10: GARANTIR I FOMENTAR L’ACCESSIBILITAT AMB TRANSPORT PÚBLIC. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

Es considera que els mitjans de transport públic que actualment connecten Peralada amb els 

altres municipis són poc eficients per garantir l’accés dels visitants de l’àmbit del PEU sense 

haver d’utilitzar el vehicle privat. Es preveuen mesures per reforçar la connexió amb transport 

públic, a banda de facilitar l’accés amb vehicles elèctrics a partir de preveure noves estacions de 

recàrrega. 

Amb el foment del transport públic es preveu mitigar l’emissió de Gasos Efecte Hivernacle (GEH). 

6.2 MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES 

La legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, estableix l’obligació de determinar 

mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació. 

 

Així, per tal de poder realitzar un seguiment més efectiu de l’aplicació i la incidència real de les 

mesures proposades pel Pla, així com de la seva incidència en els objectius ambientals, es 

proposa un Pla de Seguiment ambiental vinculat directament als objectius ambientals i als 

aspectes ambientalment rellevants detectats al present IA, juntament amb l’emissió de 

diferents informes de verificació i seguiment. 

 

Es proposa la realització d’un informe de seguiment anual fins que, a proposta de l’Ajuntament i 

amb el vist i plau de l’òrgan ambiental, es consideri que ja està garantit el compliment dels 

objectius ambientals previstos.  

 
En aquests informes de seguiment es pretén avaluar l’evolució dels diferents paràmetres i 

efectes ambientals identificats així com del grau d’incorporació i d’efectivitat de les mesures de 

protecció ambiental proposades en relació amb l’evolució del grau de compliment dels objectius 

ambientals. 

 

OBJECTIU AMBIENTAL 11: GARANTIR LA RECUPERACIÓ DE L’ESTAT INICIAL DELS TERRENYS 

EXTERNS QUE PUGUIN AFECTAR-SE DE MANERA PROVISIONAL PER ESTACIONAMENT. 

Grau de compliment: Satisfactori Majoritàriament Parcialment No es compleix 

La zona externa al sector que es preveu que quedi afectada com a nova zona d’aparcament 

temporal és una zona catalogada com a sòl urbanitzable, encara que actualment es tracti d’un 

sòl agrícola. La seva adaptació com a zona d’aparcament temporal comportarà una certa 

compactació del sòl i un moviment de terres que, inevitablement, n’afectaran al seu estat.  

D’altra banda, però, es desafectaran els terrenys en els que actualment s’habilita 

l’estacionament temporal. 
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En concret, es considera especialment necessari avaluar l’estat de conservació de la Cigonya 

Blanca, avaluant quants nius hi ha cada any i quants s’ocupen per les cigonyes cada període 

reproductiu per a realitzar la posta. 

 

A més, es planteja la necessitat d’avaluar cada any l’ús del transport públic per anar als 

esdeveniments de màxima afluència de persones, per tal d’anar implementant mesures que 

afavoreixin aquest mitjà de transport enfront del vehicle privat.  

 

Aquests informes els haurà de realitzar l’òrgan promotor de l’activitat, en aquest cas, el Grup 

Peralada, i hauran de trametre una còpia de l’informe a l’òrgan ambiental respectiu (en aquest 

cas, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat) per a la seva avaluació. 

6.3 CONCLUSIONS 

Tal i com es desprèn de l’anàlisi dut a terme en el present informe ambiental, el 

desenvolupament del Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada, té una repercussió 

majoritàriament positiva sobre el medi que n’és receptor. Actualment, l’entorn presenta certes 

mancances que poden ser solucionades amb el desenvolupament del Pla Especial (problemes 

de soroll, inundabilitat). A més, els aspectes del desenvolupament del pla que podrien ser 

considerats negatius per al medi es tracten de manera que s’assegura la seva limitació en les 

afectacions que podrien produir. 

 

El Pla Especial del Castell de Peralada té un objectiu fonamental que cal complir: El respecte al 

patrimoni cultural, paisatgístic i ornamental del castell. Aquest és un objectiu que el Pla es fa seu 

des de bon principi i que s’ha tingut en compte com a eix fonamental del mateix. Les mesures 

preses en les noves edificacions i les establertes per a la reforma dels edificis ja existents 

contemplen aquest objectiu i l’acompleixen satisfactòriament. 

 

Cal valorar també de manera molt positiva l’alt grau de compliment dels objectius ambientals 

proposats, cada un d’ells en relació amb els elements ambientalment rellevants identificats, per 

part del Pla. Aquest notable grau de compliment es veu reforçat per les mesures de protecció 

ambiental i la proposta de mesures de seguiment, que permetran certificar-ne el compliment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




