ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Del Pla Parcial Urbanístic Sector SUD‐5. Industrial de La
carretera de Vilamalla
(adaptat a les noves condicions plantejades per la Modificació del Pla Parcial, segons informe
emès per acord de la CTUG de 5 de juny del 2.015)

Girona a Febrer del 2.015

l.

Introducció i Antecedents
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la L l e i 8/2005, de 8 de
juny, de protecció. gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el
contingut deis estudis 1 informes d'impacte i integració paisatgística. Estableix que
aquests documents són l'instrument que ha de garantir la consideració dels impactes
en e l paisatge de certes actuacions, projectes d'obres o activitats.
Els supòsits que impliquen la tramitació d'un Estudi d'impacte i integració
Paisatgística (EIIP), són diversos i estan inclosos en la legislació vigent. L'article 58 del
Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d’urbanisme,
correspon a les Determinacions dels Plans d'Ordenació Urbanística municipal. En
l’apartat 2.d s'estableix que en sòl urbà, els plans d'ordenació urbanística municipal,
(POUM), determinen quins valors arquitectònics. arqueològics, paisatgístics i
mediambientals han de ser protegits.
L a Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 5 de juny del 2.015 va emetre informe,
als efectes de l’article 87 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 3 d’agost, sobre el Pla
Parcial urbanístic del sector SUD 5 Industrial de la Carretera de Vilamalla, en el que una
de les prescripcions era:
.../...
1.2 Cal incorporar a l’expedient un estudi d’impacte i integració paisatgística adaptat a
les noves condicions plantejades per la modificació amb l’objecte d’establir les
condicions necessàries per adaptar l’ordenació del sector al paisatge de l’entorn obert
on s’emplacen.
El document s'elabora per encàrrec de FRIGORÍFICS DE L'EMPORDA SA (FRIDASA),
promotora de les instal∙lacions industrials.

El document adopta l'estructura d'informe definida en la guia metodològica
elaborada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i publicada el
novembre de 2006 en motiu de la Jornada Tècnica “L'Estudi d'impacte i d'integració
Paisatgística”, realitzada a l’auditori de Caixa Catalunya el 15 de novembre de
2006.













































































         



                 




























          










 













































             





































         






       























         









   











         

        
           
















        






      
        















    






   













         

      












    






       

   





    















    





























































         










 

       



         


     













         























           














        

          

            












          






































        



















        
































 



             














      































       









































 











  









        





























          








           








     



         
            




 



 







Vilamalla és un municipi de lo província de Girona. situat al cor de la comarca de l ’ Alt
Empordà.
El Pla Parcial Urbanístic engloba dos àmbits diferenciats; el primer es troba a l'extrem
oriental del terme municipal i inclou la zona industrial. El segon, és un espai d'equipaments
adjacent al nucli urbà . En referència al cadastre, el primer àmbit mencionat es troba al
polígon 3, parcel∙les 36‐44 (Zona Industrial) i 6 (espais lliures i equipaments), mentre que
la zona d'equipaments adjacent al nucli urbà es troba al polígon 4.parcel∙la 52.

3.1.2 Orografia i hidrografia

El terme municipal de Vilamalla, de 9,11 km2,, es troba a la plana empordanesa,al sud de
Figueres, a l’interfluvi del riu Manol i del Fluvià. El territori és accidentat per petits punts
arrodonits que caracteritzen el paisatge, i a l’est es troba en contacte amb el sector dels
antics estanys de Siurana, avui dessecats. Comprèn el poble de Vilamalla, cap del municipi,
diverses m a s i e s e s c a m p a d e s , i part del raval del Pont del Príncep de Santa Llogaia
d'Alguema, sector on es troba el polígon Industrial.















troben a 12 m. d’alçada (alçada reguladora màxima) i s’han col∙locat als extrems de la zona
edificable, per tal d’abastar la màxima superfície possible.
Figura 8. Punts emprats pel càlcul de la conca visual

3. Modelització de les conques visuals en base als models digitals del terreny elaborats
prèviament i als punts corresponents a l’emplaçament de la zona edificable, amb
l’alçada indicada. Per la conca visual a escala 1:25.000 s’ha utilitzat una malla ràster de
10 metres de píxel, mentre que per la conca a escala 1:5.000 la malla emprada és de 5x5
metres.
4. Obtenció de les zones d’ombra. S’ha generat una màscara a partir del mapa de cobertes
del sòl (versió 2) elaborat pel CREAF. Aquesta inclou les zones arbrades i edificades, i
s’ha superposat a la conca visual modelitzada per tal d’ajustar el resultat a la visibilitat
real.
Taula 1. Cobertes del sòl considerades zones d’ombra
Boscos
Boscos clars (no de ribera)
Boscos de ribera
Boscos densos (no de ribera)
Boscos en franges de protecció
Boscos tallats arreu
Reforestacions recents
Conreus abandonats – boscos
Conreus
Conreus llenyosos (no vinyes)







Figura 9. Punts de captura de les fotografies

3.2.2.1 Fotografia 1

Fotografia 2. Vista des de l’extrem oest del sector industrial















3.2.2.9 Fotografia 9

Fotografia 10 Visibilitat des de la rotonda d’accés al Polígon Empordà Internacional

la fotografia s’ha pres des de la rotonda de sortida de la carretera C.31 per accedir al Polígon
Industrial Empordà Internacional i al Far d’Empordà. Des d’aquest punt la visibilitat és
considerable, ja que la zona és bastant despullada i no hi ha massa elements que facin de
pantalla de la visibilitat.
A l’annex I del document es pot observar la imatge al costat de la fotografia de l’estat actual.
3.2.2.10 Fotografia 10

Fotografia 11 Visibilitat des de l’extrem est del Polígon Empordà Internacional

Aquest punt molt proper a la zona d’estudi, en principi té visibilitat directa sobre peu.
Tanmateix, les característiques de la C‐31 en aquest tram, amb un pas elevat, oculten
parcialment la seva visió.
A l’annex I del document es pot observar la imatge al costat de la fotografia de l’estat actual.













































4 Proposta
En aquest apartat s’hi realitza una descripció sintètica de la proposta, incloent la normativa del
planejament urbanístic i una anàlisi dels efectes paisatgístics de l’actuació proposada, amb
l’objectiu de preveure el paisatge resultant.
4.1 descripció de la proposta
4.1.1 Zonificació del Pla Parcial Urbanístic

El Pla Parcial Urbanístic del sector SUD‐5 (Modificat) inclou dos àmbits diferenciats. El primer,
on es concentra la major superfície de sòl inclou equipaments, zona verda, sistema viari i,
l’objecte del present estudi, una superfície destinada al sistema d’aprofitament industrial. El
segon àmbit correspon a un petit espai d’equipaments adjacent al nucli urbà de Vilamalla.
Tot seguit es presenta el quadre de superfícies de cadascun d’aquests sistemes i una figura del
seu emplaçament
Taula 3: Quadre de superfícies del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD‐5
Clau

Àmbit 1
m2

%

Àmbit 2
m2

%

Totals
m2

Totals
%

(E)

17.366,29

9,17

9.500,00

5,00

26,866,29

14,17

(ZV)

18.942,65

10,00

18.942,65

10,00

(V)
(PV)

2.667,42
1.024,67

1,42
0,54

2.667,42
1.024,67

1,42
0,54

(5.4)
(5.4a)

*100.000,00
39.979,43

55,56
22,21

100.000,00
39.979,43

52,77
21,10

179.980,46

95

189.480,46

100

SISTEMES
Sistema d’equipaments
:
Equipaments
Sistema d’espais lliures:
Zona verda
Sistema viari: Viari
Sistema de protecció :
Protecció viària

ZONES
Sistema d’aprofitament
privat: zona industrial
aïllada
TOTAL SECTOR SUD‐5

9.500,00

*10% d’aprofitament mig sobre 139.979,43 = 13.997,94 m2

5

figura.12 Zonificació del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD‐5 ( Modificat)

4.1.2 Fitxa urbanística de la zona d’aprofitament industrial

Àmbit
139.979,43 m2
Parcel∙la mínima
Per a la clau 5.4 :Parcel∙la única indivisible de 100.000 m2
Per a la clau 5.4.a1 Parcel∙la mínima de 2.500 m2
Per a la clau 5.4.a2 Parcel∙la mínima de 6.500 m2
Aprofitament mig
10% sobre 139.979,43 = 13.997,94 m2

Índex d’edificabilitat neta màxima de la parcel∙la
0,7349 m2 sostre/m2 sòl de la parcel∙la, podent‐se destinar 0,007 m2 sostre/m2 sòl a
oficines i 0,002 m2 sostre/m2 sòl a habitatges.

Alçada reguladora màxima (ARM) i alçada màxima
o La ARM serà 12 m. sobre el pla de façana des de la cota de pavimentació fins al
pla horitzontal d’arrencada de la coberta, o el pla horitzontal inferior dels
elements resistents en cas de terrat, coberta plana o coberta corba.
o Els cossos d’instal∙lacions no superaran l’alçada màxima edificada en més de 2,50
m.
o Els elements tècnics especials que sobrepassin els 12 m de l’ARM, tindran
justificació d’imprescindibilitat d’ubicació i alçada.
o No es permet sobrepassar l’ARM en més del 25% de l’ocupació per raons
tècniques.

Edificacions auxiliars
Únicament per a ET’s, que es podran adossar als límits de parcel∙la, exceptuant la zona
d’afecció de la carretera C‐31 i per a l’ús d’aparcament
L’ús d’aparcament serà:
o Estructura metàl∙lica o formigó; coberta lleugera; sense trencaments laterals ≤ 3m
d’alçada ≤ 5,4 m de profunditat
o Es podran adossar als límits de parcel∙la, exceptuant la zona d’afecció de la
carretera C‐31.
Aquestes edificacions no computaran als efectes d’edificabilitat
Reculada de l’edificació
A la carretera C‐31, separació ≥ 50 m. a la vora de calçada
Al camí vell de Castelló, separació ≥ 25 m. a la vora de calçada
Separació ≥ 10 m. a la resta de límits
Separació de 5 metres als límits amb les altres tipologies dels sector.
Clau 5.4.a1 I Clau 5.4.a2: poden adossar‐se, (previ acord amb el veí), al límit amb la zona
de clau 5.4.a2.
S’exceptuen d’aquest límits les edificacions auxiliars.

Cossos sortints
Es permeten amb un sortint màxim de 1 m.
Computaran als efectes d’ocupació i compliran amb la reculada de l’edificació.

Cobertes
Coberta no transitable de panel sandvitx, teula grava o similar, de colors terrossos
integrats al paisatge i una pendent ≤ 10% o coberta plana transitable acabada amb
materials tradicionals.

Façanes

‐
‐
‐

De panells o blocs de formigó, arrebossat i pintat
Perfilaria i xapa metàl∙lica
Mur cortina

Tancament
En tot el perímetre a la longitud de les alineacions i cota natural del terreny urbanitzat,
amb parets opaques d’obra de 0,80 m d’alçada en cada punt i la resta fins a 2 metres
amb un tractament calat exclusivament amb materials tipus filat metàl∙lic, fusta, ferro o
amb vegetació.

Usos permesos
Per a la Clau 5.a:
Industrial, administratiu, comerç al detall, magatzematge, agroalimentari i restauració
pròpia.
Habitatge, sempre i quan estigui lligat a l’activitat principal i fins a un màxim de 1
habitatges destinats al personal vinculat als serveis de vigilància i/o consergeria.
Per a la clau 5.a.1, 5.a.2 es limitaran a tots els usos complementaris o vinculats a la
Industria Agroalimentària de la clau 5.a

Densitat activitats
Illa càrnica que contemplarà una activitat principal i es permetrà la implantació d’un
total de vuit activitats diferents, vinculades i dependents d’aquella.

4.1.3 Elements i accions sobre el paisatge

El principal canvi sobre el paisatge derivat de la implantació d’un nou sector industrial és la
introducció de nous elements en el camp visual, ja que es preveu la creació de nous volums,
corresponents a les edificacions ubicades en el sistema d’aprofitament privat. Seran
construccions de tipus industrial, similars a les presents al Polígon industrial Empordà
Internacional, (situat a menys de 300 metres a l’oest).
El PP també preveu una superfície destinada a zona verda i una altra per a equipaments.
Per a l’accés al sector es preveu la xarxa viària existent, que disposa d’una nova rotonda en la
zona d’accés a la parcel∙la industrial.

4.2 Estat del planejament
4.2.1.1 Pla Director Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

El 14 de setembre del 2.010 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director
Territorial Parcial de les Comarques Gironines que abasta L’alt Empordà, el Baix Empordà, el
Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès.
Aquest Pla Director ja el considera incorporat en l’estructura General del Polígon Industrial

4.2.1.2 Catàleg de paisatge de les comarques gironines

El 6 de setembre de 2010 es va sotmetre a informació pública el Catàleg de paisatge de les
Comarques Gironines durant un mes, fins al 7 d’octubre.
Finalment el Catàleg va rebre l’aprovació definitiva el 26 de novembre de 2010 després de
recollir la major part de les al∙legacions.
El Catàleg, divideix l’àrea de les Comarques Gironines en 26 unitats de paisatge, d’una extensió
mitjana de 214 km2. Aquestes unitats es defineixen a partir de la morfologia del territori

(relleu, hidrologia, pendents), d’aspectes de caràcter social o cultural (usos del sòl, elements
d’identitat) i dels resultats de la consulta ciutadana. Com que les unitats de paisatge no tenen
en compte els límits oficials de les comarques o províncies, en alguns casos les unitats de
paisatge tenen una part dins el Catàleg de les Comarques Gironines i una altra en el de les
Comarques Centrals (com és el cas de les capçaleres del Llobregat i el Cabrerès Puigsacalm) o
de la Regió Metropolitana de Barcelona (com el baix Montseny o la serra de Marina, entre
altres), tot i que no tenen continuïtat a l’altra banda de la frontera espanyola amb França.
La Plana del Empordà és la que ens afecta i es una de dels 26 Unitats de Paisatge del catàleg.
En les propostes de criteris i accions dirigides prioritàriament a l’ordenació es diu:
17.28. El Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres (PDUSUF) estableix que les
instal∙lacions industrials s’han de situar als polígons que es determinin i en cap cas com a
instal∙lacions aïllades en el territori, on haurien de complir les condicions de la disposició
transitòria primera de les Normes del Pla director territorial de l’Empordà (PDTE). D’altra
banda, les activitats d’emmagatzematge a l’aire lliure en tancats, o no, de vehicles, caravanes,
piscines prefabricades, andròmines de simbologia comercial o de parcs temàtics, elements
prefabricats de la construcció etc., cal que es situïn en polígons d’ús industrial i/o logístic
prèviament delimitats pels POUM.

4.2.1.3Planejament municipal

L’aprovació definitiva del nou POUM de Vilamalla, (desembre 2008), preveu el sector de sòl
urbanitzable delimitat industrial número 5 (SUD‐5).
Aquest estableix:
“” del SUD‐5, la part on s’ha de materialitzar l’aprofitament urbanístic: són terrenys que limiten
directament amb infraestructures viàries rellevants del municipi i amb el sòl no urbanitzable,
que a més a més es preveuen amb activitats úniques, amb la qual cosa suposarà la
materialització de volums edificats que generaran un important impacte visual sobre el
territori. És per aquest motiu que per minimitzar aquest impacte, caldrà que disposin de
franges arbrades perimetrals i confrontats a les infraestructures que limiten. Altrament el pla
parcial que desenvolupi el sector requerirà un estudi d’integració paisatgística que haurà de
ser degudament informat per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.””
Aquesta condició s’ha acomplert i ara es fa una adaptació del Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística a
la modificació que s’ha plantejat.
(fig.15 Pla d’Ordenació Urbanística municipal POUM)

4.3. Fragilitat paisatgística
La fragilitat paisatgística és la susceptibilitat d'un paisatge a veure alterats els seus valors i
el seu caràcter per l’efecte produït per l’actuació proposada. Els factors que repercuteixen
especialment en la fragilitat del paisatge són: abast de la conca visual, accessibilitat
localització dels nuclis urbanitzats més propers, grau de freqüentació per la població,
capacitat d'emmascarament de la vegetació i de l'orografia, edificacions, presència
d'elements discordants.

Abast de la conca visual

La zona d'estudi es caracteritza per presentar una orografia molt suau. pròpia
de la plana de L’Empordà. Aquest fet implica que l'abast de la conca visual sigui
molt ampli. Tanmateix, la conca visual resultant de la modelització de l'orografia
no incorpora altres elements que redueixen considerablement la visibilitat real
(cobertes del sòl que realitzen apantallaments molt eficients).
La zona industrial no és visible des de les zones habitades més properes situades dins
la conca visual a causa de l ’ efecte d'emmascarament de la vegetació.

Accessibilitat
La zona Industrial es troba adjacent a la carretera C‐31, en el creuament amb les
carreteres d'accés a Vilamalla i Fortià. Per tant, té una accessibilitat molt bona, ideal
per al seu objectiu.

Distància dels nuclis urbanitzats més propers
Els nuclis urbans més propers al sistema d'aprofitament Industrial són Vilamalla (2.2
km). Tonya (2,8 km), Siurana (1,8 km), Riumors (2,8 km), Fortià (3,2 km), el Far
d’Empordà (2 km) i Santa Llogaia d'Alguema (2,6 km). Figueres es troba a 3,9 km al
nord‐oest.
Altres nuclis a considerar són I'Oliva, situat a 1.8 km (dins el terme municipal del
Far d'Empordà) i la Vinya Gran, Fortianell i la Pera. situats a
1.4 km. 2.6 km
i 2,6 km. respectivament (municipi de Fortià).
El polígon industrial Empordà internacional es troba a 300 m de la superfície classificada
pel Pla Parcial Urbanístic com a sistema d’aprofitament privat: zona industrial aïllada.
Més allunyat, també al municipi de Vilamalla, però compartit amb Santa Llogaia i Sant
Miquel del Far, hi ha el Polígon industrial del Pont de Príncep.

Grup de freqüentació per la població
La zona és molt freqüentada, donada la seva ubicació al costat d'un dels principals
eixos viaris de la zona, on actualment s'hi troben nombroses activitats de caire
industrial.
També es troba en una zona de pas cap als municipis de Vilamalla i Fortià

Capacitat d'emmascarament de la vegetació
A la zona no hi ha grans masses boscoses, però s'hi troben nombrosos cultius d'olivera
de forma dispersa que, donada l'orografia suau del terreny i la seva distribució,
tenen una capacitat d'emmascarament molt elevada. De fet la visibilitat real es
limita a l'entorn més proper a la superfície urbanitzable.
Altres masses corresponents a vegetació de ribera, fileres d’arbres dels marges dels
conreus, plantacions de pollancres, etc., contribueixen en menor mesura a aquest
apantallament.

Edificacions

Les edificacions són abundants a les proximitats de la zona d’estudi (naus
industrials. Granges, habitatges aïllats, petits nuclis de població, etc.). Aquestes,
rebran l’impacte visual, però, alhora, contribueixen en l’apantallament realitzat per
la vegetació.

Presència d’elements discordants
El paisatge de la zona esta configurat per un mosaic agrari on hi abunden
construccions d'índole diversa, incloent zones industrials existents.

En base a tots els factors valorats. es pot considerar que la fragilitat del paisatge en
relació a la proposta és BAIXA. Ja que tot i que la i m p l a n t a c i ó d'un nou sector
Industrial suposa la introducció d'elements discordants en el paisatge, en aquest cas el
nou sector industrial es trobarà molt proper al polígon Empordà Internacional, al costat
de la carretera C‐31, sent bàsicament una ampliació de la zona industrial existent.
D'altra banda, les característiques de la zona, (capacitat d'emmascarament per part
de la vegetació molt elevada), fan que la visibilitat real es limiti a l'entorn p








































































































































Pel que fa a la fragilitat paisatgística, els factors que repercuteixen especialment en la fragilitat
del paisatge a la zona d'estudi són: abast de la conca visual (la conca visual real és bastant
inferior a la simulada mitjançant els sistemes d'informació geogràfica. degut a la presència
d'elements que fan la funció d'apantallament), accessibilitat (molt bona), localització dels
nuclis urbanitzats més propers (a aproximadament 1,5 km), grau de freqüentació per la
població (zona freqüentada, ja que es troba en una zona de pas), capacitat d'emmascarament
de la vegetació (capacitat d'emmascarament molt elevada). edificacions (abundants a la zona).
presència d'elements discordants (en el paisatge hi ha elements d'índole molt diversa, però
destaca la presència del Polígon Industrial Empordà Internacional).
En definitiva, en base a tots els factors valorats. es pot considerar que la fragilitat del paisatge
en relació a la proposta és BAIXA, ja que tot i que la implantació d'un nou sector Industrial
suposa la introducció d'elements discordants en el paisatge. en aquest cas el nou sector
Industrial es trobarà molt proper al polígon Empordà Internacional, al costat de la carretera C‐
31. sent. bàsicament. una ampliació de la zona industrial existent. D'altra banda, les
característiques de la zona (capacitat d'emmascarament per part de la vegetació molt elevada),
fan que la visibilitat real es limiti a l'entorn proper.
Impacte paisatgístic
La valoració general de l'impacte paisatgístic del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD‐5. en la
ubicació corresponent a les coordenades
UTM
X:500.240
Y:4.675.300, és
MODERAT/COMPATIBLE. Es preveu que amb l'aplicació de criteris i mesures d'integració es
redueixi a COMPATIBLE.
Criteris i mesures d'integració
Els criteris i mesures d'integració incorporats a la proposta s'han adequat a les característiques
de la zona els criteris establerts a la Guia d'integració paisatgística de Polígons industrials i
sectors d'activitat econòmica. publicada pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques l'octubre de 2007.











