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1. INTRODUCCIÓ

Imatge 1. Situació de l'àrea d'estudi (vermell). Els límits municipals es troben representats per línies
discontínues de color rosa.

L’augment de la població i l’augment en la capacitat tecnològica han comportat forts canvis en
la interrelació entre humanitat i medi. Aquests canvis tenen sovint efectes ambientals
importants i molt aparents. Tanmateix, aquesta repercussió és diferent segons el territori en la
qual l’examinem i també a l’escala sobre la qual vulguem plantejar solucions.
L’aspecte més innovador pel que fa a la preservació de l’entorn és el de tractar la matriu
territorial de manera adient. És innovador perquè reivindica la capacitat d’actuar en sentit
positiu sobre l’entorn més enllà dels espais protegits. Això significa incidir sobre els nostres plans
i accions sobre el territori tot preveient i procurant el millor encaix ecològic i mediambiental de
les actuacions i l’activitat humana, en benefici tant de la millor qualitat de l’entorn com,
conseqüentment, en la qualitat de vida. Aconseguir desenvolupar una combinatòria possible
d’aquests dos aspectes ha de contribuir de manera molt rellevant a la millora local i global de
l’entorn a Catalunya.
1.1. Objecte d’estudi

L’objectiu d’aquest document és el d’avaluar les característiques ecològiques i ambientals de
l’àmbit subjecte al Pla Especial Urbanístic. Llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en
sòl no urbanitzable per tal de donar compliment al procediment de l’Avaluació Ambiental
Estratègica a què es troben subjectes aquest tipus de plans urbanístics. Per més detall, vegeu
l’apartat corresponent de la Memòria d’Avanç de pla d’aquest Pla especial.
El coneixement dels valors ambientals i ecològics de l’àmbit ha de servir per a determinar una
sèrie d’objectius ambientals a assolir que permetin valorar el bon encaix en el territori de les
diferents alternatives proposades, i que posteriorment s’hauran de perseguir en la concreció i
materialització de la proposta finalment elegida.
1.2. Àrea d’estudi

L'àmbit d'estudi, de 841.558,85 m2, es troba comprès entre els municipis de Vilobí d'Onyar, que
inclou la major part del sector, i Caldes de Malavella, que inclou dos subsectors de menor
superfície (veure Imatge 1). L'àrea actual del PGA Golf de Catalunya queda adjacent al sector
d’estudi pel sud-est. L'àmbit d'estudi es troba envoltat per tres infraestructures viàries: la
carretera C-25 que limita pel nord, l'autopista AP-7 que transcorre per l'oest, i la carretera N-II
que es troba uns 700 m a l’est de l’àmbit.
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Vilobí d’Onyar presenta una població de 3.166 habitants i Caldes de Malavella de 7.166 habitants
(IDESCAT, 2015). Els nuclis urbans més propers al sector són el de Vilobí d'Onyar, 4 km al nordoest, i el de Caldes de Malavella, 7 km al sud-est. La urbanització Vallcanera Parc, al terme
municipal de Sils, també es troba propera a l'àmbit, 4 km al sud-oest. Dins el sector, que està
principalment dedicat a l’agricultura, es troben tres habitatges a la finca de Can Palau i algunes
construccions agrícoles i ramaderes.
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2. MARC LEGAL
El marc legal de referència d’aquest document és el de la Directiva 2001/42/CE del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre
el medi ambient (DOCE 197/30, de 21 de juliol de 2001). Aquesta directiva determina que cal
que la planificació territorial i urbanística realitzi un procés d’avaluació ambiental estratègica
(AAE) i que el resultat d’aquesta quedi reflectida en un informe ambiental de sostenibilitat.
La directiva europea s’ha incorporat a l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei transposa en l'ordenament jurídic de
l'Estat espanyol la directiva comunitària esmentada, unificant en una sola norma la Llei 9/2006,
de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient,
i el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, per el que s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes i modificacions posteriors.
En el marc català és d’aplicació la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes. Cal puntualitzar que, mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal
adoptar les regles establertes per la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol
(excepte per aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals fiu iniciada abans del 12
de desembre de 2013).
Aquests referents legals es complementen amb les determinacions que en matèria ambiental fa
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
junt amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. La Llei d’urbanisme
estableix la necessitat de realitzar un informe ambiental per a determinats plans, el qual forma
part del Pla corresponent, que ha de recollir les determinacions que estableix la Directiva
2001/42/CE. El reglament d’aquesta llei, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix els continguts de l’esmentat informe amb
concordança amb els que estableix la Directiva 2001/42/CE.
El present document correspon a la realització del prescriptiu informe ambiental, concretament
l’Estudi ambiental estratègic, que s’explicita en el Decret legislatiu 1/2010 i el Decret 305/2006,
de 18 de juliol, en plena concordança amb la Directiva europea 2001/42/CE relativa a la
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i la Llei 6/2009, de
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, tot tenint presents els aspectes introduïts
per la Llei 21/2013.

3. REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL
PLA
3.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants
3.1.1. Ordenació del territori

Planejament territorial. El planejament territorial superior que regeix la normativa a l'àrea del
projecte és el Pla territorial parcial de les comarques gironines (d'ara en endavant PTPCG),
aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010. L'àmbit del Pla comprèn 7 comarques ‒Alt
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva‒.
Els objectius del Pla són principalment els següents. D’una banda, ordenar el desenvolupament
dels assentaments urbans d'aquest territori i evitar la dispersió de les urbanitzacions. El Pla
realitza unes previsions per a l'any 2026 de 825.000 habitants. D'altra banda, estableix una xarxa
d'espais oberts amb tres categories de protecció ‒especial, territorial i preventiva‒ per garantir
la seva diversitat ecològica i paisatgística. També es preveuen les infraestructures de mobilitat
necessàries per a la vertebració del territori.
A l'apartat 2.2., el Pla enumera els criteris de planejament a seguir.
Aquests són, per al sistema d'espais oberts:
1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu geofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables, en general, com a components de
l'ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmic del
territori.
4. Moderar el consum de sòl.
Per al sistema d'assentaments:
5.
6.
7.
8.

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.
Facilitar una política d'habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
Propiciar la convivència d'activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de les segones residències.
10. Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat.
11. El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori.
Per al sistema de mobilitat:
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
El PTPCG situa l'àrea d'estudi dins de la subunitat de relleu 7a. Depressió prelitoral. Aquesta
subunitat es descriu com un territori molt sensible des del punt de vista de la connectivitat
ecològica, atès que juga el paper d'espai de separació entre l'àrea urbana de Girona i la Regió
metropolitana de Barcelona. Es tracta d'un àmbit que forma part del connector ecològic
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prelitoral, que funciona com a nexe d'unió entre els extrems nord de les serralades prelitoral i
litoral ‒els massissos de Cadiretes, per l'oest, i de les Guilleries, pel est‒.

Imatge 2. Determinacions del PTPCG sobre el sistema d’espais oberts per a l'àmbit d'estudi (zona
remarcada en vermell) i voltants.

Des del punt de vista de l'evolució demogràfica, el Pla manifesta que s'ha viscut en l'àmbit de la
depressió prelitoral un considerable augment de la població i del seu pes específic en el conjunt
de la comarca. Es constata també que hi ha hagut certes variacions significatives en les pautes
de distribució d'aquesta nova població, a dia d'avui prioritàriament establerta a les
urbanitzacions disperses, circumstància que accentua el caràcter policèntric del territori.
El PTPCG estableix per a l'àmbit de la depressió prelitoral un seguit d'objectius a assolir en els
diferents sistemes (espais oberts, assentaments i infraestructures), que s'exposen a continuació.
Sobre el sistema d'espais oberts els objectius principals són:
x
x

Quant la connectivitat territorial, el sistema d'espais oberts de protecció especial ha de
garantir les connexions entre els espais del Massís de les Cadiretes i de les Guilleries.
El sistema d'espais oberts també ha assegurar unes àrees de respecte voltant de l'espai
del PEIN de l’estany de Sils i els turons de Maçanet i la riera de Santa Coloma. Aquests
espais es situen al sud del nostre àmbit d'estudi.

Sobre el sistema d'assentaments s'estableixen:
x
x

Unes estratègies de creixement proporcionades a les capacitats de desenvolupament
dels assentaments de l'àmbit.
Unes actuacions conjuntes entre els municipis de Caldes de Malavella, Maçanet, Sils i
Vidreres, per tal de desenvolupar promocions de sòl industrial per racionalitzar l'oferta
i minimitzar les afectacions sobre el territori.

Sobre el sistema d'infraestructures:
x

x

Pel que fa a les infraestructures viàries, es recomana que es defineixi una xarxa que
asseguri la correcta mobilitat interna, tot considerant les necessitats derivades de les
activitats socioeconòmiques i la protecció del patrimoni mediambiental.
Quant al ferrocarril, les propostes s'encaminen a la millora de la xarxa convencional, la
potenciació de l'estació de Sils i l'establiment dels nous serveis de Rodalies.

Centrant-nos en les determinacions del Pla concretament per a l'àrea d'estudi, en relació als
Espais oberts, els sòls es classifiquen com a sòls de protecció preventiva (Imatge 2). Aquesta
categoria de sòl es defineix com aquell sòl classificat com a no urbanitzable en el planejament
urbanístic que no ha estat considerat de protecció especial o de protecció territorial. Per això
queden protegits preventivament, sense perjudici que el planejament urbanístic municipal i, en
el marc de les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees
per a ser urbanitzades i edificades, si s’escau.
En el context immediat, els terrenys d'estudi queden envoltats principalment per altres sòls
classificats en el sistema d'espais oberts. Pel costat nord i pel sud-oest l'espai queda envoltat
per sòls de protecció especial; pel nord-oest per sòls d'interès agrari i/o paisatgístic; i per l'est
per altres sòls de protecció preventiva. Per la banda sud, l'àrea d'estudi limita amb terres
pertanyents al sistema d'assentaments, que corresponen a la superfície del PGA Golf de
Catalunya. Es tracta d’una àrea de sòls classificats com a espais lliures interns d'àrees
especialitzades, amb diversos sectors de sòls d'ús residencial intercalats.
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Font: PTPCG (Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Publiques, 2010).

Cal remarcar que el Pla delimita com a àmbits d'especial valor connector l'àmbit fluvial del riu
Onyar i l'àmbit fluvial del torrent de Bagastrà, amb els seus entorns adjacents, i tota la plana
agrícola de Sant Dalmai (veure apartat de Connectivitat ecològica). Aquests àmbits queden just
al nord de l'àmbit d’estudi. El riu Onyar i el torrent de Bagastrà també es classifiquen com a
6

connectors fluvials. Altres connectors fluvials que es poden observar a la Imatge 2 són: la riera
de Benaula, a l'est; la riera Vallcanera a l'oest; o la riera de Santa Maria, al sud.

Imatge 3. Determinacions del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona sobre les proteccions
supramunicipals i els espais connectors del sistema d'espais oberts per a l'àmbit d'estudi (zona remarcada
en vermell).

Pel que fa a les estratègies proposades per al sistema d'assentaments, no hi ha cap determinació
per a l’àrea d'estudi, ni tampoc per a l'assentament corresponent a l’actual PGA Golf de
Catalunya. El Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada
nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d'activitats o instal·lacions de valor
estratègic general i d'especial interès pel territori, a través del procediment que el Pla determina
a l'article 1.14 de la normativa, per garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la
iniciativa.
Pel que fa a les determinacions del sistema d'infraestructures de mobilitat, no es realitzen
propostes per a l'àmbit d'estudi.
Planejament urbanístic supramunicipal. Pel que fa al planejament supramunicipal, el Pla director
urbanístic del sistema urbà de Girona, aprovat el 29 de juliol de 2010, té per objectiu planificar,
des d'una visió integrada, el sistema d'espais lliures, el model de creixement dels assentaments
i la implantació d'infraestructures al voltant de Girona. L'àmbit del Pla incorpora catorze
municipis, entre els quals es troba Vilobí d'Onyar, mentre que no s’hi inclou Caldes de Malavella.
El Pla preveu un creixement urbà de fins a 33.000 habitatges per al 2026 i organitza les xarxes
de mobilitat, especialment en l'entorn de l'aeroport de Girona. D'altra banda, el Pla preveu el
desenvolupament de l'àrea a l'est de l'aeroport com a centre logístic i econòmic, proposa
actuacions de millora i reforma urbana, i defineix corredors de protecció paisatgística i façanes
urbanes d'especial atenció paisatgística. Els criteris generals a seguir són, a grans trets, els
mateixos que els que planteja el PTPCG. S'exposen també objectius generals de preservació i
potenciació del paisatge propi de la zona, mitjançant una utilització racional del territori i un
desenvolupament urbà sostenible.
L'àmbit d’estudi queda classificat dins el sistema d'espais oberts, dins dels sòls de protecció
preventiva (Imatge 3) i s’hi reconeix una funció agro-forestal. En quant als espais oberts, val a
dir també que el Pla delimita com espais connectors ecològics l'àmbit fluvial del riu Onyar i el
torrent de Bagastrà, de manera similar al que estableix el ja exposat PTPCG. Aquests espais
connectors queden al nord de l'àmbit d'estudi. El Pla Director també s'assenyala al sud-oest de
l'àmbit un espai amb interès natural que correspon a les àrees forestals de la Font del Frare i la
Serra d'en Guilla, que connecten més al sud amb l'espai PEIN Estany de Sils. En relació a aquests
espais, s’assenyala un espai connector entre l’extrem nord-oest del golf del PGA Golf i l’àmbit
d’estudi (Veure apartat de Connectivitat ecològica).
El Pla no proposa actuacions a nivell del sistema d'assentaments per a l'àmbit d'estudi. Pel que
fa a les determinacions sobre el sistema d'infraestructures, el Pla preveu a la zona d’estudi una
via ciclista. Aquesta via únicament interseca la cantonada nord-oest de l'àmbit, ja que creua l'AP7 a l'altura de la Vil·la Martorell, procedent del nucli de Vilobí, segueix uns 200 m cap a l'oest,
fins creuar la C-25.
Pel que fa a l'estructura del paisatge, el Pla reconeix una sèrie de paisatges d'interès, que
anomena paisatges d'excel·lència. L'excel·lència s'entén com un conjunt de valors paisatgístics
que presenten algunes àrees amb fragilitat, sobre les quals cal atendre a la preservació dels
valors generals. En el sector d'estudi no s'identifiquen paisatges d'excel·lència.
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Font: Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial
i Obres Publiques, 2010).

Per altra banda, s'estableixen com a corredors de protecció paisatgística aquelles franges
especialment exposades a les visuals que se situen a banda i banda de les infraestructures de
transport quan aquestes creuen sòls no urbanitzables. En aquestes franges, que van de 0 a 1000
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m de distància, es limita la localització de determinades activitats i usos. Els corredors
paisatgístics interessen el terç nord i l’extrem oest de l'àrea d'estudi (Imatge 4).

d'integració paisatgística i apantallaments. El planejament derivat afectat per façanes de
protecció haurà d'incorporar un Estudi d'Integració i Impacte Paisatgístic.

Imatge 4. Determinacions del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona sobre els Àmbits
d'intervenció paisatgística per a la zona d'estudi (zona remarcada en vermell).

En l'àmbit del paisatge el Pla reconeix també una sèrie d'Unitats Especials significatives, situantse el sector d'estudi en la unitat "Camps de l'Onyar", excepte l'extrem sud, que no s'inclou en
aquesta unitat. La unitat dels camps de l'Onyar queda caracteritzada com una zona
predominantment agrícola, amb algunes formacions boscoses intercalades, que s'estructura a
partir de la xarxa de torrents.
Actualment està en procés de redacció la Modificació del Pla director del sistema urbà de Girona,
que es va iniciar el juliol de 2016. El nou planejament sorgeix a partir de la necessitat de delimitar
un àmbit funcional central per poder establir accions de caràcter intermunicipal. Per tant, les
modificacions afectaran principalment als municipis que formen el continu urbà de Girona, Salt,
Sarrià de Ter, Vilablareix i Fornells de la Selva.
Planejament urbanístic municipal. El planejament urbanístic al municipi de Vilobí d'Onyar està
regit per les Normes Subsidiàries de Planejament de 1987. Les normes vigents han sofert
diverses modificacions per a diferents sectors, però cap d'elles afecta el sector estudiat.
Les normes urbanístiques delimiten els sectors i les superfícies de sòl urbà, com també de sòl
urbanitzable, per als quals es detalla l'ordenació de l'edificació, l'edificabilitat, les condicions de
l'edificació, els usos del sòl admesos i altres condicions generals. La superfície total de sòl urbà
d'acord a les presents normes subsidiàries és de 48,19 ha i la de sòl urbanitzable és de 59,42 ha1.
Per al sòl no urbanitzable s'estableixen mesures de protecció i es detallen les construccions i els
usos admesos, com també altres condicions. Aquesta classe de sòl inclou aquells descrits com a
sòls residuals i agrícoles, com també aquells que s'estableix que, pel seu caràcter especial, han
de ser objecte de conservació. Les zones de protecció són: zona volcànica de la Crosa, edificis
d'interès arquitectònic, cementiris, aeroport, abocador, masses arbrades i boscos, cursos
d'aigua, i carreteres. La superfície total de sòl no apte per a urbanitzar a les normes subsidiàries
és de 3.176,31 ha.
L’àrea d'estudi inclosa a Vilobí d'Onyar es troba classificada en la clau R. Zona de sòl rústic,
excepte un petit sector, al sud-oest de l'àmbit que confronta amb l'AP-7, que es classifica com a
V-PC Sistema de protecció de carreteres i vials, com també hi trobem el Sistema viari en SNU,
clau SX3. Les superfícies ocupades a l’àmbit per les diferents zones i sistemes, dins el terme de
Vilobí d’Onyar, es presenten a la Taula 1.

Font: Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona (Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial
i Obres Publiques, 2010).

En el mateix sentit, es defineixen també zones urbanes d'especial atenció paisatgística, a fi de
protegir la qualitat paisatgística de les franges exteriors dels nuclis urbans. En els sòls
urbanitzables, aquestes zones s'han de destinar a àrees verdes i dissenyar-les amb criteris
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1

Els valors de les superfícies de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable s'han vist alterats per les modificacions que
han patit les Normes Subsidiàries de Planejament de 1987. Això implica que els valors exposats en aquest document
no es corresponen amb exactitud amb els actuals.
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Taula 1. Superfícies ocupades per les diferents zones i sistemes a l’àmbit, dins el terme de Vilobí d’Onyar.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

D’acord a la normativa de planejament actual, en els sòls rústics s’hi poden implantar
“construccions que estiguin destinades a explotacions agrícoles que guardin proporció amb la
naturalesa i destí de la finca”, inclòs l’habitatge lligat a l’explotació agrària (previ informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).
El Ple municipal de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de 28 de gener de 2016 va acordar iniciar les
gestions per a l’elaboració d’una nova proposta del POUM, garantint la participació ciutadana
en l’elaboració de la proposta. El dia 23 de juny de 2016 es va publicar al BOP de Girona número
120 l’edicte d’aprovació definitiva del Programa de participació ciutadana dels treballs de
reformulació del POUM i en els darrers mesos del 2016 s’ha dut a terme el procés participatiu
previst en el citat programa.
L’Avanç del nou POUM de Vilobí d’Onyar que ha de derogar les vigents Normes Subsidiàries del
87va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25/05/2017 (DOGC de
06/06/2017) i es troba actualment en exposició pública.
En el marc d’aquesta nova tramitació del POUM es va formular una proposta d’Avanç de Pla
Especial Urbanístic Llac i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable de
Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, que incloïa el Document Inicial Estratègic (DIE) i que fou
entrat a la OTAA de Girona en data 09/03/2017 per a iniciar el tràmit ambiental.
En data 18/05/2017 la OTAA de Girona va emetre el “Document d’abast d’estudi ambiental
estratègic” que determina l’amplitud i el nivell de detall que haurà de tenir el futur Estudi
ambiental estratègic (EAE) del Pla especial en SNU.
A mode d’antecedent, tot seguit es fa una breu descripció del sector de creixement que va ser
aprovat inicialment a l’àmbit d’estudi (sector SUD-1g) en la tramitació de POUM que ha quedat
derogada pel nou procediment de tramitació. Si bé aquest sector no té cap vigència actualment,
es considera interessant descriure’l, ja que els paràmetres que el regulaven serveixen encara de
referència per a la redacció de la proposta d'ampliació que ha de recollir el nou POUM.
El sector SUD-1g Ampliació Golf es tractava d’un dels sectors de creixement del Pla, que quedava
classificat com a sòl urbanitzable delimitat. Es tractava d'un sector discontinu, format per
diferents subsectors aïllats, de superfície total de 765.874 m2. El subsector adjacent al PGA Golf,
que es on es trobaria la nostra àrea d'estudi, amb 694.967 m2presentava la major part de la
superfície del sector, i s’hi van preveure aquests usos: un 75% de la superfície per a l'ampliació
del camp de golf i altres usos esportius; i el 25% restant per a ús hoteler i residencial, amb la
construcció de 80 habitatges.
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La resta de subsectors es repartia entre tres petites àrees situades en altres zones del municipi,
previstes com a àrees destinades a equipaments municipals i a la reserva de 73 habitatges de
protecció pública, com a mesures compensatòries dels promotors.
En relació a la proposta continguda en el POUM que es pretenia aprovar provisionalment, la
Comissió Territorial d’Urbanisme va emetre informe el 8 d’abril de 2014 i manifestà una sèrie
d’observacions. Envers el sector d’ampliació del golf es va determinar: que caldria justificar la
seva previsió en el marc de les determinacions del planejament urbanístic supramunicipal i
territorial; i que l’execució dels nous habitatges previstos s’hauria de condicionar a la prèvia
execució de l’ampliació del camp de golf i a la prèvia consolidació d’un alt percentatge del
potencial existent el l’àrea especialitzada dels termes de Caldes de Malavella i Sils. En aquest
sentit, es determinà, que aquest sector s’hauria de considerar com un sòl urbanitzable no
delimitat.
També, en data 13 de març de 2014, la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona va
emetre la Resolució sobre la Memòria Ambiental del POUM de Vilobí d’Onyar, en la que es
resolgué atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla amb un seguit de condicions. Per
a l’ampliació del golf els condicionants establerts foren: integrar la proposta en un àmbit de sòl
urbanitzable no delimitat, en el qual es prioritzés l’adequació del terreny de joc enfront la resta
d’actuacions previstes, i en el que es condicionés la construcció dels nous habitatges a les
necessitats reals de consum de sòl i de disponibilitat de recursos hídrics i energètics. Així mateix,
es determinà que el pla que ha de desenvolupar la proposta s’hauria de sotmetre al procediment
d’avaluació ambiental, on s’analitzés: la disponibilitat d’aigua regenerada per al rec del terreny
de joc, i les alternatives d’ordenació, a fi de minimitzar els efectes ambientals.
En la proposta d'ordenació actual, igualment es planteja un sector discontinu, la major part del
qual es destinarien a l’ampliació del golf i altres usos compatibles amb el SNU i un ressort, més
prop d’unes 11 ha que es destinarien a la construcció de 75 habitatges de protecció oficial en
edificació plurifamiliar al nucli de Vilobí. Vegeu l’apartat corresponent de la Memòria d’Avanç
de pla d’aquest Pla espacial per disposar d’informació més detallada.
El planejament vigent a Caldes de Malavella és el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de
Caldes de Malavella, que classifica el sòl en urbà, urbanitzable programat, urbanitzable no
programat i no urbanitzable, els sectors i les superfícies.
Aquest planejament parteix del Pla d’Ordenació del municipi, aprovat definitivament l’octubre
de 2013, i inclou la Modificació puntual a l’àmbit del Golf de setembre de 2015. L’anomenada
modificació afectà un àmbit de sòl urbà de 197,15 ha situat al sud del sector d’estudi, que
consistí, en termes generals, en la redistribució d’algunes de les zones existents i l’adaptació dels
sistemes associats, sense alterar paràmetres com la superfície de sostre, l’edificabilitat del
conjunt o el nombre total d’habitatges (Teseu; Miró Fruns Advocats, 2015).
Els dos espais de l’àmbit d’estudi que es troben dins el terme de Caldes de Malavella estan
classificades com a sòls rústics agrícoles, a la clau 21. Zona agrícola. Aquest tipus de sòl es descriu
a les normes urbanístiques del POUM com a “sòl especialment apte pel conreu que ha estat fins
a l’actualitat o pot ser objecte d’explotació agrícola i que s’ha de preservar de la seva degradació
i del procés urbanitzador degut al reconeixement de la seva multifuncionalitat (productora
d’aliments i altres béns, element d’equilibri territorial, contribució a la preservació del patrimoni
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natural i cultural)”. Els terrenys situats a Caldes inclouen també una superfície molt reduïda
classificada com a sòls forestals, clau 22.

durant el neogen, com també queden diverses fonts d'aigua termals. A l'àrea d'estudi els
materials geològics que es troben presents corresponen als esmentats materials al·luvials.

Taula 2. Superfícies per ocupades per cada classe de sòl a l’àmbit dins el terme de Caldes de Malavella.

Segons la Base Geològica de la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat
(veure Plànol Ai04a), el substrat geològic de l’àrea està caracteritzat per dos tipus de materials.
A la major part del sector trobem Sorres arcòsiques, argiles i graves, de l’època pliocena (període
neogen, del terciari). Per altra banda, en una franja que va de sud-oest a nord-est, resseguint la
conca del torrent de Can Sunyer, els materials presents són Llims i argiles amb sorres de gra fi i
còdols heteromètrics aïllats, de l’holocè (del període quaternari).

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

Els usos admesos en els sòls de la clau 21 són: l’agrícola i el ramader, les activitats científiques i
conservacionistes, l’ús forestal en els enclavaments boscosos, l’establiment de construccions
d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural (seguint les determinacions generals de
les normes urbanístiques i limitacions de l’article 47 i 48 de la llei d’urbanisme), i l’ús d’habitatge
lligat a l’explotació agrària (previ informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural) amb la limitació d’una mida màxima de 400 m2.
3.1.2. Geomorfologia i geologia

Relleu. L'àmbit d'estudi es troba en una zona planera, anomenada depressió o plana de la Selva.
Es tracta d’una fossa tectònica que integra un sistema de zones deprimides que formen part de
la depressió Prelitoral catalana. La plana queda vorejada pels relleus muntanyosos de les
serralades Prelitoral i Litoral catalanes. Així, limita amb el massís de les Gavarres per l'est, amb
la serra de la Selva Marítima pel sud i el sud-est, amb el massís de les Guilleries per l'oest, i, pel
nord, amb un bloc lleugerament elevat que la separa de la fossa del Vallès.
La geomorfologia de la zona d’estudi es caracteritza per un relleu a grans trets pla, amb una cota
al voltant dels 150 m d'altitud. Així, trobem un territori que s'ondula en formes suaus i
arrodonides, amb un desnivell total d'uns 20 m, estant les cotes més altes en el sud-est i les més
baixes al nord, al voltant de la masia de Can Palau.
Pendent. La major part de l’àmbit presenta espais amb pendents que oscil·len entre el 0 i el 12%.
Les àrees amb pendents superiors al 20% són molt localitzades i de poca extensió. Es tracta,
principalment, d’alguns petits canvis de nivell bruscos que es troben entre les diferents
parcel·les agrícoles. D’aquests, el talús de més extensió es troba al sud-oest del sector, que
s’allarga uns 500 metres en direcció nord-sud, a uns 200 m de la AP-7.
Geologia. Pel que fa al context litològic, a la depressió de la Selva afloren diversos materials.
D'una banda, tenim tant el sòcol de la fossa com els massissos que l'envolten, que estan formats
per roques paleozoiques, principalment plutòniques i hipabissals. Aquest sòcol està recobert de
materials al·luvials, majoritàriament neògens i quaternaris, dipositats gràcies als cursos d'aigua
provinents dels espais elevats circumdants. D'altra banda, en determinades zones de la
depressió es troben restes geològiques de l’activitat volcànica que es van produir sobretot
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La Base Geològica mostra també que l’àmbit es troba creuat per una falla normal que va de
nord-oest a sud-est. Les falles normals es produeixen a causa de esforços distensius. Aquesta
falla es troba fossilitzada pel quaternari en el tram central de l’àmbit, i en posició suposada a la
resta del sector. La falla genera un contacte discordant entre les roques, ja que posa en contacte
dos materials no paral·lels entre sí, que no tenen un continuïtat temporal.
Patrimoni geològic. D’acord amb la cartografia de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de
Catalunya, disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins l’àmbit d’estudi
no s’hi localitza cap àrea d’interès geològic.
Edafologia. Els sòls del sector presenten una textura de llimosa a sorrenca. Es tracta de sòls molt
permeables, pel que la infiltració d'aigües és important.
L’àmbit no es troba cartografiat Mapa de sòls de Catalunya 1/25.000. Tampoc apareix a les
edicions en escala 1/50.000 i 1:100.000.
Activitats econòmiques. L’àmbit es troba dedicat principalment a l’agricultura. Dins l’àrea
d’estudi i les seves immediacions no es troba cap activitat industrial, tampoc cap activitat
extractiva.

3.1.3. Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general

BIODIVERSITAT
La biodiversitat es defineix com el conjunt d’espècies biològiques que habiten en un determinat
indret. Les espècies que poden viure en un lloc depenen de les condicions ambientals presents,
dels recursos disponibles i de la possibilitat de formar un camp d’interaccions amb altres
espècies. El règim de pertorbacions present en un ecosistema, també limita les espècies que hi
poden viure. Actualment, a banda de les pertorbacions naturals, les pertorbacions antròpiques
prenen força en la definició dels ecosistemes i les espècies que hi habiten.
Així, els ecosistemes agrícoles, que predominen al sector d’estudi, presenten uns nivells de
pertorbació antròpica força elevats (pesticides, pas de maquinària, segues periòdiques, etc.) que
limita les espècies que s’hi troben presents. Aquests nivells de pertorbació seran probablement
més baixos en els espais forestals i les rieres, on a més la biodiversitat florística no és limita a
una sola espècie i, per tant, també més espècies diferents d’altres grups hi tindran cabuda.
No es disposa de dades concretes sobre l’estat de les poblacions dels diferents grups biològics
en l’àrea estudiada. Tan sols hi ha disponible informació sobre la flora i la fauna, especialment
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la vertebrada, i per a escales territorials més generals (municipal o comarcal). És per això que
aquest apartat es limita a la descripció de les espècies potencialment presents d’aquests dos
grups biològics.

Imatge 5. Vista de l’extrem sud de la bassa de Can Sunyer.

En tot cas, la biodiversitat de la zona és la pròpia i comuna dels hàbitats de tipus mediterrani
existents en el context. Tanmateix, algunes espècies estan sotmeses a algun règim de protecció,
tot i que no hi ha indicis de presència d’espècies en perill o especialment vulnerables.
Flora. Començant per la flora, la major part del sector d’estudi es troba ocupat per flora lligada
als conreus. Als conreus herbacis hi dominen les espècies cultivades, que es tracten d’espècies
de cereals d’hivern, com el blat (Triticum sp.) i l’ordi (Hordeum sp.), així com també trobem
camps dedicats al cultiu del gira-sol (Helianthus annuus). En els espais que deixa la planta
cultivada es poden trobar poblacions d’herbes espontànies, el desenvolupament de les quals és
més important durant la primavera. La composició de la flora arvense pot ser molt diversa,
depenent més del tipus de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no del clima i d’altres
factors ambientals. Algunes de les espècies espontànies que es solen trobar en els conreus
herbacis són el margall (Lolium rigidum), la rosella (Papaver rhoeas) i diferents espècies del
gènere Bromus. Els canvis que han experimentat les pràctiques agrícoles durant els darrers
cinquanta anys (aplicació sistemàtica d’herbicides, neteja de llavors destinades a la sembra, etc.)
han fet minvar significativament la riquesa florística d’aquests hàbitats.
Les espècies espontànies es fan més visibles als marges dels conreus. En alguns d’aquests, a més
d’espècies herbàcies, s’hi desenvolupen espècies llenyoses, tant arbustives com arbòries,
principalment alzines (Quercus ilex), roures (Quercus spp.), pins (Pinus spp.) i eucaliptus
(Eucalyptus globulus). Alguns marges presenten una configuració més complexa, tractant-se
d’indrets per on passa algun torrent. En aquests s’hi troben igualment alzines i roures, com
també espècies comuns en ambients de ribera, principalment pollancres (Populus alba i Populus
nigra), freixes (Fraxinus spp.), verns (Alnus glutinosa) i avellaners (Corylus avellana).
En el sotabosc hi trobem bardisses on abunden l’esbarzer (Rubus ulmifolius), el roldor (Coriaria
myrtifolia), l’aranyoner (Prunus spinosa), l’heura (Hedera helix) i la vidalba (Clematis vitalva),
entre d’altres, també amb espècies herbàcies com el fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum).
Entre els torrents presents destaca el de Can Sunyer, amb una formació en galeria molt ben
estructurada a ambdós costats del torrent. També al voltant de la bassa de Can Sunyer creixen
diverses espècies d’ambients humits, com les ja descrites, i hi abunda també la canya de sant
Joan (Arundo donax) i el jonc boval (Juncus holoschoenus).
L’àmbit comprèn un petit sector de pinedes amb individus esparsos, que limita amb la AP-7, a la
banda sud-oest. L’espècie dominant és el pi pinyer (Pinus pinea) i el sotabosc no es troba gaire
ben estructurat, presentant una baixa cobertura. Aquestes pinedes tenen continuïtat a l’altra
banda de l’AP-7, on es fan més frondoses.
Pel sud-est, l’àmbit limita amb una àrea boscosa que correspon al bosc d’en Gironès, el qual
s’estén cap a l’est. Les espècies dominants són els roures (Quercus pubescens i Q. x. Cerrioides),
i s’hi troben també alzines (Q. ilex) i pins pinyers (Pinus pinea). El sotabosc es troba poc
desenvolupat, però hi tenim presents diverses espècies com el galzeran (Ruscus aculeatus),
l’arítjol (Smilax aspera) o el marfull (Viburnum tinus).
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Font: Elaboració pròpia.

Fauna. Aquest apartat s'ha elaborat a partir de l'estudi de les espècies de vertebrats (el grup del
qual es disposa de més informació) més comuns del mosaic agroforestal de la comarca de la
Selva. És d'esperar, doncs, que les espècies pròpies d'aquests espais, es puguin trobar dins de
l'àmbit d'estudi. Les fonts principals utilitzades han estat l’Anàlisi de la connectivitat ecològica a
la comarca de la Selva (Minuartia, 2007), l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Caldes de Malavella (EGI, Enginyeria i Gestió
d’Infraestructures, 2013) i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (Taller Ambiental DCD, 2010 (1)).
Cal assenyalar que en el mosaic agroforestal es poden trobar tant espècies més especialistes
d'algun hàbitat concret, com espècies que utilitzen la combinació de recursos que ofereixen els
espais agroforestals. Així, els boscos ofereixen recursos vitals per a moltes espècies, com espais
de refugi i de cria, ja que proveeixen protecció davant els possibles depredadors, a més d'oferir
molta varietat d’altres recursos ecològics; alhora els espais agrícoles proveeixen recursos
alimentaris fàcils d'aconseguir (ja siguin els productes conreats, o fauna invertebrada o
vertebrada que queden exposats als depredadors); i els ambients aquàtics lligats a torrents i
rieres ofereixen disponibilitat d'aigua, com també connectors ecològics lineals per desplaçar-se
amb més facilitat pel territori.
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Entre els mamífers comuns en aquests hàbitats tenim 9 espècies de carnívors, 2 d'elles
protegides per la legislació catalana, Llei 12/20062: la llúdriga (Lutra lutra) i el gat fer (Felis
silvestris), si bé la distribució d’aquestes és molt localitzada i generalment fora de la plana
agrícola. Entre les comuns al mosaic agroforestal tenim el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes
vulpes), la fagina (Martes foina) o la geneta (Genetta genetta). També hi són presents 2 espècies
de lagomorfs que no gaudeixen d'estatut de protecció: el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)
i la llebre comuna (Lepus europaeus), totes dues ben distribuïdes per la comarca. D'altra banda,
hi ha 2 ungulats a la comarca: el porc senglar (Sus scrofa), amb poblacions més consolidades, i
el cabirol (Capreolus capreolus), que tampoc gaudeixen de protecció. La presència del cabirol
sembla que s'hauria estès des de la serra litoral i des del parc natural del Montseny.

es poden trobar la serp de collaret (Natrix natrix) i la serp d'aigua (Natrix maura), encara que
també s'han detectat exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis), entre altres zones, a la
propera riera de Vallcanera.

Quant als petits mamífers, hi ha un total de 22 espècies presents a la comarca, 5 d'elles
protegides per la Llei 12/2006, encara que algunes són pròpies d'ambients més muntanyencs.
Algunes dels comuns a la plana són el talpó comú (Microtus duodecimcostatus), l'eriçó comú
(Erinaceus europaeus), la musaranya comuna (Crocidura russula), el ratolí de bosc (Apodemus
sylvaticus) o el ratolí mediterrani (Mus spretus). Els quiròpters es troben igualment presents a la
Selva, tot i que aquest ha estat el grup menys estudiat. S'han citat 20 espècies en les quadrícules
UTM que engloben la comarca, totes elles protegides per la Llei 12/2006, si bé 9 d'elles es troben
molt localitzades i, majorment, fora de la plana.

Cal esperar que a l'àmbit d'estudi algunes de les diferents espècies descrites no presentin
poblacions estables, d'una banda, a causa de l'elevada presència d'espais oberts i la baixa
presència d'espais forestals que podria dissuadir aquelles espècies que els requereixen; com,
d'altra banda, degut a l’aïllament del sector a causa de les diferents infraestructures viàries que
l'envolten. Aquest aïllament afecta principalment a les espècies de desplaçament terrestre i
aquàtic. Per contra, la baixa freqüentació humana representa un factor que pot afavorir la
presència de fauna a la zona.

Pel que fa a les aus, s'han citat 150 espècies a la comarca en l'Atles d'aus nidificants a Catalunya
(Estrada et al., 2004), moltes d'elles protegides per la Llei 12/2006, encara que algunes no s’hi
reprodueixen. La diversitat d'espècies d'aus al mosaic agroforestal pot arribar a ser elevada, amb
espècies típiques d'ambients oberts, com la garsa (Pica pica), l'oreneta comuna (Hirundo
rustica), el verdum (Chloris chloris), la perdiu (Alectoris rufa), la puput (Upupa epops), la
cadernera (Carduelis carduelis), el còlit ros (Oenanthe hispanica) o la cogullada vulgar (Galerida
cristata), entre d'altres passeriformes. Pel que fa a les rapinyaires, trobem l'esparver (Accipiter
nisus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot comú (Buteo buteo), l'àguila marcenca
(Circaetus gallicus), el mussol comú (Athene noctua) o l'òliba (Tyto alba).
Les espècies més significatives de l'avifauna aquàtica de la zona són el blauet (Alcedo atthis),
l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) o la polla d'aigua (Gallinula chloropus). Una altra espècie
que es pot trobar a la zona és el Picot garser petit (Dendrocopos minor), espècie considerada
amenaçada a nivell estatal. Aquesta es localitza en els boscos de ribera amb pollancres, ja que
aprofiten aquests arbres tant per fer el niu com per alimentar-se del seu tronc. Cal assenyalar,
d'acord amb allò exposat en el Pla Director del sistema urbà de Girona, la degradació i
desaparició de determinats ambients, com les zones humides o els boscos de ribera, com a
factor que està afectant les poblacions d'aus a la Selva, com també s'estan veient afectades per
la contaminació d'alguns cursos fluvials.
Entre els rèptils, a la Selva podem trobar 21 espècies, 19 d'elles protegides per la Llei 12/2006,
encara que algunes d'aquestes tenen una distribució molt localitzada. Entre les que es poden
trobar a la plana tenim el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), el dragó comú (Tarentola
mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanicus), la sargantana roquera (Podarcis
muralis), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis fragilis), la serp
verda (Malpolon monspessulanus) o la serp blanca (Rhinechis scalaris). I en els ambients aquàtics

En els ambients aquàtics és comú la presència d'amfibis, com el gripau comú (Bufo bufo), el
gripau corredor (Epidalea calamita), el tòtil (Alytes obstetricans) o el tritó verd (Triturus
marmoratus). De fet, la diversitat d'aquest grup a la comarca arriba a 13 espècies diferents, 12
de les quals es troben protegides per la Llei 12/2006.
Quant als peixos, en no haver-hi en el sector d'estudi ambients amb aigües permanents, s'espera
que la seva presència sigui baixa.

Espècies d’interès comunitari. Entre les diverses espècies que es poden trobar als termes de
Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella, n’hi ha algunes que estan catalogades com a espècies
d'interès comunitari (Taula 3), d'acord als Annexos II i IV de la Directiva 92/43 CEE, a l'Annex II
de la Directiva 97/62/CEE i a l'Annex I de la Directiva 79/409 CEE.
També val a dir que a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Caldes de Malavella es determinen una sèrie de zones on s’han localitzat espècies
de fauna d’interès especial. Tanmateix cap d’aquestes inclou l’àrea d’estudi.
Taula 3. Espècies d'interès comunitari presents als municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella.

Filo

Classe

Artròpodes

Coleòpters
Actinopterigis

Amfibis

Cordats
Rèptils

Aus

Nom comú
Escanyapolls
Banyarriquer
Barb de muntanya
Tòtil
Granota pintada
Salamandra
Tritó palmat
Tritó verd
Gripau d’esperó
Tortuga d'estany
Tortuga de rierol
Gaig blau
Picot garser petit
Martinet de nit
Blauet

Nom científic
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Barbus meridionalis
Alytes obstetricans
Discoglossus pictus
Salamandra salamandra
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Pelobates cultripes
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Coriacias garrulus
Dendrocopos minor
Nycticorax nycticorax
Alcedo atthis

2 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (Taller Ambiental DCD; Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai, 2010)
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i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Caldes de Malavella (EGI,
Enginyeria i Gestió d’Infraestructures; Ajuntament de Caldes de Malavella, 2013).

HÀBITATS
Els hàbitats són aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves
característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques. Tenen, per tant, un interès especial des de
la perspectiva de l'ecologia, ja que defineixen territorialment una característica abiòtica i biòtica
de cada espai que porta associada una qualitat d'interpretació ecològica del lloc.
Els hàbitats de la Selva han resultat d'un procés de transformació que, en termes generals, ha
consistit en l'eliminació d'una gran part de les masses forestals de la plana que antigament
haurien dominat la zona. Així els cultius, han anat ocupant preferentment els emplaçaments
amb sòls més profunds i fèrtils, situats a les zones més planes, i les masses forestals han anat
quedant relegades a les zones elevades i a les formacions en galeria, seguint recs o cursos
fluvials.
En consonància amb això, l'àmbit d'estudi presenta un predomini d'hàbitats agrícoles, que
corresponen a camps de cereals, amb alguns marges o files arbòries intercalats i amb ambients
de ribera al llarg dels torrents. Cal assenyalar la presència de la bassa de reg de Can Sunyer com
a petit hàbitat aquàtic, que principalment es troba envoltat per pollancres per l'est i per joncs
per l'oest. També trobem, limítrofs amb el sector d'estudi, diferents àrees boscoses. D'altra
banda, en els marges de carreteres i entre els camps de cultiu es troben comunitats herbàcies
espontànies.
A nivell ecològic es destaca, doncs, la presència de formacions en galeria força ben estructurats
(especialment el torrent de Can Sunyer), pel seu important paper per als desplaçaments de la
fauna de l'àmbit, disponibilitat de llocs de recer i abundància de recursos per a moltes espècies.
També es destaca la presència de la bassa de reg com a petit hàbitat aquàtic, pel seu paper per
a la fauna de l'àmbit.
Hàbitats de Catalunya. Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat es troben disponibles
les bases cartogràfiques digitals de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2
(2008-12). A la Imatge 6, es representen els hàbitats que es troben a la zona d'estudi, elaborat
a partir d’aquesta font. La imatge s'ha realitzat a partir dels hàbitats amb recobriment majoritari
en aquells polígons amb més d'un tipus hàbitat, és a dir, amb registres múltiples.

Els hàbitats que envolten el sector són: pel nord-est i el nord-oest també conreus herbacis de
secà; per l’est, boscos amb el 50% de recobriment de Rouredes, sovint amb alzines, de la terra
baixa (codi 41m) i, l’altre 50%, pinedes de pi pinyer, sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles (codi 42y) (el denominat bosc de Can Gironès). Altres hàbitats propers són:
un altre golf d'àrea més reduïda al nord-est; llistonars al nord-oest; camps de fruiters al nordoest; i un viver de plantes llenyoses al nord.
Hàbitats d’Interès Comunitari. La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora) i les seves posteriors modificacions
(Directiva 97/62/CE) cataloguen una sèrie d'hàbitats, denominats Hàbitats d'Interès Comunitari,
amb l'objectiu de garantir la seva conservació en el territori de la Unió Europea, mitjançant la
protecció d'unes mostres territorials d'aquests hàbitats i la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000.
Es tracta d’hàbitats que o bé estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució
natural en la Unió Europea, o bé tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva
regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa, o bé són exemples
representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és a dir, l'alpina,
l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània.
Així doncs, s’ha consultat la cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari 1:50.000 versió 2
(2008-12) disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat (veure Imatge 7).
A l'àmbit d'estudi s’inclou una àrea d’aproximadament 9.000 m2 d’un Hàbitat d'Interès
Comunitari, al sud-oest. Es tracta d’un espai catalogat com a Pinedes mediterrànies (codi 9540),
Hàbitat d'Interès Comunitari no prioritari. Aquest hàbitat correspon a l’espai catalogat segons la
Cartografia dels hàbitats a Catalunya com a Pinedes de pi pinyer (codi 42y) anteriorment descrit,
(que ocupa aproximadament un 1% del sector d’estudi). Com ja s’ha dit, aquest espai boscós
enllaça a l’altra banda de l’AP-7 amb les pinedes de la Serra d’en Guilla i voltants.
A banda d’això, cal tenir en compte que l’àrea d’estudi limita per l’est amb una altra zona
catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari de Pinedes mediterrànies (codi 9540), que
correspon al bosc de Can Gironès.

Els hàbitats presents en el sector objecte d’estudi són:
x

Conreus herbacis extensius de secà (codi 82c): Amb quasi el 88% de la superfície total,
constitueix l'hàbitat predominant en el sector. No obstant, cal assenyalar que, d’acord
a les visites de camp realitzades, l’àrea assignada a aquest hàbitat no és completament
homogènia, sinó que inclou també els esmentats marges de cultius arbrats, les
formacions en galeria dels diferents torrents i la bassa.

x

Grans parcs i jardins (codi 85a): Ocupa prop de l’11% del sector. Situat al sud de l’àmbit,
correspon a l’extrem nord-oest del PGA Golf de Catalunya, que s’estén cap al sud-est.

x

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana (codi 42y): Cobreix poc més de l’1% del sector.
Aquest hàbitat es situa al sud-oest del sector, estenent-se fora d’ell, a l’altra banda de
l'AP-7, per enllaçar amb les àrees forestals de la Font del Frare i la Serra d'en Guilla.
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Imatge 6. Mapa dels Hàbitats de Catalunya a l’àrea d'estudi(indicada en vermell). Els límits municipals es
representen en negre.

Imatge 7. Mapa dels Hàbitats d'Interès Comunitari a la zona d'estudi (indicada en vermell). Els límits
municipals es representen en negre.

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat.
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per espècies d’interès econòmic: vida piscícola, ni Trams declarats com a zones de truita, ni
Trams de reserva genètica de truita, ni Reserves naturals fluvials.

FIGURES DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
En el marc que ens ocupa hi ha una sèrie de lleis ambientals encaminades a la preservació del
territori que estableixen diferents àrees a protegir, que són:
x
x
x

x
x
x
x

Imatge 8. Distribució dels espais protegits al voltant de l’àmbit d’estudi (zona remarcada en vermell).

El sòl inclòs dins el Pla d'Espais d'interès natural de Catalunya (PEIN)
El sòl inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i la seva ampliació
Espais naturals de protecció especial (ENPE), dins els quals s’inclouen Parcs Nacionals,
Parcs Naturals, Paratges Naturals d’Interès Nacional, Reserves Naturals de Fauna
Salvatge, Reserves Naturals Integrals i Reserves Naturals Parcials.
Refugis de Fauna Salvatge
Zones de protecció
Zones humides catalogades a l'Inventari de zones humides de Catalunya
Geòtops i geozones (especial protecció geològica)

Dins l'àmbit d'estudi no es troba cap espai protegit sota alguna d'aquestes figures de protecció
ni cap espai que presenti un major grau de protecció a nivell estatal, d’acord a la informació
disponible al web de la Generalitat de Catalunya (visor SIMA).
A les zones pròximes destaquen alguns espais inclosos en el PEIN. Situats a la depressió de la
Selva trobem, al sud de l'àmbit d'estudi, els espais PEIN Estany de Sils i Turons de Maçanet; i, al
nord de l'àmbit, l'espai del Volcà de la Crosa. L’espai Estany de Sils representa l'espai protegit
més proper, situant-se la seva ala més pròxima al sector d'estudi, la que ressegueix la riera de
Vallcanera, a uns 2.500 metres d’aquest.
Envoltant la depressió de la Selva, per tant força més allunyats de l’àrea d’estudi, tenim els
següents espais protegits (en el sentit de les agulles del rellotge): Puig de la Banya del Bosc, les
Gavarres, Massís de les Cadiretes, Serres de Montnegre - el Corredor, Massís del Montseny i les
Guilleries (veure Imatge 8).
La majoria d'aquests espais naturals s'inclouen també com a Xarxa Natura 2000, ja que són
considerats Llocs d'interès comunitari (LIC) o Zones d'especial protecció per a les Aus (ZEPA),
excepte els espais Volcà de la Crosa i Turons de Maçanet, ja que el PEIN els reconeix pel seu
interès geològic, en relació als fenòmens volcànics. És per això que el volcà de la Crosa està
protegit com a geòtop, amb el nom de La Crosa de Sant Dalmai.
D'acord a les consultes realitzades al web de la Generalitat de Catalunya (visor SIMA), a la zona
d'estudi tampoc es troben: Àrees d’interès faunístic i florístic, àmbits d’aplicació de cap Pla de
recuperació o Pla de conservació d’espècies concretes, Zones de protecció per a l’avifauna ni
per a espècies concretes, ni arbres catalogats com a Monumentals. Tampoc cap espai inclòs en
el Catàleg de Boscos d'Utilitat Pública, ni Forests públiques, ni espais inclosos en Acords de
custòdia del territori, ni Zones de caça controlada.
L’àmbit es troba a cavall entre dues Àrees Privades de Caça: Onyar, per la banda situada a Vilobí
d’Onyar, i Sant Esteve, per la banda de Caldes de Malavella, segons la informació disponible al
visor SIMA.
D’acord a la informació disponible al visor web Consulta de dades de l’aigua i el medi, de
l’Agència Catalana de l’Aigua, el sector d’estudi es troba inclòs a les conques on aplica el Pla de
gestió de l’Anguila (si bé concretament dins l’àmbit la seva presència és molt poc probable). No
es troben dins el sector d’estudi Trams declarats per a la pesca d’anguila, ni zones de Protecció

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP, a partir de la cartografia
disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Altres espais d’interès natural. El 2009 es va publicar el Catàleg d'Espais d'Interès Natural i
Paisatgístic de les comarques gironines (La Copa, 2009) com a ampliació del Catàleg d'Espais
d'Interès Natural de la Costa Brava que havia estat elaborat a resultes d’un conveni entre la
Diputació de Girona, la Fundació Territori i Paisatge i l’Associació de Naturalistes de Girona. En
aquest catàleg es determinen els espais d'interès de les comarques de Girona i, a més, es
proposen un seguit de mesures per a la protecció espais d’interès dels municipis. En l'àmbit
d'estudi no es cataloguen espais d'interès natural o paisatgístic, sent els espais d'interès més
pròxims el curs i els terrenys adjacents al torrent de Bagastrà, anomenats Plans al·luvials del
torrent de Bagastrà.
Per al municipi de Vilobí d'Onyar s'estableixen una sèrie de mesures urbanístiques encaminades
a: la protecció de la xarxa fluvial, els boscos de ribera i les zones d'inundació; a la regulació de
les activitats forestals i ramaderes; a la protecció de determinats paratges i a la regulació de les
tanques agrícoles. També s'estableixen mesures ambientals dirigides a la protecció i restauració
dels espais fluvials, la vegetació de ribera i de les zones inundables; al control dels abocaments
de residus il·legals; a la potenciació de les bones pràctiques agrícoles i ramaderes; així com a
l'ampliació l'espai d'interès natural del Volcà de la Crosa.
Per al terme de Caldes de Malavella, les mesures urbanístiques van dirigides a la preservació
dels paratges naturals; la regulació dels usos residencials, industrials i les activitats extractives
dins les zones forestals i/o d’interès mesològic; la regulació de l’obertura de pistes; la
construcció d’instal·lacions d’utilitat pública; l’admissió de tanques en sòls agrícoles i forestals;
etc. Pel que fa a les mesures ambientals aquestes s’encaminen a la protecció dels espais fluvials
i altres paratges d’interès que queden fora de l’àmbit d’estudi; a la potenciació de les bones
pràctiques ramaderes; reduir l’impacte de les urbanitzacions pel que fa a enllumenat i
sanejament d’aigües residuals; permeabilitzar les carreteres mitjançant passos de fauna; etc.
CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
L'activitat humana ha comportat la transformació del territori provocant la fragmentació dels
hàbitats biodiversos. Això ha implicat una pèrdua directa de la superfície dels diferents hàbitats
i el seu aïllament. Alhora també s’ha produït una pèrdua de qualitat en les peces d'hàbitats
resultants de la fragmentació, a causa del major efecte de les pertorbacions ambientals que
penetren més a l'interior dels hàbitats biodiversos, en ser menor la seva superfície i, per tant, la
seva capacitat d'aïllar-se de aquests.
Aquesta situació ha requerit la incorporació de conceptes derivats de l'ecologia, a l'hora
d'establir models d'ocupació del territori més racionals. El concepte de connectivitat ecològica
explica la possibilitat que tenen les espècies de desplaçar-se en un territori, ja sigui mitjançant
moviments de dispersió, migració o de colonització de nous espais.
La qualitat de l'entorn de permetre els moviments d'individus i poblacions a través d'ell es
defineix com la permeabilitat ecològica. Aquesta implica la disponibilitat de recursos i condicions
que facilitin aquests desplaçaments, com ara una estructura complexa de la vegetació i nivells
de pertorbació ambiental baixos. Així, per exemple, un camp agrícola és més permeable
ecològicament que una carretera o un espai asfaltat, però menys que un hàbitat forestal.
D'aquesta manera, un territori ben trenat per hàbitats forestals tendirà a generar una major
connectivitat ecològica que un en què aquests hàbitats siguin absents o estiguin aïllats. Pel que
fa a la connectivitat ecològica a la plana de la Selva val a dir que, en termes generals, l'ocupació
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del territori per usos agrícoles, per àrees urbanitzades i grans infraestructures viàries han
disminuït notablement aquesta qualitat del territori.
Els connectors ecològics són aquells espais o elements del territori que, gràcies a la seva elevada
permeabilitat ecològica, permeten els desplaçaments i la dispersió dels organismes i els fluxos
naturals de matèria i energia. Es defineixen a partir de la interpretació funcional del medi. Per
tant, aquests espais contribueixen al manteniment de la funcionalitat ecològica del territori,
consolidant una xarxa ecològica.
Ja en el Pla territorial general de Catalunya, aprovat l'any 1995, es va establir com a objectiu per
afavorir la connectivitat ecològica la delimitació d’espais que lliguessin i relacionessin els espais
del PEIN, tot garantint una xarxa contínua que funcionés com un sistema territorial integrat de
sòl no urbanitzable que oferís un continu d'espais transitables per a les espècies. Amb aquestes
vies es volia garantir la connectivitat ecològica a nivell territorial, i d’aquesta manera permetre
la preservació de la biodiversitat. Aquest plantejament ha estat plasmat posteriorment en els
respectius plans territorials parcials que el desenvolupen.
Centrant-nos en l'àmbit d'estudi, a mode d'introducció, es pot dir que aquest es troba a mig
camí entre diferents espais protegits (veure Imatge 8). En aquest sentit, en el passat podria haver
jugat un cert paper per garantir la connectivitat a nivell territorial. Tanmateix, la seva situació
actual d'aïllament entre diverses infraestructures viàries (l'autopista AP-7 per l'oest, la carretera
C-25 pel nord i la carretera N-II per l'est) fa que les seves potencialitats en aquest aspecte siguin
molt limitades.
Amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de la connectivitat ecològica a la zona, a
continuació, es resumeix la informació que exposen diversos documents sobre el tema.
Tal com ja s'ha esmentat en el primer apartat, el PTPCG defineix una sèrie d'espais d'interès per
a la connectivitat ecològica a fi de garantir el manteniment dels fluxos d'energia i matèria entre
ecosistemes, d'acord amb el que es va establir a Pla territorial general de Catalunya, sobre
assegurar una xarxa de connectivitat a escala territorial. Per a la delimitació dels espais d’interès
per a la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva el Pla es va basar en l’Estudi de base del
planejament territorial per a la definició d’un sistema de protecció territorial a les comarques de
la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Garrotxa (La Vola, 2004).
Tal i com ja s’ha exposat, el PTPCG no delimita espais connectors d’interès dins el sector d’estudi.
Com a àmbits d'especial valor connector més propers es defineixen l'àmbit fluvial del riu Onyar,
l'àmbit fluvial del torrent de Bagastrà, amb els seus entorns adjacents, i la plana agrícola de Sant
Dalmai (veure Imatge 2). Aquests espais queden al nord de l'àmbit d'estudi (el torrent de
Bagastrà, passa pel nord de la carretera C-25, a uns 400 m del sector) i es troben connectats a
ell a través de la xarxa hidrològica.
El PTPCG identifica, a més, una sèrie de grans sistemes que funcionen com a principals fluxos de
connectivitat del territori. La nostra àrea d'estudi s'emmarca en el Connector fluvial del Ter.
Aquest connector ecològic, a través del riu Ter i els seus tributaris, com ho és el riu Onyar,
connecta diferents espais PEIN: Obagues de la Vall del Rigard, Serra Cavallera, Serra de
Montgrony, Serres de Milany, Bellmunt, Collsacabra, Zona volcànica de la Garrotxa, Guilleries,
Rocacorba, Estany de Banyoles, les Gavarres, el Montgrí i Aiguamolls del Baix Empordà.
El PTPCG assenyala també en relació a la connectivitat territorial, que un dels objectius per als
espais oberts de la plana de la Selva, tal i com s’ha exposat anteriorment, és que el sistema
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d'espais oberts de protecció especial garanteixi les connexions entre els espais del Massís de les
Cadiretes i de les Guilleries. Tot i que l’àrea d’estudi no forma part dels sòls de protecció especial,
seria interessant afavorir la connectivitat ecològica a l’àmbit d’estudi i reforçar així la seva funció
connectora.

Imatge 9. ZIEC “Connector dels camps de Onyar, serra de Coguls i connexió amb l’estany de Sils, massís
de Cadiretes i les Gavarres” (la situació del sector d’estudi s’assenyala en vermell).

Pel que fa al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, no es delimiten espais connectors
en el sector d’estudi. S'estableixen com a espais connectors l'àmbit fluvial del riu Onyar i el
torrent de Bagastrà, de manera similar al PTPCG (veure Imatge 3). També s'assenyala un altre
espai connector a les proximitats de l'àmbit, al sud-oest, a l'altre costat de l'AP-7, que correspon
a les àrees forestals de la Font del Frare i la Serra d'en Guilla que connecten més al sud amb
l'espai PEIN Estany de Sils. Val a dir que una estivació de l’espai connector es posa en relació
amb l’àmbit, encerclant-lo pel sud i separant-lo del PGA Golf.
A més dels documents de planificació, hi ha altres treballs que reconeixen aspectes sobre la
connectivitat ecològica a la Selva. Els més rellevants s'exposen a continuació.
En el treball Connectivitat biològica i Pla d'espais d'interès natural de Catalunya: Diagnosi
general (Mayor i Terrades, Departament de Medi Ambient, 1999) no es van determinar en
l'àmbit d'estudi àrees o trams fluvials d'interès per a la connectivitat ecològica a escala
territorial, ni punts d'interès per a la connectivitat biològica entre espais de PEIN, si bé sí que es
reconeixen diferents trams d'interès per a la connectivitat al torrent de Bagastrà que, tal com
s'ha comentat, transcorre al nord del sector.
En el treball Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva, realitzat per a
l'elaboració del Pla comarcal de sostenibilitat (Minuartia, 2007) també s'identifiquen àrees
d'interès connector que es cataloguen com a Zones d'Interès Estratègic per a la Connectivitat
(ZIEC). Les ZIEC es defineixen com sectors del territori amb importància estratègica per al
manteniment de la connectivitat funcional entre la xarxa d'espais naturals de la comarca de la
Selva. S'identifiquen una ZIEC que afecta l'àrea d'estudi i una altra que es troba propera.
D'una banda, el "Connector dels camps de Onyar, serra de Coguls i connexió amb l’estany de
Sils, massís de Cadiretes i les Gavarres" es tracta d'un connector de gran extensió (14.475 ha)
que va, predominantment, de nord-oest a sud-est (Imatge 9). Es tracta d'una àrea de contacte
entre la conca del riu Ter i de l'Onyar, que va des dels municipis d'Anglès i Bescanó, al nord, fins
a Sils, Vidreres i Llagostera, al sud. D'aquesta manera, connecta els massissos de Cadiretes i les
Gavarres, amb l’estany de Sils, així com també amb el LIC Riberes del Baix Ter. Aquest connector
integra gran part del mosaic agroforestal de la Selva, incloent la totalitat del sector; si bé s’ha de
tenir en compte que, en data de l’elaboració del citat estudi, el sector no estava tan encerclat
entre infraestructures viàries, ja que encara no s’havia construït l’allargament de la C-25, que
actualment l’aïlla per la banda nord.
D'altra banda, el ZIEC "Connector fluvial de l'Onyar i de la riera de Gotarra" que transcorre d'oest
a est al nord de la nostra zona d'estudi, seguint el curs fluvial de l'Onyar i les seves riberes, queda
prop però ja fora del sector de estudi. Comunica tota la conca del riu Onyar amb els massissos
de les Guilleries, per l'oest, i Gavarres, per l'est, així com el massís de Cadiretes, al sud-est, a
través de la riera de Gotarra.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva (Minuartia, 2007).

De forma similar, en l'Estudi de permeabilitat del corredor d'infraestructures (Arvensis, 2006)
s'identifica el riu Onyar com a riu amb interès connector entre el massís de les Guilleries, la plana
de la Selva i les Gavarres. També en el treball Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de
Girona (Laboratori d’anàlisi i gestió del paisatge, Universitat de Girona, 2008) es defineix el límit
sud de l’anella d’espais verds que envolta Girona com el riu Onyar amb els seus camps adjacents.
Igual que en els estudis anteriorment exposats, en aquests treballs l’espai connector del riu
Onyar queda delimitat fora del sector. Per tant, en aquests treballs no es delimita cap connector
que afecti l’àrea d’estudi.
En el Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic de les comarques de Girona (La Copa; i
Diputació de Girona, 2009) es van classificar connectors ecològics i punts de permeabilització
del cordó d'infraestructures. En aquest tampoc s'inclouen espais connectors en l'àmbit d'estudi.
Els espais més propers i relacionats amb el nostre àmbit que es cataloguen i per als quals es
reconeix una importància per als desplaçaments de la fauna són: “Plans al·luvials del riu Onyar”
(codi 117), que comprèn els espais fluvials i espais agrícoles adjacents del curs mitjà del riu
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Onyar, des del nucli de Sant Dalmai fins a Girona; i “Torrent de Bagastrà” (codi 119), que inclou
tot el curs del torrent i els espais agroforestals del seu entorn immediat.
D'altra banda, les espècies sovint realitzen desplaçaments d'abast més local. És per això que
també és important procurar pel manteniment d'una xarxa de connectivitat ecològica a escala
local. En aquest sentit, caldrà vetllar per l’afavoriment de la connectivitat ecològica en la
configuració dels espais verds del sector. Cal tenir en compte que l'aïllament de l’àmbit d'estudi
per les diferents infraestructures també suposa una limitació considerable a aquesta escala
d’aproximació. L'aïllament no és total pels tres costats limitats per infraestructures, ja que les
vies de comunicació presenten passos inferiors per al pas de rieres i torrents, que al seu torn
poden també ser utilitzats com a passos per a la fauna de desplaçament terrestre i aquàtic. No
obstant, actualment aquests passos no es troben configurats per a la potenciació d’aquesta
funció. És per això que seria positiu condicionar-los per aquest propòsit.
3.1.4. Cicle de l’aigua

Hidrologia. La major part de les aigües de l'àmbit d'estudi aboquen a nord, per mitjà de diferents
torrents que formen part de la conca del riu Onyar, i aquest, al seu torn, aboca les seves aigües
al riu Ter. El principal curs fluvial que recull les aigües de l'àmbit és el Torrent de Can Sunyer,
que transcorre pel centre de l'àmbit de sud a nord. Hi ha altres torrents menors que aboquen
les seves aigües al costat nord, tots ells creuant la C-25 per passos inferiors de més o menys llum,
depenent de cada cabal.
El torrent de Can Sunyer presenta una bassa d'acumulació de les aigües a la part central de
l'àmbit, a les cotes més deprimides del terreny. Passada la bassa, el torrent segueix en direcció
nord-est. D'acord a la cartografia disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat (última
actualització de març de 2011), aquest espai humit no està catalogat dins de l'Inventari de Zones
Humides de Catalunya.
Per altra banda, un torrent que segueix el traçat de l'AP-7, a l'extrem oest del sector, aboca les
aigües a sud, cap a la riera de Santa Coloma. També els terrenys del PGA Golf drenen les seves
aigües a sud per mitjà de la riera de la Belladona. Aquests queden doncs inclosos dins la conca
hidrogràfica de la Tordera, a diferència de la major part de l'àmbit d'estudi.
Pel que fa a les aigües subterrànies, el sector es situa sobre dos aqüífers (veure Plànol Ai04a):
l’aqüífer detrític neogen de la Selva (codi 3022I21, també anomenat aqüífer detrític
plioquaternari), que ocupa la major part de l’àmbit; i l’aqüífer al·luvial de l’Onyar (codi 3023A12),
que es situa al nord-est del sector. Ambdós formen part de la massa d’aigua subterrània
denominada la Selva (codi 14).
L’aqüífer detrític neogen de la Selva es tracta d’un aqüífer porós en medi detrític granular (de
porositat intergranular), on els rebliments són neògens i quaternaris, de graves i sorres de tipus
sedimentari. La recàrrega de l’aqüífer es fa de forma natural amb la infiltració de l’aigua de pluja.
Les característiques hidràuliques de l’aqüífer són molt variables en funció de la litologia i
disposició dels materials, és per això que el seu règim hidràulic és en alguns indrets lliure i en
d’altres confinat. Per altra banda, l’aqüífer al·luvial de l’Onyar engloba els dipòsits detrítics
al·luvials quaternaris del riu Onyar i alguns afluents. Aquest aqüífer és lliure i està format per
sorres i graves amb petits percentatges de llims i argiles (Agència Catalana de l’Aigua, Pla de
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-2015; i mapa interactiu del web de l’ACA
Consulta de dades de l’aigua i el medi).
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L’àmbit no es troba sobre cap aqüífer declarat com a protegit pel Decret 328/1988 d’11
d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment
en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. L’aqüífer protegit més proper al sector és
l’Aqüífer de la riera de Santa Coloma, que es troba a uns 500 metres al sud-oest del sector i
també forma part de la massa d’aigua subterrània de la Selva.
A l’àmbit i a les seves immediacions no es troben Zones de salvaguarda de captacions d’aigua
subterrània per al consum humà, ni Perímetres de protecció de captacions d’aigua subterrània
per al consum humà, ni reserves naturals fluvials, ni Perímetres de protecció d’aigües minerals,
ni Perímetres de protecció d’aigües termals, ni Àrees de protecció de recàrrega d’aqüífers (ACA,
mapa interactiu Consulta de dades de l’aigua i el medi). D’acord al Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya 2009-2015 de l’ACA, tampoc hi ha decrets de sobreexplotació ni
programes d’ordenació d’extraccions associats a la massa de la Selva.
Abastament i distribució d’aigua. L'àmbit d'estudi no disposa de xarxa de subministrament
d'aigua potable (ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2010 (1)). La zona presenta diferents
pous, les extraccions dels quals es destinen principalment per al reg. L'aigua per al reg també es
proveeix de la bassa d'acumulació d'aigua, que regula les aigües de vessament de dos petits
torrents i desguassa en l'anomenat torrent de Can Sunyer. La bassa no està impermeabilitzada i
presenta una capacitat màxima de 11.300 m3 (Hidrolem, 2016).
En aquest sentit val a dir que a l’àrea de l’actual PGA Golf per al rec es reutilitzen les aigües
residuals de la depuradora i s’utilitza aigua de pous per als usos que requereixen aigua potable.
Els pous que avui abasteixen la PGA són de titularitat pública (està en tràmit la modificació de la
titularitat). En concret, el dia 1 d'abril de 2019 l'Ajuntament de Caldes de Malavella va assumir
la gestió directa del servei d'abastament i subministrament domiciliari d'aigua potable a el sector
recepcionat de l'PAU-1 Sector del Golf, acordat per la Junta de Govern de 10 de octubre de 2018;
i actualment l'Ajuntament de Caldes està tramitant la modificació de la titularitat de la concessió
d'aigua de pou que tenia PGA.
En general, a escala de terme municipal, l’aigua de consum de Vilobí d’Onyar i de Caldes de
Malavella prové de l’explotació dels pous locals, siguin públics o privats. Per tant, es tracta de
dos municipis que s’abasteixen de l’aigua dels aqüífers. Pel que fa al subministrament públic
d'aigua potable al municipi de Vilobí d’Onyar, l'aigua distribuïda prové de 5 pous d'extracció, i a
Caldes de Malavella prové d’un total de 20 pous. A més, Caldes de Malavella disposa de connexió
d'abastament en Alta a través e la canonada del Pasteral, anomenada Artèria Costa Brava
Centre.
El consum d'aigua domèstica a Vilobí d’Onyar es troba al voltant dels 110 l/habitant i dia (Taller
Ambiental DCD, 2010 (1)). Mentre que a Caldes de Malavella ascendeix a 245 l/ habitant i dia
(EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Segons s’exposa a l’ISA del POUM de Caldes de Malavella (EGI, Enginyeria i Gestió
d'Infraestructures, 2013), en els darrers anys, al terme de Caldes s’han viscut alguns problemes
d’abastament d’aigua potable durant els mesos d’estiu associats en gran part a la confluència
de dos factors: les freqüents situacions de sequera i l’augment de la demanda, deguda tant a
l’increment de la població (la censada i especialment la d’estiueig) com a l’augment del consum
d’aigua per habitant.
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Cal considerar que els aqüífers proveeixen l’aigua per a l’agricultura i, en el cas de Caldes, també
per a les indústries embotelladores i el turisme de balnearis (ABM, Serveis d’Enginyeria i
Consulting S.L., 2010 (1) i EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013). Si mirem a nivell de
tota la massa d’aigua subterrània de la Selva, es destinen aproximadament dues terceres parts
dels volums extrets a usos agrícoles i la resta es reparteix entre usos urbans (23%) i industrials
(9%) (ACA, Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-2015).
Sanejament d'aigua. Pel que fa al sanejament d'aigües, l'àmbit d'estudi no està dotat de xarxa
de recollida d'aigües residuals. L'àmbit disposa de sistemes privats de sanejament, on cada
parcel·la o sector disposa de fosses sèptiques o sistemes autònoms de depuració d'aigües
residuals. Aquests sectors gestionen els seus propis recursos i infraestructures (ABM, Serveis
d’Enginyeria i Consulting S.L., 2010 (2)).
Actualment, el municipi de Vilobí d'Onyar disposa d'una estació depuradora per a les aigües
residuals domèstiques, que tracta les aigües procedents del nucli de Vilobí i de les urbanitzacions
can Tarré i can Bells, i de dos decantadors per a dues altres urbanitzacions, encara que un d'ells
està en desús (ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2010 (2)). Al terme no s’ha plantejat
de moment la reutilització de les aigües depurades, ja que aquesta s’empra per mantenir cabal
superficial circulant al curs del riu Onyar durant tot l’any (Taller ambiental DCD, 2010 (1)).
Al municipi de Caldes de Malavella l’aigua residual del sistema urbà abastit per la xarxa pública
es tracta a la depuradora municipal, mentre que la resta d’urbanitzacions tenen la seva pròpia
depuradora (excepte Malavella Park que utilitza fosses sèptiques). Pel que fa al PGA Golf, dues
depuradores tracten les aigües del golf i de la seva zona residencial, respectivament (EGI,
Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013). Recentment (2020) ha entrat en funcionament una
nova depuradora que tracta les aigües del sector residencial del Golf de Caldes. El dimensionat
d’aquesta depuradora ja contempla l'aportació d'aigües residuals del nou sector del llac, perquè
hi puguin buidar les fosses sèptiques previstes.
D'acord a l'Estudi de la xarxa de sanejament (ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2010
(2)), es preveié que el sector corresponent a l’àmbit d'estudi (SUD-1g Golf) disposaria d'un
sistema de sanejament privat i independent del sistema de la xarxa municipal de sanejament.
Qualitat de l’aigua. La Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el
nom de Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el
Consell el 23 d'octubre de 2000 (2000/60/CE), va comportar un canvi important en el concepte
de gestió, protecció i planificació de l'ús de l'aigua i els espais associats a aquest medi. La
Directiva defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzen programes
de mesures per tal d'assolir els objectius marcats a la DMA, incloent tant les masses d'aigua
continentals (superficials i subterrànies), com les costaneres i les de transició. Per a totes elles
cal analitzar les pressions i els impactes existents, que es valoren conjuntament per a concloure
el risc d'incompliment dels objectius de la DMA.
Per a cada massa d’aigua s’efectua un seguiment i control a partir del registre periòdic de dades
relatives de qualitat de les aigües subterrànies a través d’estacions de mesurament, dins del
Programa de Seguiment i Control (PSiC) que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) duu a terme. A
través del web de consulta sobre l’Estat de les masses d’aigua a Catalunya, de l’ACA, es pot fer
una consulta interactiva de la informació de les masses d’aigua associades. Pel sector d’estudi
no es fa seguiment i control de cap de les masses d’aigua superficials. Quant a les aigües
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subterrànies, el sector es troba ubicat sobre la massa d’aigua subterrània de la Selva, de 291
km2, que correspon a una de les 53 masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya.
No s’ha registrat cap punt de control i mesurament a l’àmbit. El punt de control més proper
(Codi 17233-0014) es troba 1 km al nord-oest del sector, prop del riu Onyar. En aquest punt de
control es mesuren els següents grups de paràmetres: metalls, fisicoquímics (salinitat, nutrients
–nitrits, nitrats i amoni–, generals i condicions d’oxigenació) i microcontaminants orgànics
(triazines, plaguicides polars, organofosforats i clorats). Les dades actualitzades de les variables
mesurades en aquest i altres punts de control de la qualitat de la massa d’aigua de la Selva es
poden consultar on-line a l’aplicació de l’ACA Resultats del control de les masses d’aigua.
Per donar resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA, periòdicament es duu a terme la caracterització
i l'anàlisi de pressions i impactes de les masses d'aigua a Catalunya. La caracterització de les
diferents masses subterrànies es fa a partir de la valoració de l’estat químic, on s’avaluen 15
paràmetres, i de l’estat quantitatiu, on principalment s’avaluen les tendències piezomètriques i
les pressions per extracció d’aigua. Els objectius que ha d’assolir cada massa d’aigua per a l’estat
químic i quantitatiu es fixen d’acord a les característiques naturals pròpies de cada una. Per a
l’estat químic, el no compliment dels objectius d’un sol paràmetre porta a la valoració de l’estat
químic com a Dolent (o No compleix). Per a l’estat quantitatiu, una tendència piezomètrica
descendent i/o unes elevades pressions per extracció porten a la caracterització de l’estat físic
com a Dolent (o No compleix). L’estat general de cada massa subterrània es valora com a Dolent
(o No compleix) si l’estat químic i/o el físic han quedat valorats negativament. Darrerament,
s’han publicat dues edicions de la caracterització de l’estat de les masses d’aigua, a 2009 i a
2015, els resultats obtinguts en les quals s’exposen a continuació.
Els resultats de l’anàlisi de l’estat de les masses d’aigua a 2009 estan integrats en un apèndix
dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-2015 de l’ACA. Segons
aquest document, la massa d’aigua subterrània de la Selva va quedar caracteritzada amb el valor
No compleix tant per a l’estat quantitatiu com al químic i, per tant, també per a l’estat general.
Per a l’estat químic, l’únic paràmetre que no va arribar al compliment dels objectius fixats va ser
la concentració d’NO3. Pel que fa a l’estat quantitatiu, la pressió per extracció d'aigua es va
valorar com Alta, i, en quant a les tendències piezomètriques es va concloure que no es
disposava de dades suficients per valorar la massa, però que sí que s’havien detectat afeccions
piezomètriques.
Pel que fa la diagnosi sobre les principals fonts de contaminació, la indústria ramadera va
presentar el major nombre de fonts puntuals potencialment significatives en la diagnosi a 2009,
amb 317 instal·lacions, seguida de lluny pels abocaments autoritzats industrials (55
instal·lacions) i per les gasolineres (52 instal·lacions). Com a fonts difuses de contaminació
potencialment significatives, l’origen que ocupava major superfície de la massa fou l’agrícola
(amb el 23,09% de zones de regadiu i el 23,47% de zones de secà), seguit de l’urbà (amb un
13,10% de la superfície).
La planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, corresponent al període
2016-2021, està integrada pel Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016 2021 i el seu Programa de mesures. Al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
2016 - 2021 s’adjunta l’avaluació de l’estat de les masses d’aigua a Catalunya en data 2015. Per
la massa d’aigua de la Selva, els resultats han estat molt similars als de l’anterior diagnosi, amb
un incompliment únicament de les concentracions de NO3, que han portat a una valoració
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negativa de l’estat químic de la massa. Es pot dir doncs, que el principal problema que afecta a
la massa d'aigua quant al seu estat químic és la contaminació difusa per nitrats d'origen agrari.
Pel que fa a l’estat quantitatiu, aquest també ha estat valorat com a Dolent, ja que s’ha constatat
una alta pressió per extracció d'aigua i una tendència piezomètrica localment descendent, amb
observacions en determinats punts d’un descens piezomètric significatiu, de l'ordre de 2 m en
els darrers 25 anys, que és més acusat en alguns punts de l’Aqüífer de la riera de Santa Coloma,
mentre que en altres piezòmetres els nivells es mantenen força constants. En aquest document
es fixa com a termini per complir els objectius de qualitat marcats el 2027, però amb possibilitat
de rebaixar els objectius.
Pel que fa al Programa de mesures, per la massa d’aigua de la Selva es preveuen les següents
mesures:
x
x

Per a la prevenció i millora d’aqüífers: avaluació de la recàrrega natural i balanç hídric.
Per a la reducció de nitrats d'origen agrari: anàlisi de la pressió dels fangs de depuradora
a les aigües subterrànies.

En aquest sentit, cal apuntar que, d’acord amb el que indica el Mapa de Zones vulnerables per
la contaminació de nitrats de fonts agràries, disponible al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, els termes municipals de Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar
són zones vulnerables per concentració de nitrats, segons el Decret 476/2004, de designació de
noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats. Les zones vulnerables a la contaminació
de nitrats són aquelles superfícies territorials que per la seva configuració i les activitats que hi
estan vinculades són susceptibles de patir contaminació per nitrats de les aigües. Amb l’objectiu
d’establir mecanismes de gestió i reduir les fonts de contaminació, en aquestes zones és
d’aplicació la normativa desenvolupada al Manual de Bones Pràctiques en relació amb el
nitrogen, i el Decret 205/2000, de mesures aplicables a les zones vulnerables per la contaminació
de nitrats. El primer llistat de zones vulnerables va ser publicat al Decret 283/1998 i
posteriorment fou ampliat mitjançant el Decret 476/2004.
3.1.5. Ambient atmosfèric

Qualitat de l’aire. La qualitat de l'aire en el sector és generalment bona, ja que es tracta d'un
entorn amb unes condicions de dispersió favorables i sense indústries ni altres activitats
potencialment contaminants. Cal però considerar les aportacions del trànsit rodat, que
destaquen a l'AP-7, com també cal tenir en compte les aportacions del trànsit aeri.
D'acord a l'estudi Delimitació de zones de Qualitat de l'Aire (Generalitat de Catalunya, 2001) els
municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella pertanyen a la zona 8: Comarques de Girona.
Les zones de qualitat de l’aire tenen com a objectiu que les mesures que es fan en una zona
siguin representatives de la qualitat de l'aire de tota l'àrea que la comprèn. Per això han estat
delimitades per tal que la superfície que la forma sigui homogènia respecte a l'orografia, la
climatologia, la densitat de població i el volum d'emissions industrials i de trànsit.

El control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es realitza a través de la Xarxa de vigilància
i previsió de la contaminació atmosfèrica. La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells
d'immissió dels principals contaminants. Va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
definida per l'Ordre de 20 de juny de 1986 i actualment està adscrita administrativament al
Departament de Territori i Sostenibilitat. La xarxa està formada per punts de mesurament, que
són aquells indrets del territori on s'ubiquen els equips de mostreig i d'anàlisi de contaminants
atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic. Els punts de mesurament es
distribueixen dins les zones de qualitat de l’aire de tal manera que es generi informació
representativa dels diferents tipus d’àrees que es troben a cada zona segons l'ocupació del sòl
(nivell 1: àrees urbanes, suburbanes o rurals) i el tipus de fonts emissores (nivell 2: àrees de
trànsit, industrials o de fons). Aquest fet comporta que, per avaluar la qualitat de l'aire a una
determinada zona, no cal prendre mostres a tota la seva superfície, sinó que és suficient disposar
de dades per a cada tipus d'àrea dins d'una zona, ja que dues àrees del mateix tipus i dins una
mateixa zona tindran nivells d'immissió equivalents.
Dins el termes de Vilobí d’Onyar i de Caldes de Malavella no hi ha cap punt de control establert,
pel que a continuació es presenten les dades generals obtingudes per a tota la Zona 8
(Departament de Territori i Sostenibilitat, La qualitat de l’aire a Catalunya. Anuari 2015). A la
zona 8, durant el 2015, no es van detectar superacions dels límits permesos per als següents
contaminants atmosfèrics: metalls pesats, benzè, CO, SO2, NO2, Benzo(a)pirè, PM2.5, PM10, H2S,
Cl2, i HCl. L’únic compost que va presentar superacions va ser l’O3. Aquest contaminant, mesurat
en 5 estacions de mesura, presentà: 4 superacions del llindar d'informació a la població, que es
van donar en 3 estacions; entre 27 i 34 dies que van incomplir el valor objectiu per a la protecció
per a la salut de les persones en 3 estacions de mesura; i superacions del valor objectiu per a la
protecció de la vegetació en 4 estacions.
L'ozó es tracta d'un contaminant secundari que es forma a partir d'altres compostos anomenats
precursors, entre els quals destaquen els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, que
reaccionen a causa de la radiació solar. Les superacions dels objectius de qualitat de l'aire per
l'ozó troposfèric es deuen, en part, a les condicions ambientals presents a la Mediterrània.
També cal assenyalar que els nivells d'ozó pateixen oscil·lacions molt marcades d'un any a un
altre, perquè depenen fortament de la meteorologia predominant. Així, en els anys més
calorosos i amb més radiació solar es registren nivells més elevats.
En els dos anys anteriors, 2013 i 2014 (Departament de Territori i Sostenibilitat, La qualitat de
l’aire a Catalunya. Anuari 2013 i Anuari 2014), la situació a la Zona 8 va ser força similar, amb
superacions únicament per a l'ozó troposfèric, si bé aquestes van ser molt escasses el 2014,
degut principalment a la presència d'un estiu més fred i plujós del que és habitual.
Segons les consultes realitzades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’àrea
d’estudi no està afectada per cap Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

La Zona 8 es caracteritza per un predomini de les àrees rurals, sent els seus nuclis urbans de
mida petita a mitjana. Es tracta d'una zona on la coberta vegetal és important i les precipitacions
són freqüents, el que afavoreix el rentat de contaminants de l'atmosfera. També el fet de ser
una zona interior on accedeix la brisa canalitzada per les valls de diferents rius (Ter, Tordera,
etc.) afavoreix les condicions de dispersió de la zona.

Pel que fa als focus emissors de processos productius, d'acord amb el Catàleg d'activitats
industrials potencialment contaminants de l'atmosfera (CAPCA), elaborat per la Direcció General
de Qualitat Ambiental, al terme de Vilobí d'Onyar no figura cap activitat industrial catalogada.
Al terme de Caldes de Malavella hi ha 8 activitats incloses en el CAPCA. El tipus de contaminants
atmosfèrics que generen aquestes empreses són principalment partícules sòlides en suspensió
i compostos orgànics volàtils. No obstant, d’acord a la valoració feta a l’ISA del POUM de Caldes
de Malavella (EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013), aquests focus emissors tenen
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poca importància qualitativa i quantitativa per la contaminació atmosfèrica del municipi, degut
als baixos cabals d’emissió associats a volums de producció baixos, i s’assenyala com la principal
causa de contaminació al terme el trànsit rodat.
D’acord a les consultes realitzades al Departament de Territori i Sostenibilitat, el sector d'estudi
tampoc presenta establiments afectats pel Registre Europeu d'Emissions i Transferències de
Contaminants (European Pollutant Release and Transfer Register), inventari aprovat per la
Comissió Europea el 2006.
Contaminació acústica. El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu i desplegament
reglamentari, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a
l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se n'adapten els annexos, és l’organisme competent
per fer el control acústic de les infraestructures de transport de Catalunya. En aquest sentit,
s’han dut a terme diverses campanyes sobre la xarxa viària i la xarxa ferroviària.

Contaminació lumínica. Pel que fa a la contaminació lumínica, el 2007, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar el mapa que estableix les Zones
de protecció del medi ambient de la contaminació lluminosa a Catalunya. Aquest mapa es va
elaborar seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenament per a protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei. Actualment, la Direcció General de
Qualitat Ambiental està treballant en l'elaboració d'un nou mapa de la protecció contra la
contaminació lumínica a Catalunya.
El mapa contempla quatre zones de protecció, atenent, per una banda, la necessitat de mantenir
una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l’activitat humana, i, de
l’altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. En funció
de la zona de protecció contra la contaminació lumínica a la qual pertany la instal·lació, l'ús a
què va destinada la il·luminació i el seu horari de funcionament, es determina el tipus i les
característiques de la il·luminació que es pot instal·lar.
Imatge 10. Petjada acústica de l’aeroport de Girona a l’àmbit d’estudi (delimitat en vermell).

En base a les consultes realitzades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'ha vist
que en les campanyes de les infraestructures viàries per al període 2014-2015 no s'han mesurat
els nivells acústics de les vies que interessen a l'àmbit d'estudi, pel que no es disposa de dades
actualitzades al respecte.
D'acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu
i desplegament reglamentari (Decret 245/2005 i Decret 176/2009) els ajuntaments han
d'elaborar un Mapa de Capacitat Acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones
urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment
de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.
El municipi de Vilobí d’Onyar disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat l'agost de 2011,
segons el Decret 176/2009. No s’hi ha zonificat cap zona de medi natural. S'estableix, però, que
qualsevol modificació, revisió i adaptació del planejament urbanístic que afecti els usos del sòl,
així com la tramitació de plans urbanístics de desenvolupament que estableixin usos detallats
del sòl hauran de comportar la necessitat de revisar la zonificació acústica (Ajuntament de Vilobí
d'Onyar, 2011).
El terme de Caldes de Malavella també disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat a l’abril
de 2016, segons el Decret 176/2009. En aquest mapa tampoc s’ha zonificat cap zona de medi
natural i, dins l’àmbit d’estudi, no es preveuen canvis en la qualificació del sòl en la superfície
compresa en el terme de Caldes de Malavella que puguin portar a modificar la zonificació
acústica.
D’acord a les consultes realitzades al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’àrea d’estudi no
està afectada per cap Zona d’Especial Protecció de la Qualitat acústica.
Cal tenir en compte que el quart nord-oest de l’àrea d’estudi es troba afectat per una petjada
acústica de Leq nit3 de 50 db(A), associada al trànsit aeri de l’Aeroport de Girona (Ajuntament
de Vilobí d’Onyar, 2015), tal i com es mostra a la Imatge 10.
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Leq nit: Mesura en decibels el nivell de soroll constant durant les hores de nit en un determinat lloc.
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3.1.6. Energia

Energia elèctrica. El municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella compten amb diferents
línies d'alta, mitjana i baixa tensió i diferents transformadors. Destaca la línia d'alta tensió de
Barcelona a Girona, de 132 kV, de l'empresa Enher, que transcorre pel sector oriental del
municipi de Vilobí, i que, a l’alçada del sector d’estudi, queda just a l’oest de l’AP-7. Per altra
banda, hi ha una línia d’alta tensió, de 110 kV que va també de nord a sud, quedant a l’est de
l'àmbit d'estudi. L’àmbit disposa de xarxa elèctrica de baixa tensió que subministra energia als
tres habitatges presents.
Energia solar. Quant a l'aprofitament de l'energia solar, la zona presenta grans potencialitats pel
que fa a les seves característiques climàtiques i a la seva irradiació, situant-se els valors
d'irradiació als municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella entre 14 i 14,5 MJ/m2, d’acord
a l’Atles Climàtic de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2002).
Al terme de Vilobí d’Onyar hi ha un total de 9 instal·lacions fotovoltaiques de propietat particular
amb una potència estimada de 820 kW, que s’estima que produeixen 1.133,4 kWh (Ajuntament
de Vilobí d’Onyar, 2014).
Energia eòlica. El sector d’estudi és compatible amb la implantació de l’activitat eòlica, d’acord
al Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, publicat com annex del Decret
174/2002. No existeixen generadors eòlics als municipis afectats, essent aquesta energia
aprofitada únicament per algun molí de pou. Per altra banda, segons el Mapa de recursos eòlics
de Catalunya, la velocitat del vent a la zona a 10 m d’alçada és d’entre 4 i 5 m/s, mentre que
s’ha de garantir una velocitat mitjana del vent superior a 5 m/s a aquesta alçada per tal que la
producció d’energia en instal·lacions de gran potència sigui viable (Taller Ambiental DCD, 2010
(1) i EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Gas natural. L’àmbit no disposa d’aquest subministrament. De fet, en l'actualitat no hi ha xarxa
de distribució de gas natural al terme de Vilobí d’Onyar (hi ha un sistema de distribució de gas
propà). Per altra banda, a Caldes de Malavella aquesta energia sí que arriba a diferent àrees
(Taller Ambiental DCD, 2010 (1) i EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Antenes i instal·lacions de radiocomunicació. El sector d’estudi no presenta cap antena de
telefonia mòbil ni altres instal·lacions de radiocomunicació (Taller Ambiental DCD, 2010 (1) i EGI,
Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Font: Pla especial del Catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar
(Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 2015).

La zonificació del Mapa de protecció contra la contaminació lumínica determina l’àmbit d'estudi
com a zona E2, de Protecció alta. Es tracta d'àrees de sòl no urbanitzable fora d'un espai d'interès
natural, d'una àrea de protecció especial o d'una àrea de la xarxa Natura 2000, d'acord amb el
que es defineix en el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001. Així doncs, podem dir que es tracta d'una àrea que, a nivell
de contaminació lumínica, en l'actualitat no presenta a grans trets riscos per al benestar de les
persones ni els ecosistemes, si bé es pot assenyalar com actual focus de contaminació
l'autopista, a l'oest del sector.
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Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses. Els municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella es troben
adherits al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses des del gener de 2014 i des del març de 2013,
respectivament. Es tracta del compromís voluntari de les autoritats locals a nivell europeu per
tal de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris.
Amb el seu compromís, els signants de Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió
Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020. Cada municipi adherit elabora
un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) on s’efectua una diagnosi del nivell d’emissions de
partida i es defineixen les línies d’actuació per tal d’assolir la reducció prevista.
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En el cas de Vilobí d’Onyar, el 2005, es van emetre 19.422,45 tones de CO2, que representen
7,29 tones de CO2 emeses per càpita anualment. D’aquestes emissions, quasi la meitat
corresponen al transport rodat privat i comercial (47%), mentre que la major part de la meitat
restant es reparteix entre edificis i equipaments del sector terciari (no municipal), 25%, i edificis
residencials, 21%. Cal tenir en compte que en l’àmbit d’aplicació del PAES no s’inclouen les
emissions de les indústries.

Font: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Ajuntament de Caldes de Malavella, 2013).

Figura 1. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Vilobí d’Onyar.

3.1.7. Gestió dels materials i dels residus

El pla d’acció del municipi de Caldes de Malavella consta de 85 accions que han de comportar
una reducció de 6.790 tones CO2 per l’any 2020, que equivalen a un 21,50% de les emissions del
2005. Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques, que són bàsicament els mateixos
quatre àmbits d’actuació marcats en el ja exposat PAES de Vilobí.

Residus domèstics. Al terme de Vilobí d'Onyar es recullen els residus domèstics seguint dos
models diferents. En els nuclis urbans es realitza la recollida de les fraccions de paper i cartró,
vidre, envasos lleugers, i rebuig mitjançant contenidors de carrer; mentre que la fracció orgànica
es recull mitjançant el sistema porta a porta. A les urbanitzacions les cinc fraccions descrites es
recullen mitjançant diferents tipologies de contenidors de recollida selectiva (Taller Ambiental
DCD, 2010 (1)). La generació de residus al terme es troba en 1,35 kg/hab. i dia, dels quals un
57,42% correspon a recollida selectiva i el 42,58% restant a recollida no selectiva (IDESCAT,
2016).
Font: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 2015).

El pla d’acció del municipi de Vilobí d’Onyar consta de 54 accions que han de comportar una
reducció de 4.009 tones CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 20,64% de les emissions del 2005.
Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:
1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis
residencials i el sector terciari.
2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.
Pel que fa a Caldes de Malavella, al PAES s’exposa que al 2005 es van emetre 31.582,33 tones
de CO2, que impliquen unes emissions de 5,98 tones de CO2 per càpita anualment. D’aquestes
emissions (tenint en compte que en l’àmbit d’aplicació del PAES no s’inclouen les emissions de
les indústries), prop de la meitat corresponen al transport rodat privat i comercial (44%), mentre
que la meitat restant es reparteix entre: edificis residencials, 22%; edificis i equipaments del
sector terciari (no municipal), 17%; emissions associades al tractament de residus sòlids urbans,
14%; i un petit percentatge d’emissions associades a les instal·lacions municipals.

A Caldes de Malavella, la recollida s’efectua a partir de contenidors repartits per tot el municipi
de les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos lleugers, rebuig, i matèria orgànica. També es
recullen altes tipus de residus: roba, voluminosos, restes de poda i jardineria i piles (EGI,
Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013). La generació de residus al municipi es troba en 1,69
kg/hab. i dia, dels quals un 32,48% correspon a recollida selectiva i el 67,52% restant a recollida
no selectiva (IDESCAT, 2016).
Residus de la construcció. Pel que fa als materials provinents d’obres majors, ni als municipis
afectats ni a la comarca de la Selva hi ha cap abocador controlat per a residus de la construcció.
Els dipòsits més propers són a Palafolls, a Sant Celoni i a Santa Cristina d’Aro. A Cassà de la Selva
es troba una planta de reciclatge de residus de la construcció (Taller Ambiental DCD, 2010 (1) i
EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Altres residus. En aquest apartat no es parlarà d’altres tipus de residus ja que aquests no tenen
una afectació rellevant a l’àmbit d’estudi.
3.1.8. Infraestructures de transport i mobilitat

Xarxa viària. Començant per les infraestructures viàries, cal dir que la zona d'estudi presenta
una disponibilitat molt variada. De fet, tal i com ja s'ha exposat anteriorment, l'àrea d'estudi
queda circumscrita a la cruïlla entre tres vies, totes d'importància en les comunicacions dins de
Catalunya, i algunes també dins d'Espanya i a nivell transnacional.
Figura 2. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència del municipi de Caldes de Malavella.

x

x
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Per l'oest, transcorre l'AP-7 o Autopista del Mediterrani, que representa un eix de
comunicació de molt pes a nivell de l'estat, ja que comunica tota la costa mediterrània,
des de la frontera amb França, fins a Algesires, a Cadis. Aquesta autopista forma part de
la ruta europea E-15.
La segona infraestructura, de gran rellevància dins el marc de les comunicacions de
Catalunya, és la carretera nacional A-2. Aquesta via que va de Madrid a França
transcorre uns 700 m a l'est de l'àmbit, amb un traçat predominantment paral·lel a l'AP7. Comunica amb Girona, al nord, i el Maresme i Barcelona, al sud.
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En tercer lloc, la C-25 o Eix Transversal de Catalunya creua el sector d’estudi pel seu
extrem nord. Comunica per l’est amb Cassà de la Selva i per l’oest amb Vic i Manresa,
arribant fins a Cervera i Lleida. Entre els anys 2007 i 2013 es va dur a terme l’allargament
d’aquesta via fins a Caldes de Malavella, que va fer que la via s’estengués pel nord de
l’àmbit d’estudi, on fins aquell moment no hi arribava.
A la comarca de la Selva trobem també una assortida xarxa de carreteres locals. A prop de
l'àmbit, destaca la GI-673, que comunica el PGA Golf amb el nucli urbà de Caldes de Malavella.
Pel que fa a les propostes sobre la xarxa viària, el Departament Territori i Sostenibilitat ha
elaborat el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb l'objectiu de definir de
manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a
Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, per tal de constituir un pla complert
d'infraestructures de Catalunya. El PITC no presenta cap proposta per la xarxa viària que tingui
afectació al sector d’estudi.
Xarxa de camins. A la zona hi ha una xarxa de camins i vies rurals que permeten l'accés a masies
i granges disperses. En l’àmbit d’estudi trobem diversos camins que el comuniquen, cap
d'aquests es troba asfaltat. Molts d’aquests camins presenten una arrel històrica (veure apartat
4.9. Paisatge i patrimoni cultural).
A Caldes de Malavella el 2014 es va publicar el Pla especial de camins en sòl no urbanitzable. En
el pla es defineixen els camins municipals i es regula els usos admesos i la normativa que els és
d’aplicació. A l’àmbit no hi figura cap camí inventariat en el Pla especial, si bé la superfície que
es troba per sobre la C-25 limita per l’oest amb un camí classificat pel Pla especial com a Xarxa
local bàsica (transcorrent pel torrent de Can Sunyer). La xarxa local bàsica comprèn els camins
veïnals que comuniquen els diferents nuclis de població amb el nucli de Caldes i amb la xarxa
supramunicial, com a béns de domini públic. Ha de tenir una amplada d’entre 5 m mínim i 6,5
m màxim de mitjana i ha de permetre el pas creuat de camions d’extinció. Pels camins integrants
de la xarxa bàsica local es fixen les zones de servitud de protecció dels camins en 8 metres. En
la zona de servitud no es permet la realització de cap tipus d'obra i es determinen les condicions
a complir en aquells casos excepcionals en que es requereixi la realització d'obres o instal·lacions
per a la prestació d'un servei d'interès general.
En el sector no es troba cap sender de gran recorregut (GR) ni de petit recorregut (PR)
homologats. Tampoc es troben Camins ramaders, d'acord a la informació disponible al
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Xarxa ferroviària. Passant a les infraestructures ferroviàries, per l'est del terme municipal de
Vilobí d'Onyar i paral·lel a l'AP-7, transcorre la línia del Tren d'Alta Velocitat entre Barcelona i
Figueres, essent l'estació més propera la de Girona.
La línia R11 de Rodalies de Catalunya és una línia de mitja distància i serveis regionals entre
Barcelona i Cerbère. Comunica Barcelona, Girona i Figueres amb el Rosselló i Europa, a través
de la depressió prelitoral. Circula a l'est de la zona d'estudi, presentant la parada més propera
al municipi de Caldes de Malavella.

trets, resseguint la C-25 fins a l’alçada de l’AP-7, on giraria a nord seguint la direcció del traçat
ferroviari Girona-Barcelona. D’acord a això, no s’espera que tingui una implicació directa al
sector d’estudi.
Infraestructures aeroportuàries. Al nord-est de Vilobí d’Onyar es troba l'aeroport Girona-Costa
Brava, un aeroport d'àmbit nacional i internacional a nivell europeu. L'èxit d'aquest aeroport
s'ha basat principalment en la promoció per part de les institucions catalanes i gironines
d'algunes companyies de baix cost. L'aeroport va iniciar la seva activitat el 2002, any en què va
registrar 0,5 passatgers. L'afluència de passatgers va tocar el seu màxim el 2008, amb 5,51
milions de passatgers, i ha anat descendint des de llavors fins 1,78 milions de passatgers el 2015
(http://www.girona-airport.cat/).
Transport públic. Pel que fa a la xarxa de transport col·lectiu, el sector no disposa de parades
d’autobús ni d’altres modalitats de transport públic a les seves immediacions. La parada
d’autobús més propera, anomenada N-ll - Franciac, es situa a l’A-2, 1,4 km al nord-est de l’àmbit.
Pertany a la línia d’autobús 660, amb recorregut Lloret de Mar - Vidreres - Girona - Figueres, de
la companyia Sagalés.
Mobilitat. Pel que fa a la mobilitat prevista en el sector d'estudi, hi ha dos treballs que han
realitzat estimacions de la mobilitat generada per l’ampliació del golf. En primer lloc, tenim
l’Estudi de mobilitat de l'estudi previ sobre l'ampliació del sector PGA Catalunya Resort al sector
"Pla de Vilobí", que es tracta d’un estudi específic realitzat per a l’àmbit. Aquest treball estima
en quant a la mobilitat en vehicle privat que, tenint en compte el recinte actual en una situació
de desenvolupament del 100%, s’hi generarien un total de 649 trajectes/dia per sentit. Pel que
fa a la nova mobilitat generada amb l’ampliació prevista, l’estudi preveu que es generin un total
de 483 trajectes/dia per sentit en vehicle privat.
Per altra banda, en l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vilobí d’Onyar
(Taller Ambiental DCD, 2010) també es van estimar els viatges que es generarien en els diferents
sectors de desenvolupament. En el SUD-1g Golf es van estimar els viatges generats en 3.676
viatges/dia, dels quals un 95% es preveieren en transport privat i un 5% a peu o amb bicicleta.
Cal tenir en compte que aquesta xifra també incloïa els subsectors residencials de VPO previstos
fora de l'àmbit d'estudi.

3.1.9. Paisatge i patrimoni cultural

Característiques generals del paisatge. La plana de la Selva es tracta d'un paisatge
predominantment agrícola amb petites masses forestals intercalades, que ha estat notablement
modificat per les infraestructures que creuen la zona. Una altra característica pròpia del paisatge
de la plana de la Selva que es reconeix dins l'àmbit, és la presència de masies i granges disperses.

Pel que fa a les propostes per a la xarxa ferroviària, el PITC no planteja actuacions amb afectació
directa a l’àmbit d’estudi. Es prevéu i es pressuposta el projecte de l'Eix Transversal Ferroviari
que ha de connectar l'interior de Catalunya, de Lleida a Girona. El seu traçat es dibuixa, a grans

Els cultius en l'àmbit corresponen principalment a cultius de secà, fonamentalment de cereals
d’hivern. És important assenyalar el valor paisatgístic del mosaic de camps de conreu separats
per marges i torrents arbrats o amb arbustos. Aquests intersticis boscosos, pel seu interès visual
i cultural es constitueixen com un element bàsic d'identitat del paisatge de la plana de la Selva.
A més, les estructures resultants d'una bona conjunció d'espais de cultiu i espais intersticials
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biodiversos redunden en una percepció de lloc més ordenat, d'espai intrínsecament més divers
i complex i, per tant, més valorable per la ciutadania. En el sector d'estudi, els marges vegetals
diferencien propietats o cotes de nivell, encara que, com en moltes altres zones,
desgraciadament els marges han estat sovint reduïts o suprimits per guanyar terres de cultiu i/o
facilitar el pas de la maquinària agrícola.
Imatge 11. Vista d’una parcel·la agrícola de l’àmbit d’estudi.

Des del sector s'observa la plana de la Selva a l'est i les serres del Montseny i Guilleries.
Destaquen el fet que les visuals no tenen generalment elements antròpics, a excepció de les vies
de comunicació i algunes construccions agrícoles i ramaderes.
Catàlegs de paisatge. A continuació es fa una síntesi de les consideracions i determinacions del
Catàleg de paisatge de les comarques gironines (Observatori del Paisatge, 2014) que tenen més
rellevància per aquest estudi.
L’àrea d'estudi es troba a la unitat de paisatge Plana de la Selva (aquesta unitat de paisatge
territorialment correspon a la subunitat de relleu Depressió prelitoral de la qual s'ha parlat en
l'apartat del PTPCG). D'acord amb el Catàleg, la Plana de la Selva es tracta d'una unitat
paisatgística caracteritzada per les plantacions de frondoses i els camps de cultiu, normalment
ubicats en terrenys plans i vinculats a la proximitat i disponibilitat de recursos hídrics. Entre els
cultius predominants es destaca la producció de cereals i farratges, blat de moro i avellaners. El
relleu pla i els cursos fluvials de la unitat també donen cabuda a una important vegetació de
ribera que genera un contrast en relació amb l'horitzontalitat de la plana. Aquest tipus de
vegetació està constituïda principalment per pollancres, plàtans i vernedes, aquestes últimes
retrocés. Sumats a aquestes comunitats hi ha salzedes, omedes, canyissars i bogars. En les zones
en pendent guanyen pes les masses boscoses, alternant-les pinedes de pi pinyer, les pinedes de
pinastre, i el bosc mixt de surera i pins.
La població es localitza al llarg de tot l'espai, amb una sèrie de municipis propers a l'AP-7, des
d'Hostalric al sud, cap a Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres pel nord, i Caldes de Malavella.

Font: Elaboració pròpia

La tonalitat d'aquest paisatge varia molt al llarg de l'any i en funció del tipus de cultiu associat,
on destaca el verd intens del blat de moro, el groc dels gira-sols i els colors torrats dels camps
de cereals durant els mesos estivals. Durant la tardor i l'hivern predominen els marrons de les
terres treballades. Els marges vegetals aporten un verd que delimita els cultius, actuant com a
elements paisatgístics rectilinis que incrementen la varietat i riquesa paisatgística de l'àmbit pel
que fa a diversitat morfològica, cromàtica i de textura.
El paisatge es torna més forestal a l’est de l'àmbit. Es tracta de comunitats més o menys
estructurades, formades per alzines, pins i roures. Val a dir que aquestes són àrees més fràgils
que els camps a l'hora d'incorporar canvis en el paisatge, ja que es tracta de les àrees més
conservades i amb una menor influència humana (si bé també l'han tingut). Per tant, si bé no es
troben incloses a l’àrea d’estudi, cal tenir-les en compte ja que seran més sensibles a les
modificacions que puguin pertorbar el seu equilibri actual.
També els espais fluvials són espais molt sensibles als canvis en el medi. Això es fa palès en
alguns espais de ribera, com ara el tram sud del Torrent de Can Sunyer, que actualment
s'observen degradats per la pressió humana, enfront d'altres trams més ben estructurats.
En general, doncs, es tracta d'un paisatge que conserva notables valors de qualitat paisatgística,
si bé ha patit ja bastantes transformacions. També és important apuntar a l'hora de valorar els
aspectes paisatgístics que el sector d'estudi és en gran part visible des de les vies que el voregen.
Aquesta amplitud de les conques visuals des de les infraestructures, fa que els canvis en l'àmbit
quedin força exposats i, per tant, requereixin d'una bona adequació paisatgística.
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El catàleg estableix 8 objectius i 20 criteris a seguir per a la preservació i millora d'unitat de
paisatge 7b. D’aquests, a continuació es resumeixen aquells que poden tenir implicacions a
l’àrea d’estudi:
Objectius de qualitat paisatgística
x

Unes zones inundables restaurades i potenciades en la seva diversitat ecològica.

x

Uns paisatges de vegetació associada als cursos fluvials valoritzats i preservats com a
connectors i sistemes de síntesi de l'estructura del territori.

x

Uns assentaments urbans ordenats que no comprometin els valors del paisatge dels
espais circumdants i amb uns sistemes d'urbanitzacions residencials compactes i
integrats en el medi.

x

Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària i línies elèctriques) integrades en
el paisatge que no comprometin la permeabilitat ecològica i social.

x

Un sistema de masies i una trama viària d'arrel històrica ben conservats i potenciats com
a elements articuladors del paisatge mosaic.

x

Un sistema d'itineraris i miradors que permetin descobrir la diversitat dels paisatges.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció
x

Impulsar que els POUM dels municipis d'aquesta unitat de paisatge apliquin mesures de
protecció del sòl en els espais d'interès natural i de connectivitat ecològica.

x

Preservar i promoure els valors ecològics dels ambients humits i riparis.

x

Preservar el paisatge agroforestal de conreus, plantacions de caducifolis i boscos mixtos.
Reduir l'abandonament dels conreus i el risc d'homogeneïtzació del mosaic.
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x

Conservar masies i altres edificacions patrimonials i estudiar la reconversió d'usos
perquè puguin estar integrats dins de la xarxa d'espais educatius i / o turístics.

x

Promoure accions per millorar la qualitat estètica i ambiental de les urbanitzacions
(millora dels accessos i límits, regulació de les tipologies constructives i els codis
cromàtics, etc.).

x

Millorar el perímetre de les urbanitzacions (estètica i protecció enfront els incendis).

x

Realitzar un estudi d'integració paisatgística de les futures ampliacions dels eixos de
comunicació de la unitat que també inclogui mesures correctores.

x

Preservar el valor patrimonial la xarxa de petites carreteres d'arrel històrica.

Imatge 12. Valors estètics del paisatge cartografiats al Catàleg de paisatge de les comarques gironines.
Elements configuradors a l’àmbit d’estudi (zona remarcada en vermell).

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l'ordenació
x

Afavorir unes fronteres de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o
naturals, evitant la ubicació d'activitats no aptes en sòl agrícola. Evitar la degradació de
les fronteres creant franges de transició, sobretot en els nuclis a peu dels eixos de
comunicació principals.

x

Promoure una configuració compacta i ajustada a la tipologia tradicional dels nuclis i
evitar l'aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge.

x

Evitar el foment de les carreteres-aparador amb edificacions a banda i banda del viari.

x

Evitar la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les infraestructures lineals,
de manera que el seu creixement eviti la generació d'espais no aptes per als usos actuals.

x

Reintegrar paisatgísticament les infraestructures lineals mitjançant barreres,
tancaments, filtres vegetals, etc. a fi de millorar tant l'aspecte com la connectivitat social
i ecològica.

x

Molts dels boscos de ribera han estat substituïts recentment per explotacions de
caducifolis. Cal restaurar els àmbits amb vegetació de ribera que estiguin degradats.

x

Promoure una xarxa d'itineraris paisatgístics i de miradors.

El catàleg situa l’àmbit en l’àrea d’afectació del corredor d’infraestructures i remarca la
importància per aquesta zona de procurar per unes infraestructures lineals i de
telecomunicacions integrades en el paisatge que no comprometin la permeabilitat ecològica i
social. També estableix per a les urbanitzacions de baixa densitat, dins les quals assigna a l’àrea
de l’actual PGA Golf, l’objectiu vetllar per un sistema d'urbanitzacions ordenat i integrat en el
paisatge, que minimitzi l’impacte visual en el paisatge (veure Plànol Av01).
Quant als valors naturals i ecològics, el catàleg no reconeix valors destacables a l'àrea d'estudi.
Per altra banda, sí que reconeix un valor estètic classificat com a Element configurador (Imatge
12) dins del sector d’estudi. Es tracta d’un bosc fluvial que correspon a l'últim tram del torrent
de Can Sunyer, abans de deixar el sector d'estudi. Ja fora del sector d’estudi s’hi reconeixen un
bosc caducifoli a la banda oest i un camp de fruiters de regadiu al nord.
A l’àmbit hi ha diversos camins d’arrel històrica que el catàleg de paisatge reconeix (Plànol Av01).
Hi ha dos camins que creuen l’àmbit de nord a sud, un per la banda oest i l’altre pel centre.
També trobem diversos camins que ressegueixen els límits del sector.

Font: Catàleg de paisatge de les comarques gironines (Observatori del Paisatge; Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Publiques, 2010).

Catàlegs de masies. Els dos municipis que interessen el sector d’estudi tenen Catàleg de masies
aprovats. A Vilobí d’Onyar tenim el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable, publicat l’abril de 2015. En el Pla es realitza un inventari mitjançant fitxes de les
masies de municipi i es defineixen els criteris d’intervenció per a la seva conservació. Val a dir
que hi ha diverses masies incloses al catàleg a les immediacions de l’àmbit d’estudi, però només
una que es trobi dins d’aquest: Ca l’Estany. Es tracta d’una masia on el nivell d’intervenció que
es pot admetre és el de rehabilitació. La rehabilitació queda definida com l’acció de “tornar a fer
habitable un espai que anteriorment havia estat habitat i que, per les circumstàncies que sigui,
ha deixat de ser-ho”.
A Caldes de Malavella hi ha el Catàleg de masies i de bens protegits del POUM. Tanmateix, a
l’àmbit d’estudi no es troba cap masia recollida en l’esmentat catàleg.

3.1.10. Riscos ambientals

El catàleg delimita també diverses zones amb una estructura agroforestal d’interès i d’altres amb
estructura agrícola d’interès, tanmateix cap d’elles es situa al sector estudiat (veure Plànol
Av01).

Riscos geològics. Començant pels riscos geològics, dins l'àrea d'estudi hi ha poques àrees on el
pendent sigui superior al 20% i que per tant sigui susceptible de patir riscos geològics
importants. Aquestes àrees es tracten, principalment, d’alguns petits canvis de nivell bruscos
que es troben entre les diferents parcel·les agrícoles. Així, no es presenten riscos remarcables a
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nivell de corriments de terres ni d’esllavissades, no hi ha tampoc presència de talussos
destacables ni un risc important d'erosió.
D’acord al Mapa de prevenció dels riscos geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, disponible al catàleg de descàrrega on-line, l’àrea d’estudi no presenta riscos de
despreniments.
Risc d’inundació. Pel que fa al risc d’inundació, segons la informació de les bases cartogràfiques
disponibles al web de l’ACA, l'àmbit d'estudi presenta Zona potencialment inundable segons
criteris geomorfològics en els cursos del torrent de Can Sunyer i en un altre torrent que
transcorre al costat de l'AP-7, si bé només queda inclòs dins l’àmbit en el seu tram inicial, d’uns
200 m (veure Imatge 13). El sector no es troba afectat per àrees de 500, 100, 50, 25, ni 10 anys
de període de retorn d'inundació. Sí que s’hi inclou una petita àrea a l’extrem nord-oest del
sector que, d’acord al Mapa de prevenció dels riscos geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), es classifica com a Zona potencialment inundable segons criteris
geomorfològics (veure Imatge 13, notis que la zonificació feta per l’ACA difereix de la realitzada
per l’ICGC).
La planificació dels espais fluvials (PEF), promoguda per l’ACA, neix compromesa amb la
Directiva marc de l'aigua, promovent un nou paradigma en la gestió d'aquests espais, amb
l’objectiu de la zonificació de l'espai fluvial de les diferents conques a partir del coneixement
holístic, principalment des de tres vessants: dinàmica fluvial, inundabilitat i ambiental. La PEF
dona compliment al què preveu l'article 9 t) del DECRET 380/2006, de 10 d'octubre pel qual
s'aprova el reglament de la planificació hidrològica i als efectes del que estableix l'article 6 del
DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de
Catalunya.
La major part de l’àmbit estudiat es troba a la conca del Ter, excepte l’extrem sud-oest, que
pertany a la conca de la Tordera. La planificació de l'espai fluvial d’ambdues conques es va
publicar l’octubre de 2015, si bé alguns documents es troben encara en fase d’elaboració.
D’acord amb els mapes de zonificació, l’àrea d’estudi presenta zones probables d’inundabilitat
al llarg del torrent de Can Sunyer (conca del Ter) i del torrent que transcorre pel sud-oest del
sector (conca de la Tordera), coincidint amb la zonificació mostrada a la Imatge 13. Segons la
caracterització realitzada, el sector no es troba afectat per àrees de 500, 100, 50, 25, ni 10 anys
de període de retorn d'inundació, tampoc per àrees de màxima crescuda ordinària, ni per zones
inundables geomorfològicament. Per tant, no s’hi troben àrees regulades ni per la zonificació de
l'espai fluvial d'acord al Reglament de domini públic hidràulic4, ni per la zonificació de l'espai
fluvial segons el reglament de la Llei d'urbanisme5.
Risc sísmic. En referència al risc sísmic, segons el Pla especial d’Emergències sísmiques a
Catalunya (SISMICAT), en la darrera revisió aprovada per Acord de Govern l’octubre de 2014
(Departament d’Interior, 2014), Vilobí d'Onyar té una intensitat sísmica de categoria VII en

l’escala MSK i Caldes de Malavella de categoria VII-VIII. Ambdues classificacions obliguen a
redactar el consegüent Pla d'actuació municipal.
Risc d’incendis forestals. Pel que fa al risc d'incendis forestals cal dir que d'acord a les consultes
realitzades al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'àrea d'estudi no ha patit incendis
forestals entre 1986 i 2015. Segons Mapa de perill bàsic d’incendi forestal, disponible a la
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, les dades del qual es poden consultar a
la Imatge 13, el sector d’estudi es troba caracteritzat amb un risc d’incendi Baix (grau 1). No
obstant, les àrees forestals amb què limiten amb l’àmbit, els boscos d'en Gironès i els de la Font
del Frare, estan classificats amb risc d’incendis Alt (grau 3). Segons el decret 64/1995, de 7 de
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el municipi de Vilobí
d'Onyar no es troba caracteritzat amb Alt risc d'incendis, mentre que el terme de Caldes de
Malavella sí que està declarat d’Alt risc d’incendis.
En l'Informe de Sostenibilitat Ambiental de Vilobí d'Onyar (Taller Ambiental DCD, 2010 (1)) del
POUM del qual la tramitació no ha progressat, es va realitzar una valoració del risc d'incendis al
municipi, sobre la base del grau de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació, així com a la
continuïtat de les superfícies de les masses forestals, i la presència de factors humans que poden
contribuir a originar focus d'incendis accidentals o intencionats. En ell es va concloure que el
municipi no és molt vulnerable als incendis forestals i l'àrea d'estudi va quedar caracteritzada
amb un risc baix d'incendi en les àrees agrícoles. No obstant, el sector queda flanquejat per
zones forestals caracteritzades amb risc d'incendis Alt.
Al POUM de Caldes de Malavella igualment es reconeixen els boscos de Can Gironès, a l’est del
sector com a espais de risc d'incendis Alt (EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Riscos associats a les infraestructures de transport. El sector estudiat es troba envoltat per
infraestructures viàries. És per això que cal tenir en compte els riscos associats al transport de
mercaderies perilloses. Per al Pla especial d'emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), actualització 2015, el
Departament d’Interior ha elaborat un mapa de perill en relació al transport de mercaderies
perilloses. Per a la seva elaboració s’han tingut en compte el tipus de mercaderies que es
transporten, la quantitat de les mateixes i la seguretat de la via. S’han establert 4 nivells per a
l’índex de valoració del perill: Perill baix, Perill mig, Perill alt i Perill molt alt. El nivell de perill per
a l’AP-7 està caracteritzat com a molt alt. Els altres dos trams de vies propers a l’àmbit no es
troben valorats al mapa, si bé la C-25 a partir del creuament amb l’AP-7 cap a l’oest, es valora
amb Perill mig.
Per altra banda, l’àmbit d’estudi es troba inclòs a les servituds aeronàutiques de l’aeroport de
Girona. Concretament, els tres quarts nord del sector es troben sota la Superfície Horitzontal
Interna6. Mentre que el quart sud es troba dins el Límit d’aproximació final7 (Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, 2015).

4

Regulada pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat
pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener; el Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de
10 d’octubre; i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de
novembre.
5 Regulada per l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 8 de juliol, en
desenvolupament del que determina l’article 9.2. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
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Superfície horitzontal circular de radi dependent de les característiques de l'aeroport, situada a 45 m d'alçada
sobre el punt de referència de l'aeroport, l'objectiu és protegir els circuits visuals de les aeronaus abans de
l'aterratge (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, 2016).
7 Límit de la superfície formada per una combinació de plans anteriors al llindar de pista, les dimensions
geomètriques, pendents i seccions de la qual depenen de les característiques de l'aeroport(Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, 2016).
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Pla de protecció civil municipal. Al gener de 2016, es va aprovar inicialment per al municipi de
Vilobí d’Onyar l’Actualització 2015 del Pla de protecció Civil Municipal –Pla Multirisc 2014–,
redactat per l'Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de La Selva. Aquest pla conté els
documents que l'integren amb els riscos per als quals té obligatorietat (o recomanació pel
NEUCAT) de presentar Plans d’actuació municipal: INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, SISMICAT,
TRANSCAT, RADCAT i AEROCAT (DOGC, 2016).

Imatge 13. Riscos naturals associats al sector d’estudi (indicat en vermell). Els límits municipals es
representen en negre.

El terme de Caldes de Malavella té redactats tots Plans d’actuació municipals que té
l’obligatorietat de presentar. Els següents es troben homologats en data de març de 2015:
NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT i TRANSCAT; i l’INFOCAT en data d’octubre de 2012 (Departament
d’interior, 2016).

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques disponibles al Departament de Territori i Sostenibilitat i a
l’ICGC.
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3.2. Objectius de protecció ambiental d’obligació

En aquest apartat s’especifiquen els objectius de protecció ambientals fixats a l’àmbit
internacional, europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla i, en general,
les directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes en plans de
rang superior.
MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA GENERAL EN MEDI AMBIENT
El VI Programa de medi ambient (2001) de la Unió Europea defineix quatre àrees d’actuació
prioritàries:
1. Intentar mitigar el canvi climàtic.
2. Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i detenir la pèrdua de biodiversitat
en la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació.
3. Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants
d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius
sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs.

−

Frenar la pèrdua de biodiversitat i del patrimoni natural, a través de la conservació,
restauració i gestió adequada, compatible amb una producció ambientalment sostenible
dels recursos naturals.

−

Promoure un desenvolupament territorial sostenible i equilibrat, incentivant el
desenvolupament sostenible en el mitjà rural.

MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE BIODIVERSITAT
Els principis de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica es troben resumits en
diverses estratègies i convenis entre els quals: l’Estratègia global per a la conservació de la
biodiversitat, el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, l’Estratègia paneuropea per a la
diversitat biològica, l’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola
per a la conservació de la biodiversitat. A Catalunya existeix l’Estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, elaborat pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Institució Catalana
d’Història Natural.

Posteriorment s’ha aprovat l’Estratègia europea de desenvolupament sostenible (aprovada al
Consell Europeu de Göteborg, i revisada posteriorment, al juny de 2006). L’estratègia enumera
un seguit d’objectius concrets a escala de la UE per aconseguir invertir diverses tendències
insostenibles que requereixen una intervenció. En aquest sentit, cal destacar per la seva
incidència en el marc del present Pla, els següents objectius:

L’Estratègia catalana comparteix els grans objectius del corpus jurídic internacional, però els
concreta i adequa a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya. La proposta vol ser
d’aplicació al conjunt de la matriu territorial i no solament als espais naturals protegits i pretén
integrar les consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de
desenvolupament territorial i econòmic. Els seus objectius bàsics són eliminar o reduir les
amenaces que comprometen la conservació dels components de la biodiversitat a Catalunya,
com també garantir que els usos i aprofitaments que s’hi fan dels components de la biodiversitat
siguin sostenibles. L’Estratègia catalana s’estructura en quatre eixos d’actuació prioritaris, que
es concreten en 22 objectius estratègics, 63 objectius operatius i 290 accions. Aquest eixos són
els següents:

−

Lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes, respectant els compromisos del protocol de
Kioto i limitant l’augment de la temperatura mitja mundial a 2ºC respecte al nivell
preindustrial.

1. Coneixement sobre la diversitat biològica i avaluació i seguiment dels seus components.

−

Promoure maneres de producció i de consum més sostenibles. En particular, convé trencar
el vincle entre creixement econòmic i degradació ambiental i tenir en compte la capacitat
de càrrega dels ecosistemes.

4. Marc legal, administratiu, econòmic i social amb incidència sobre la diversitat biològica.

−

Gestionar de manera més sostenible els recursos naturals. Ha d’evitar-se la seva
sobreexplotació, augmentar l’eficiència de la seva utilització, reconèixer el valor dels serveis
ecosistèmics i frenar la reducció de la diversitat biològica abans de l’any 2010. En concret,
la UE ha d’esforçar-se en matèria d’agricultura, pesca i gestió dels boscos, garantir la
realització de la xarxa Natura 2000, definir i aplicar mesures prioritàries en relació amb la
protecció de la biodiversitat. Així mateix, ha de recolzar-se en el reciclatge i la reutilització.

4. Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de
càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic
mitjançant un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de
l’economia i la prevenció de la generació de residus.

L’estat espanyol va haver de redactar la corresponent Estratègia espanyola de desenvolupament
sostenible (2007), en el marc de l’estratègia europea, que conté una sèrie d’objectius principals
cap on orientar les mesures que s’han de dur a terme. Els objectius principals de l’estratègia pel
que fa a sostenibilitat ambiental i que tenen incidència sobre el cas que ens ocupa són els
corresponents al vector Conservació i gestió dels recursos naturals i ordenació del territori:
−

2. Conservació de la diversitat biològica.
3. Ús sostenible de la diversitat biològica.

MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
El document redactat pel Departament de Medi Ambient i habitatge Bases per a les directrius
de connectivitat ecològica de Catalunya (2006), proposa 68 directrius elaborades seguint criteris
de caire sectorial. Seguidament es recullen les directrius que poden tenir una major capacitat
d’incidència en el cas que ens ocupa:
− Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la
connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes a escala local tant els que estan
definits de valor natural per la planificació sectorial i territorial com els que no.
− Concentració de les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells
sectors que es demostri que tenen un menor valor ecològic, de manera que no interrompin
cap connexió ecològica o corredor biològic d’àmbit municipal. Igualment s’evitaran els usos
urbans susceptibles de reforçar l’efecte barrera de les infraestructures viaries.

Assegurar la sostenibilitat ambiental i la qualitat del recurs hídric, garantint el proveïment a
la població i l’ús productiu sostenible del mateix.
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− Delimitació dels punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de
les mesures de caire urbanístic que permetin revertir la situació.
− Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb més valor connectiu
per tal de que no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva.
− Tractament dels límits urbans i integració dels principis de permeabilització i l’establiment
d’itineraris paisatgístics.
− Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal d’incrementar el
grau de protecció activa preventiva dels sòls amb interès connector.
− On sigui necessari, dotació d’una figura especial de protecció com a connector fluvial en
l’àrea de “zona fluvial”(espai riberenc situat fora del domini públic hidràulic).
− Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès
connector i adopció de mesures necessàries per la seva protecció.
− Aplicació dels Criteris d’intervenció en espais fluvials i les Recomanacions tècniques per al
disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial redactats per l’agència Catalana
de l’Aigua.

− Disposar d’informació adequada sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic
tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta.
MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE CANVI CLIMÀTIC
Existeixen, en aquesta matèria, diversos convenis i protocols internacionals i europeus, entre els
quals el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al
conveni esmentat, l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic o l’Acord de París, marquen els
objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos.
A Catalunya, el Govern de la Generalitat ha promogut l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi
climàtic 2013-2020 que recull actuacions a portar a terme en control d’emissions de CO2, en
política energètica, educació i informació, mobilitat, etc. l’Estratègia es basa en diferents línies
d’actuació, d’entre les quals per al present cas es destaquen:
− Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i
mitigar-ne els efectes negatius.
− Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte hivernacle.
− Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA D’AIGUA
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües,
la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial té incidència i que són,
especialment, els següents:

Per altra banda, el Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2016), promogut per la
Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, analitza l’estat del clima i la seva evolució
recent i projeccions futures a Catalunya. Pel que fa al planejament urbanístic s’hi formulen un
seguit de propostes o consideracions a seguir. Seguidament enumerem aquelles propostes que
tenen major capacitat d’incidència en el cas que ens ocupa:

− Prevenir el deteriorament i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics.

−

− Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics
disponibles.
−

− Protegir i millorar el medi aquàtic.
− Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves
contaminacions.
− Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
− Protegir les aigües territorials.
MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA D’AMBIENT ATMOSFÈRIC
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de
l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna
adreçada a:
− Definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Unió Europea per evitar,
prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu
conjunt.
− Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
− Avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats
membres.
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−

Cal promoure la nova comprensió dels espais oberts en relació amb l’ecologia aplicada a
l’àmbit acadèmic, professional i de l’Administració competent per tal de poder fer un salt
endavant pel que fa a la visió del territori i de les potencialitats i limitacions que té, per a
poder prendre millors decisions.
Cal replantejar els instruments de protecció d’espais d’interès natural des d’una
aproximació més estratègica, més ecològica i més eficient que l’actual. Cal incloure d’una
manera destacada els conceptes de pertorbació i de dinamisme, els quals són clau per a
abordar els efectes del canvi climàtic.
Cal seguir madurant l’instrument de l’avaluació ambiental estratègica, especialment per a
poder incorporar el canvi climàtic en els models territorials i, sobretot, urbanístics. Amb
aquesta finalitat, cal tenir en compte el canvi climàtic en l’avaluació de les alternatives en
instruments de planejament i valorar la bonesa de cadascuna amb relació a l’alliberament
de CO2.

MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE SÒL
No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre sòl a
Catalunya. Tot i així, en l’àmbit de la Unió Europea existeix una Comunicació de la Comissió al
Consell, el Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM(2006)
231 final de 22 de setembre de 2006 [SEC(2006) 620 i SEC(2006) 1165]), titulada Cap a una
estratègia temàtica per a la protecció del sòl.
Aquesta comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir una important incidència en
la protecció dels recursos edàfics, limitant el segellat del sòl i fent que en les decisions relatives
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a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques (per exemple, el risc d’erosió). Com
a objectiu general s’assenyala la protecció i la utilització sostenible dels sòls, en funció dels
següents principis rectors:
1- Prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions:
− si s’utilitza el sòl i s’exploten les seves funcions, s’han d’adoptar mesures que incideixin en la
utilització del sòl i en les pautes de gestió, i
− si el sòl exerceix un paper d’embornal/receptor dels efectes de les activitats humanes o de
fenòmens mediambientals, s’han d’adoptar mesures en la font.
2- Restauració del sòl degradat per a retornar-li un nivell de funcionalitat que correspongui
almenys a la seva utilització actual i prevista, considerant també les repercussions financeres de
la restauració del sòl.
MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE PAISATGE
En el context europeu, el Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la
protecció, la gestió i la planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions
paisatgístiques. A Catalunya existeix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge, que promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per
tal d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un
desenvolupament sostenible.
La Llei es basa en els principis d’actuació següents:
1. Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional
del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes.
2. Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure
en un entorn culturalment significatiu.
3. Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de
valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i
identitària.
4. Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del
territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
5. Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i
l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge.
6. Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció
d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.
7. Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i
econòmics.
MARC LEGAL I DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE RISC
Els principals documents normatius en matèria de risc són els següents:
− En el marc europeu, la Directiva 82/501/CEE (Seveso I), la Directiva 96/82/CE (Seveso II) i la
Directiva 2003/105/CE.
− En el marc estatal, el Reial decret 1254/1999, modificat pels RD 119/2005, de 4 de febrer, i
RD 948/2005, de 29 de juliol, que s’ha implementat a Catalunya mitjançant el decret
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174/2001 de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999,
de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els qual
intervinguin substàncies perilloses.
− El Pla d’Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT. Direcció General
de Protecció Civil, actualització de 2016)
− La Guia de criteris per a la planificació del territori en l'entorn dels establiments industrials
afectats per la legislació d'accidents greus (Servei de seguretat d’instal·lacions del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 2007).
PLANEJAMENT DE RANG SUPERIOR
Pel que fa al planejament de rang superior, el present Pla especial haurà de tenir en compte el
Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG) del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, 2010. L’informe de sostenibilitat ambiental del PTPCG destaca 4 objectius
ambientals principals que són els següents:
1. Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne els efectes.
2. Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a l’aigua
i l’energia.
3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats,
inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera.
4. Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes, els hàbitats i les espècies.
5. Protegir i gestionar adequadament el paisatge.
6. Avançar cap a un model de mobilitat sostenible, basat en la priorització dels vianants, la
bicicleta, el transport públic i la intermodalitat.
7. Apostar per processos d’urbanització i transformació basats en un ús eficient del sòl i el
benestar i la seguretat dels residents.
Per altra banda, el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, 2010, proposa els següents objectius ambientals:
1. Evitar la pèrdua de biodiversitat i garantir la connectivitat ecològica de tot el sistema,
vetllant, en concret, per la conservació dels espais PEIN i protegint i conservant els espais
d’interès o valor ecològic i els eixos fluvials pel seu valor connector.
2. Definir una xarxa d’espais que garanteixin el manteniment de la connectivitat ecològica amb
especial atenció al corredor d’Aiguaviva-Fornells, entre les Gavarres i el volcà de la Crosa.
3. Deixar lliures les zones inundables de les valls del Ter i l’Onyar, i altres cursos fluvials, alhora
que vetllar per evitar la contaminació de les aigües continentals subterrànies de l’àmbit.
4. Fomentar l’ús del transport públic entre els municipis que conformen el Sistema Urbà de
Girona per tal de frenar el creixement de la mobilitat en vehicle privat i afavorir els modes
de transport més eficients.
5. Definir un marc homogeni de regulació del sòl no urbanitzable per a tots els municipis del
sistema, de manera que no existeixin incongruències en la planificació entre els diferents
municipis.
6. Protegir específicament aquelles àrees de major valor paisatgístic i que cal preservar del
procés urbanitzador, amb especial atenció a les planes agrícoles que queden en el sistema.
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7. Establir una xarxa bàsica de mobilitat alternativa i de qualitat que uneixi tots els nuclis del
sistema urbà mitjançant vies ciclables.

Objectiu 4: Minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl.
O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques
del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica.

9. Minimitzar el risc d’incendi en relació amb les urbanitzacions i edificacions aïllades.

O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

10. Garantir la disponibilitat de les instal·lacions necessàries per a la gestió dels residus generats
per qualsevol actuació urbanística prèviament a la seva aprovació.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos ambientals
(geològics, d’inundació o altres).

8. Fomentar l’estalvi energètic per fer front a situacions de col·lapse en el subministrament.

3.3. Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla
3.3.1. Objectius ambientals per a la sostenibilitat del desenvolupament i l’aplicació del PE

Un cop determinats els principals aspectes ecològics i ambientals de l’àmbit d’estudi o del seu
context més proper, i de diagnosticar i valorar aquells que són més rellevants tant pel seu interès
com per la naturalesa de les actuacions que es plantegen emprendre en l’àmbit, s’han
determinat 5 objectius ambientals a tenir en compte en el desenvolupament de la proposta.
Cadascun d’ells ha estat detallat en sub-objectius que pretenen definir més concretament el
sentit de l’objectiu principal. Són els següents:
Objectiu 1: Preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant, potenciant
la seva biodiversitat i les funcions ecològiques.
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot potenciant la seva
biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.2.

Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència i fent servir
espècies autòctones.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant els espais verds
amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant maximitzar la seva continuïtat a
l’interior de l’àmbit i proveint la seva connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.4.

Maximitzar la captació de CO2 per part dels espais biodiversos i els espais verds existents
i de nou desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a l’àmbit i
contribuir a mitigar el canvi climàtic.

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i criteris d’integració paisatgística.

O1.6.

Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.

Objectiu 2: Tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir la seva funció
ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial.

Objectiu 5: Vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una bona qualitat
atmosfèrica, acústica i lluminosa.
O5.1.

Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats en SNU.

O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de funcions, en
relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa.

O5.3.

Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la classificació del sòl.

O5.4.

Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la normativa vigent.

3.3.2. Jerarquització dels objectius ambientals

A continuació s’exposa la jerarquització dels sub-objectius ambientals recollits a l’apartat
anterior d’acord al seu ordre d’importància en el pla que ens ocupa. Cal tenir en compte que els
5 objectius ambientals presentats ja s’han ordenat per rellevància general a l’apartat anterior.
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot potenciant la seva
biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.2.

Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència i fent servir
espècies autòctones.

O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus entorns.

O2.2.

Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal d’ afavorir la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant els espais verds
amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant maximitzar la seva continuïtat a
l’interior de l’àmbit i proveint la seva connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.4.

Maximitzar la captació de CO2 per part dels espais biodiversos i els espais verds existents
i de nou desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a l’àmbit i
contribuir a mitigar el canvi climàtic.

O2.3.

Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua en aquells espais
que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany, etc.).

O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus entorns.

O2.2.

Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal d’afavorir la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O3.1.

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot, incrementar-ne el valor.

O2.3.

Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua en aquells espais
que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany, etc.).

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i criteris d’integració paisatgística.

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i recuperant els
elements i ambients paisatgístics d’interès.

O1.6.

Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.

O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques
del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica.

O3.1. Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot, incrementar-ne el valor.
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O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos ambientals
(geològics, d’inundació o altres).

O5.1. Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats en SNU.
O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de funcions, en
relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa.

O5.3.

Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la classificació del sòl.

O5.4.

Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la normativa vigent.

4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ PROPOSADA
4.1. Descripció i valoració de les alternatives d’ordenació considerades

A continuació es descriuen les alternatives d’ordenació valorades durant la fase d’Avanç a l’hora
d’enfrontar la redacció del pla especial.
4.1.1. Alternativa 0. Manteniment de l'estat actual i el planejament vigent

L’Alternativa 0 significa mantenir l’estat actual, tant pel que fa als valors ecològics i ambientals
de l’àmbit com als usos ara presents en l’àmbit. Això significa que, en no realitzar-se les
determinacions que recull el Pla especial, es manté l’estat actual dins de les qualificacions
urbanístiques d’acord al planejament vigent a l’àmbit als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de
Malavella.
D’aquesta manera, l’àmbit es manté sota les zones de sòl actuals, és a dir: com a Zona de sòl
rústic (clau R) en la major part de l’àmbit, d’acord a les vigents Normes Subsidiàries de
Planejament de 1987 al terme de Vilobí d’Onyar; i com a Zona de sòl agrícola i Zona de sòl
forestal, d’acord al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de Caldes de Malavella de 2013.
Actualment a l’àmbit els espais agrícoles són el més abundants, i suposen aproximadament el
96% de la superfície de l’àmbit. Els espasi biodiversos presents ocupen una superfície del 0,3%
de tot l’àmbit. A banda de la presencia d’alguns edificis/habitatges de caire rural o
d’instal·lacions vinculades a l’activitat agrària (la majora d’elles en desús) els elements antròpics
més rellevants són els vials, ja siguin carreteres o camins. Aquests ocupen aproximadament el
3,4% de la superfície de l’àmbit.
Pel que fa als espais biodiversos ara presents, tot i tractar-se d’una superfície petita, tenen un
valor rellevant. D’una banda, trobem el rec de can Sunyer que en una part del seu recorregut té
poca amplada a causa que l’activitat agrícola ha minimitzat els espais de vora quasi a la mínima
expressió. Per tant, en aquesta part del recorregut el valor en biodiversitat és més baix.
Tanmateix, a mig recorregut es va realitzar una basa, que permet l’acumulació d’aigua, la qual
s’ha naturalitzat.
A partir d’aquest procés, en aquests moments té una configuració ecològica interessant i amb
valor, tot i que no excepcional. No és una bassa de grans dimensions, però en tractar-se d’una
zona vinculada a l’aigua suposa un hàbitat humit que en el nostre context mediterrani no són
pas abundants i, per tant, són espais on es desenvolupen espècies que requereixen aigua per tal
de realitzar el seu programa biològic. Conseqüentment, és un espai amb valor ecològic.
Igualment, la riera aigües avall de la bassa agafa progressivament una configuració més rica
ecològicament i que en el tram final dins de l’àmbit té una estructura ecològica molt valuosa.
Efectivament, es tracta en aquest tram d’una riera estacional que circula acompanyada a banda
i banda d’un potent estrat arbori i arbustiu amb bones propietats emergents d’ecosistema
(composició, vores, estat successional complex, major estabilitat i capacitat d’absorció de CO2 i
regulació del cicle de l’aigua). Per tant, és un element destacat des de la perspectiva ecològica i
ambiental.
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Contràriament, cal assenyalar que els espais agrícoles tenen un menor valor ecològic. Per la seva
pròpia naturalesa i finalitat productiva, signifiquen mantenir un ecosistema ‒l’agrícola‒ en
detriment d’altra biodiversitat, per tal d’eliminar competència i maximitzar la producció. Per
tant, la biodiversitat és més baixa, també la complexitat ecològica i el control del cicle de l’aigua
és menor. Això no significa que no hi hagi espècies vinculades a l’hàbitat agrícola, algunes d’elles
molt ben relacionades amb ell, però els valors ecològics són ben diferents que en els espais
biodiversos ja que la biodiversitat és força més baixa i d’ella depenen la resta de propietats
ecosistèmiques.
Conseqüentment, a l’Alternativa 0 es mantenen els valors ecològics i ambientals actuals i els
usos i activitats existents en el present, amb concordança amb els permesos d’acord a la
normativa urbanística dins el planejament vigent als respectius municipis, corresponent a cada
una de les zones presents.
4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU

L’Alternativa 1 significa el desenvolupament del Pla especial per tal d’implementar nous usos i
activitats compatibles en sòl no urbanitzable de l’àmbit d’estudi. Per tant, es proposen nous
usos, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals dels espais de l’àmbit d’actuació
i els espais adjacents.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

Imatge 14. Proposta de l’Alternativa 0.
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Els usos proposats en zones diferenciades en aquesta alternativa (a més dels usos actuals de
conreu i forestal) són: de conreu específic de vinya, de camp de golf, d’àrea esportiva, recreatius
en àmbit aquàtic, i d’hípica.
Una part important de l’àmbit segueix sent agrícola en l’estat actual (al voltant del 47,5% en
superfície). Quant als vials que considera el Pla especial, incrementen la superfície ocupada en
uns 1.100 m3 i, per tant, passa de ocupar el 3,4% de la superfície de l’àmbit al 3,5%. La resta de
superfície de l’àmbit –aproximadament un 49%‒ es destina a “espais d’activitat” per acollir les
noves activitats.
Des de la perspectiva ambiental la valoració dels espais que inclou aquesta alternativa
(relacionades per ordre d’importància superficial) és la següent:
Espais agrícoles. Tal i com s’ha comentat en l’Alternativa 0, aquest espais tenen més valor
productiu que ecològic. En la proposta del Pla especial la superfície destinada a aquests espais
és d’aproximadament el 47% mentre que a l’Alternativa 0 eren el 96%. La reducció es deu als
espais d‘activitat, que lògicament es disposen en zones agrícoles preexistents. Els espais
agrícoles existents són espais on la pertorbació basal és força inferior a la dels espais urbans o
espais més freqüentats per humans, però en canvi són força més pertorbats que els espais
biodiversos. Es tracta, doncs, d’ecosistemes simplificats però que també contenen elements
biològics.
Espais biodiversos vinculats a medi terrestre. En l’Alternativa 1 aquests espais ocupen una
superfície força petita i discontínua. Es tracta d’espais que contenen hàbitats biodiversos tipus
forestals (boscos, matollars, herbassars) en diferent grau de desenvolupament i complexitat,
que son els espais on la biodiversitat és major. Són espais menys pertorbats i que tenen més
complexitat i les corresponents propietats ecològiques, i també paisatgístiques.
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Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic. La superfície que ocupen aquests espais en
l’Alternativa 1 és la corresponent a l’àmbit per on transcorre actualment el torrent de can Sunyer
al llarg del seu recorregut pel sector d’estudi. El Pla especial recull la realització d’un llac que
substitueix: l’esmentada riera, principalment en el primer tram, de molt poca amplada d’hàbitat
fluvial; la bassa ara existent; i un tram aigües avall de la bassa. Tanmateix, el tram final de la riera
que té una configuració ecològica tan important es respecta totalment.
El fet de la realització del llac suposa generar un espai aquàtic important, per la qual cosa es
proposa ben naturalitzat. Sent així el guany ecològic i ambiental és important. L’increment de la
superfície d’hàbitat aquàtic és rellevant i, per tant, la capacitat d’acollir espècies que facin el seu
cicle biològic en aquest medi ‒total o parcialment‒ augmenta considerablement. I ho fa tant en
biodiversitat com en nombre d’individus respecte a la situació actual. A més, el llac disposarà
d’un tractament de depuració de les aigües biològic, per la qual cosa el ventall de biodiversitat
s’amplia en espècies pròpies de zones humides. Per tant, serà un àmbit molt apreciable en valors
ecològics, que farà una compensació positiva en biodiversitat i hàbitats, i que també té qualitats
paisatgístiques que afavoreixen el territori. Encara més, contribuirà a millorar els processos
ecològics vinculats a la connectivitat ecològica, ja que l’actuació incrementa la permeabilitat
ecològica i aquesta és bàsica en els processos de connectivitat ecològica que es puguin
desenvolupar, donada l’adjacència d’espais amb valor connector.

La superfície total dedicada als diferents els espais d’activitat es distribueix de la següent
manera. Els espais dedicats a conreu específic de vinya ocupen un 9,9% de la superfície total de
l’àmbit. L’espai d’activitat de camp de golf ocupa un 11,8% de la superfície de l’àmbit. L’àrea
d’activitat esportiva ocupa el 4,5%. El llac naturalitzat per a usos recreatius ocupa
aproximadament el 15,4% de l’àmbit. Finalment, l’activitat d’hípica ocupa el 6,7% del total de la
superfície de l’àmbit. A continuació es descriuen aquests espais d’activitat.
Activitat recreativa en llac naturalitzat. En l’àmbit corresponent al nou llac es proposa que es
puguin realitzar activitats recreatives compatibles. La configuració ecològica complexa de bona
part de la vora i sobretot dels espais destinats a la depuració de les aigües serà important, per
tal que tingui més valor ecològic i paisatgístic.
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Imatge 15. Proposta de l’Alternativa 1.

Espais de noves activitats. En aquest cas, cal considerar que les diferents activitats ocupen una
part important del sol destinant a cadascuna d’elles. Les ocupacions lògicament modifiquen
ecològicament i ambiental l’hàbitat o l’espai preexistent. Per això cal valorar dos aspectes
essencials. El primer és la configuració dels espais no estrictament ocupats per construccions i
instal·lacions. El segon, les mesures de minimització d’efectes ambientals i d’integració en el
paisatge de construccions i instal·lacions. Quant al primer, en general es definirà el tractament
dels espais perimetrals i els espais verds. Quant al segon, es determinaran els aspectes
d’integració paisatgística segons la qualitat territorial que es derivi del desenvolupament del Pla
especial.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.
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Per altra banda, s’ha de considerar que la generació de l’estany implica nous consums d’aigua
de l’aqüífer. Cal, per tant, que la concreció de la proposta tingui en compte totes les mesures
d’estalvi i reutilització d’aigua necessàries per tal de ser el màxim de respectuosa possible amb
aquest recurs.

Activitat de conreu específic de vinya. Té el valor d’introduir una activitat que ja es fa però amb
una orientació diferent. En tot cas, ambientalment és una activitat relativament poc
pertorbadora del medi i, sobretot, introdueix un nou tipus de conreu al qual hi ha vinculades
espècies diferents a les dels conreus actuals. Per tant, implica un cert augment potencial de la
biodiversitat en aquest àmbit.
Activitat d’hípica. Es tracta d’una activitat que en sí mateixa també és relativament poc
pertorbadora, tot i que la freqüentació que implica pot ser rellevant. En tot cas, requereix
d’instal·lacions que normalment són poc contaminants. L’adequació dels perímetres és
important així com la definició de recorreguts associats.
Activitat esportiva. També és una activitat relativament poc pertorbadora i té l’avantatge que
es desenvolupa en pistes condicionades per a la seva realització. Per tant, hi ha concentració de
la presència i la freqüentació que contribueix a no escampar el efectes pertorbadors i/o
contaminants de la mateixa.
Activitat específica de golf. En aquest cas, es tracta d’una activitat ben poc pertorbadora ja que
la freqüentació és mol limitada per la seva pròpia naturalesa. A més, bona part de l’àmbit en la
qual no es desenvolupa el joc (fora de green) sol tenir una qualitat ecològica alta, que fins i tot
pot incrementar si s’apliquen criteris de configuració ecològica en comptes de jardineria clàssica.
4.1.3. Alternativa 2. Nous usos i àrees de millora de la biodiversitat

A l’igual que l’Alternativa 1, l’Alternativa 2 significa el desenvolupament del Pla especial per tal
d’implementar nous usos i activitats compatibles en el sòl no urbanitzable de l’àmbit d’estudi.
Per tant, es proposen nous usos, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals dels
espais de l’àmbit d’actuació i els espais adjacents.
Els usos proposats en zones diferenciades en aquesta alternativa (a més dels usos actuals de
conreu i forestal) són els mateixos que recull l’Alternativa 1: de conreu específic de vinya, de
camp de golf, d’àrea esportiva, recreatius en àmbit aquàtic, i d’hípica.
Per tant, tot allò argumentat en la descripció i valoració de l’Alternativa 1 és d’aplicació en
aquesta alternativa 2. Tanmateix, l’aspecte estratègic de caire ambiental que les diferencia és
bàsicament que en l’Alternativa 2 es potencien les àrees dedicades a Espais biodiversos vinculats
a medi terrestre que desenvoluparan la funció específica de contribuir a la maximització de la
biodiversitat i les funcions ecològiques de l’àmbit. Això té conseqüències molt substancials
respecte l’Alternativa 1 en la qualitat ecològica de l’àmbit. Efectivament, fa que incrementi la
biodiversitat i millorin els processos ecològics (la complexitat, l’estabilitat i la connectivitat
ecològica). Conseqüentment, això repercuteix en l’increment de l’absorció de CO2 de
l’atmosfera, en el control del cicle de l’aigua i també especialment en la clara millora de la
qualitat del territori i del seu paisatge. Per tant, significa en definitiva una millora dels serveis
ecosistèmics de l’àmbit.
Així doncs, l’Alternativa 2 està enfocada al guany net en biodiversitat a l’àmbit, millora que es
planteja a mode de compensació de les pèrdues d’hàbitats que es preveuen a la zona d’actuació
pels desenvolupaments del ressort. Val a dir, que el guany el biodiversitat no només es fa palès
respecte la proposta de l’Alternativa 1, sinó també respecte l’estat actual de l’àmbit, Alternativa
0.
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El plantejament de l’Alternativa 2 es tradueix en els següents percentatges de superfícies.
L’àmbit agrícola que es manté en les condicions actuals en aquesta alternativa es situa al voltant
del 29,3% de superfície total de l’àmbit. L’àmbit d’espais biodiversos terrestres passa a ser de
0,28% en l’Alternativa 1 a gairebé el 19% de la superfície total. Si a més a aquesta àrea li sumem
la superfície destinada a espais biodiversos aquàtics, l’àrea total implicada és de quasi el 35%
del total. A aquest xifra encara caldria afegir tots els espais de vora de les zones d’activitat en
les quals la configuració hauria de tenir certa implicació en la biodiversitat. Quant als vials que
la superfície ocupada és del 3,5%.
Així, la descripció dels diferents espais implicats en l’Alternativa 2 és la següent:
Espais agrícoles. Tal i com s’ha comentat en l’alternativa 0, aquest espais tenen més valor
productiu que ecològic. En la proposta del Pla especial la superfície destinada a aquests espais
és d’aproximadament el 29%, mentre que a l’Alternativa 0 eren el 96%. La reducció es deu a que
una part d’aquests espais agrícoles passen a ser espais biodiversos terrestres i aquàtics i una
altra part a espais per a les noves activitats.
Com ja s’ha exposat anteriorment, els espais agrícoles existents són espais on la pertorbació
basal és força inferior a la dels espais urbans o espais més freqüentats per humans, però en canvi
són força més pertorbats que els espais biodiversos. Es tracta, doncs, d’ecosistemes simplificats
però que també contenen elements biològics.
Espais biodiversos vinculats a medi terrestre. En l’Alternativa 2 es potencien aquests espais de
manera que, a diferencia de l’Alternativa 1, en l’Alternativa 2 passen a ocupar molta més
superfície (de prop del 0,3% al 19% de la superfície total de l’àmbit). Es tracta d’espais que
contindran hàbitats biodiversos tipus forestals (amb boscos, matollars, herbassars), en diferent
grau de desenvolupament i complexitat, ja que son els espais on la biodiversitat és major. Són
espais menys pertorbats i que tenen més complexitat i les corresponents propietats
ecològiques, i també paisatgístiques. Finalment, s’ha afegit la superfície de conreu situada al
marge esquerra del torrent d’en Sunyer com a àmbit per a l’increment de la biodiversitat. Per
tant, són una millora ambiental important, en tant que milloren els serveis ecosistèmics en
general.
L’increment de la biodiversitat en aquests espais s’assoleix a partir de les següents estratègies:
x

Potenciació de la complexitat estructural mitjançant una estructura multi estrat
(superposició dels estrats herbaci, arbustiu, lianoide i arbori) per tal d’afavorir la maduració
progressiva del desenvolupament vertical dels diferents hàbitats pretesos i la constitució
d’una xarxa tròfica complexa.

x

Configuració dels elements biodiversos per tal que desenvolupin funcions de connectivitat
dins l’àmbit com també amb els espais biodiversos circumdants.

x

Afavoriment la diversitat d’hàbitats autòctons per acollir una major diversitat d’espècies i
que aquestes es trobin ben adaptades a les condicions ambientals existents.

x

Regulació de les pertorbacions antròpiques en els espais biodiversos a partir de la modulació
de la freqüentació humana.
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Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic. La superfície que ocupen aquests espais en
l’Alternativa 2 és la mateixa que la presentada a l’Alternativa 1. També són iguals les condicions
i característiques amb què es desenvolupen aquests espais. Per tant, ens remetem a la
descripció d’aquests espais a l’apartat anterior (4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb
el SNU).
Espais de noves activitats. En aquesta alternativa la superfície ocupada per cada un dels
diferents espais d’activitat previstos és la mateixa que a l’Alternativa 1 (veure apartat 4.1.2.
Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU).
Cal, doncs, igualment considerar que les diferents activitats ocupen part una part important del
sol que ascendeix a prop del 49% de la superfície total de l’àmbit, on les ocupacions modifiquen
ecològicament i ambiental l’hàbitat o l’espai preexistent. En aquest sentit, s’ha de valorar tant
la configuració dels espais no estrictament ocupats per construccions i instal·lacions, com les
mesures de minimització d’efectes ambientals i d’integració en el paisatge de construccions i
instal·lacions, tal i com s’ha exposat a l’apartat 4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb
el SNU.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

Imatge 16. Proposta de l’Alternativa 2.
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Pel que fa a la descripció i valoració de com es configuren els diferents espais d’activitats, també
ens remetem a l’apartat 4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU.
En conclusió, les millores de la biodiversitat descrites, juntament amb la concreció del llac
naturalitzat i espais vinculats a ell (zones humides i torrent ben configurat), són essencials per
aconseguir un guany important des de la perspectiva ecològica, ambiental, territorial i
paisatgística en un espai en el que s’incrementarà substancialment l’activitat antròpica, de
manera més moderada inicialment, però més exhaustiva en el futur proper. Per tant, cal
entendre la millora ecològica i ambiental amb un clar efecte compensador necessari.
4.1.4. Anàlisi de disposició de les diferents usos i activitats a l’àmbit

Complementàriament a les alternatives d’ordenació definides en base a diferents models de
configuració i línies estratègiques, s’ha definit la ubicació de les diferents peces implicades i dels
diferents usos previstos en el SNU en base al màxim assoliment dels objectius ambientals del pla
i centrant-nos més especialment en els criteris de: vetllar pel manteniment i potenciació de la
biodiversitat i la funcionalitat ecològica, vetllar per la qualitat paisatgística, adaptar-se a la
geomorfologia de la zona, i reduir les necessitats de mobilitat entre les diferents peces
implicades.
Aquests criteris es troben representats dins els objectius ambientals adoptats pel pla especial
en els subobjectius:
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot potenciant la seva
biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant els espais verds
amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant maximitzar la seva continuïtat a
l’interior de l’àmbit i proveint la seva connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i criteris d’integració paisatgística.

O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus entorns.
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O3.1.

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot, incrementar-ne el valor.

O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques
del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica.

O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos ambientals
(geològics, d’inundació o altres).

O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de funcions, en
relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa.

nivell existents. Es contempla la generació d’una anella perimetral al llac que estigui
convenientment vegetada. D’aquesta manera s’assoleix una necessitat mínima de moviment de
terres i es millora l’encaix ecològic i paisatgístic del llac.
Les condicions que concretaran els límits del llac (cotes d’alçada, dimensions, etc.) s’exposen
amb més detall a l’apartat 5.1.1. d’aquest document.
Espais de noves activitats.
Activitat recreativa en llac naturalitzat

A continuació s’exposa els criteris i decisions seguides a fi de determinar la ubicació i distribució
de les diferents peces i usos implicats dins de l’àmbit del Pla.

La situació i la forma del llac s’ha determinat lògicament en relació a l’orografia existent.
Efectivament, la seva disposició és preveu en el fons de vall, triant les cotes mes baixes de l’àmbit
per al seu emplaçament (on de fet actualment ja existeix la bassa d’acumulació d’aigua de Can
Sunyer) i definint la forma final del llac en relació a les cotes de nivell existents. D’aquesta
manera s’assoleix un bon encaix ecològic i paisatgístic del llac amb un ponderat moviment de
terres per a la seva implantació.

Espais agrícoles
Edifici de serveis del llac – Lake club
Els espais agrícoles representen el 96% de la superfície total de l’àmbit. Conseqüentment, els
nous usos i activitats previstos pel Pla especial del sòl no urbanitzable, situa aquests nous usos i
activitats a implementar bàsicament sobre els espais amb aquest ús. Per això els espais agrícoles
que restaran un cop implantats aquests nous usos i activitats quedaran definits per defecte.
Finalment, d’acord amb la Ordenació proposada la superfície dels espais agrícoles que restaran
amb aquesta qualitat serà del 28.5% del total de l’àmbit del Pla.

Es preveu un edifici de serveis en relació al llac i als seus usos. Es planteja situar-lo en la riba sudoest del llac. Es tracta d’un emplaçament que, d’una banda, queda a prop de la zona del golf i
dels camps de futbol, de manera que redueix les necessitat de mobilitat. Mentre que, per altra
banda, permet que la riba est del llac quedi més alliberada d’aquesta freqüentació, ajudant a
preservar els entorns menys humanitzats.

Espais biodiversos vinculats a medi terrestre

Es tracta, per tant, d’una ubicació que es troba en consonància amb tots els criteris que s’han
anat detallant al llarg d’aquest apartat.

Els espais biodiversos de tipus bosc mediterrani, han estat repartits per diverses àrees de l’àmbit
d’acord a la finalitat de relligar els diferents usos que es preveuen dins l’àmbit, donant
coherència, i en la mesura del possible la connectivitat ecològica de l’àmbit, amb els hàbitats
biodiversos que actualment es troben dins d’aquest o circumdant-lo. Així, s’han disposat
diverses àrees biodiverses al llarg dels espais perimetrals de l’àmbit.
Aquesta disposició permet, d’una banda, millorar l’aïllament dels espais interiors de l’àmbit de
la contaminació atmosfèrica i acústica causada per les infraestructures viàries adjacents.
D’aquesta manera, s’aporta una solució natural a les zones més pertorbades, a partir d’una
vegetació que mitigarà l’efecte del soroll com podrà interceptar contaminants atmosfèrics, tot
contribuint a millorar la qualitat de l’aire de la zona. Aquesta funció serà especialment important
a la banda oest, per on transcorre l’autopista AP-7.

Activitat de conreu específic de vinya
Els espais de vinyes i el celler corresponent es plantegen a tocar de l’àrea actual del PGA golf
seguint la lògica descrita. Tanmateix en aquest cas s’aplica el criteri complementari, és a dir, com
que es tracta d’un ús que requerirà d’un manteniment continuat i, per tant, d’un règim de
pertorbació més elevat, s’emplaça aquest ús annex a l’actual àrea de golf (sud de l’àmbit).
D’aquesta manera, es situen a prop dels àmbits més antropitzats ja existents, tot alliberant altres
àrees que d’aquesta manera poden dotar-se de més coherència ecològica, tal i com s’ha explicat
en el subpunt anterior. Alhora, es tracta d’espais que es trobaran més freqüentats, per tant,
resulta beneficiós quant a reduir les necessitats de mobilitat situar-los adjacents als àmbits de
signe similar.

Per altra banda, els espais biodiversos s’han disposat a fi de donar coherència a les
preexistències boscoses de la zona, tot reforçant el paper d’aquestes en el manteniment de la
biodiversitat a la zona i els processos ecològics (connectivitat ecològica, cicles dels nutrients, de
l’aigua, etc.) i potenciant-los. En aquest sentit es plantegen dues àrees biodiverses que amplien
el bosc d’en Gironès, com també es potencien altres bosquets existents de menor extensió.

El corresponent celler es planteja en una ubicació perimetral en una zona alta a la capçalera de
la conca adjacent a la zona boscosa però sense afectar-la. En tant que l’edifici és de grandària
ben moderat en superfície i alçada i no ha de presentar problemes d’impacte visual. A més, la
disposició pot resultar atractiva per els usuaris des d’una perspectiva de la vivència de les vinyes,
d’una banda, i del paisatge generat, amb el llac com a element central, per l’altra.

Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic

Activitat d’hípica

La situació i la forma del llac s’ha determinat en relació a la orografia existent, triant les cotes
mes baixes de l’àmbit per al seu emplaçament (on de fet actualment ja existeix la bassa
d’acumulació d’aigua de Can Sunyer) i definint la forma final del llac en relació a les cotes de

L’hípica és l’activitat que representa més concentració de sostre. És per això que es preveu
recórrer a uns terrenys que ja compten amb una important superfície de sostre actualment:
l’àrea de les antigues instal·lacions ramaderes de Can Palau, amb 4.367 m² de sostre, algunes de
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les quals encara es mantenen en actiu i per les quals el seu aprofitament, amb les reconversions
adients, per a les noves instal·lacions pot ser alt.
D’aquesta manera, l’elecció d’aquest indret per a la implantació de la hípica ha estat
conseqüència s’ha valorat el fet que el terreny presenta una realitat topogràfica que facilita
noves implantacions d’edificació. A més, i a causa de l’activitat anterior, els terrenys també
disposen de camí traçat de connexió amb la xarxa de camins agrícoles i ramaders. A més obre
les possibilitats de procurar aprofitar total o parcialment alguna de les naus abandonades
existents, tot i que el projecte corresponent n’acabarà plantejant les possibilitats i la
conveniència.
Per altra banda, la consulta de dades climàtiques reforça l’elecció d’aquesta ubicació donat que
els vents dominants a l’àmbit són de sud/sud-est i, per tant, al bufar en direcció nord, ens
assegura que majoritàriament no es propagaran males olors a la resta d’àrees de l’àmbit,
situades al sud.
Activitat esportiva
Les àrees dedicades a l’ús esportiu de camps de futbol cal emplaçar-les en terrenys el més
planers possible, tenint en compte el criteri establert de minimitzar els moviments de terres tot
adaptant-se a la morfologia existent. Els espais que responen a aquesta condició són molt
limitats en l’àmbit de treball, és per això que s’ha determinat el seu emplaçament al sud-oest de
l’àmbit.
Aquests espais, alhora que són terrenys sense gaire pendent, es tracta d’indrets que actualment
es destinen a conreus i que, per tant, no compten amb masses arbrades existents actualment,
tret d’un àrea boscosa situada al costat de l’AP-7 que amb la nova configuració prevista es
respecta i es manté com a tal, marcant el límit nord de la zona esportiva.
Donat l’impacte que aquestes instal·lacions poden tenir en termes de petjada visual i de
mobilitat generada en puntes determinades, altres condicionants per a la seva ubicació han
estat, d’una banda, situar-la en l’àrea que menys afectació comporta en les visuals, és a dir en
la vessant que a partir del camí ral cau cap a l’autopista AP-7 i que, per tant, queda per l’altra
banda de la línia de carena de la conca estricta del nou llac.
S’han plantejat altres alternatives pel que fa a la ubicació dels camps de futbol i s’ha optat per
la que apareix finalment en el PAE ja que qualsevol de les altres genera una major afectació en
els moviments de terres provocant talussos de més gran dimensió i per tant amb major impacte
visual.
Per altra banda, la mateixa ubicació dona resposta a portar la mobilitat generada fins al punt
més proper possible respecte a la connexió amb l’actual sector del golf, i per tant amb el
recorregut motoritzat més curt possible.

tot pot incrementar si s’apliquen criteris de configuració ecològica en comptes de jardineria
clàssica. En conseqüència, no és objecte d’anàlisi d’ubicació.
4.2. Avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació considerades

Per a l’avaluació ambiental de les diferents alternatives considerades s’ha valorat el grau de
compliment de cada un dels objectius i sub-objectius ambientals descrits a l’apartat 3.3.1.
segons les determinacions pròpies de cada alternativa.
L’avaluació s’ha dut a terme només amb aquests objectius perquè es considera que el nivell de
desenvolupament de la proposta en la fase d’avanç no permet fer incidència en aspectes
concrets referits a la sostenibilitat de l’aplicació i desenvolupament del Pla.
Així, l’avaluació d’alternatives es fa en funció de l’aproximació general al model de planejament
que es planteja en la fase d’avanç, on el que es pot analitzar és el model de regulació d’usos
definit, els criteris utilitzats per a la protecció de valors, les estratègies aplicables a la
maximització de la biodiversitat, etc., però no aspectes de més detall. Aquests aspectes, si és el
cas, seran objecte de valoració en l’Estudi Ambiental Estratègic.
Els objectius ambientals considerats incorporen tant objectius de caire genèric que es deriven
directament del marc normatiu urbanístic i ambiental actual, com objectius concrets d’aplicació
a l’àmbit d’estudi, derivats de les seves característiques ambientals: localització, relleu,
diversitat d’espècies, usos del sòl, cursos fluvials, etc. Aquests objectius abasten tots els àmbits
en que l’urbanisme pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals.
La metodologia seguida per realitzar l’avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació
considerades, ha consistit en analitzar el grau d’adequació de cadascuna d’elles per a
l’assoliment de cada un dels objectius ambientals definits. Aquesta avaluació s’ha dut a terme
mitjançant una metodologia semi-quantitativa on, a partir d’una escala de colors i un sistema
de puntuació (vegis Taula 4), s’analitza el grau d’adequació de l’alternativa avaluada a cada
objectiu ambiental (vegis Taula 5). El sumatori dels diferents graus d’assoliment d’objectius de
cada alternativa permet diferenciar quina d’elles s’adequa millor als objectius fixats en global i,
per tant, quina serà l’alternativa d’ordenació escollida.
Per tant, i com es pot veure a la Taula 5, l’alternativa que en general compleix més objectius
ambientals és la 1 i, conseqüentment, és l’alternativa escollida.
Taula 4. Graus d’adequació.
Grau d’adequació ALT (3 punts)
Grau d’adequació MITJÀ (2 punts)
Grau d’adequació BAIX (1 punt)
No és d’aplicació

---

Activitat específica de golf
Font: Elaboració pròpia.

En aquest cas, l’activitat ja es troba implementada i en funcionament. La seva inclusió en el Pla
te veure amb la regularització urbanística d’aquesta realitat. Tot i així, es tracta d’una activitat
poc pertorbadora ja que la freqüentació és molt limitada per la seva pròpia naturalesa i l’ús
habitual no genera especialment pertorbació i/o contaminació. A més, bona part de l’àmbit en
la qual no es desenvolupa el joc (fora de green) sol tenir una qualitat ecològica alta, que fins i

71

72

Taula 5. Avaluació de les alternatives considerades en funció dels objectius i criteris ambientals.
OBJECTIUS AMBIENTALS

A0

Objectiu 1: Preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic
rellevant, potenciant la seva biodiversitat i les funcions ecològiques.
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot
potenciant la seva biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.2.

Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència
i fent servir espècies autòctones.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant
els espais verds amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant
maximitzar la seva continuïtat a l’interior de l’àmbit i proveint la seva
connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.4.

Maximitzar la captació de CO2 als espais verds existents i de nou
desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a l’àmbit
i contribuir mitigar el canvi climàtic.

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl
urbà i el sòl no urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i
criteris d’integració paisatgística.

O1.6.

Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.

Objectiu 2: Tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir
la seva funció ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial.
O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus
entorns.

O2.2.

Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal
d’afavorir la biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O2.3.

Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua
en aquells espais que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany,
etc.).

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i
recuperant els elements i ambients paisatgístics d’interès.
O3.1.

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni
cultural com natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot,
incrementar-ne el valor.

Objectiu 4: Minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl.
O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques
geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del
relleu i l’alteració edàfica.

O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos
ambientals (geològics, d’inundació o altres).

Objectiu 5: Vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una
bona qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa.
O5.1.

Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats
en SNU.

O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de
funcions, en relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica,
acústica i lluminosa.
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A1

OBJECTIUS AMBIENTALS
A2

A0

O5.3.

Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la
classificació del sòl.

O5.4.

Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la
normativa vigent.

TOTAL

A1

A2

41

46

--25

Font: Elaboració pròpia.

4.3. Justificació ambiental de l’alternativa escollida

Com a resultat de la taula anterior es pot veure que l’alternativa que millor s’adequa als objectius
ambientals plantejats és l‘Alternativa 2 en fase d’Aprovació Inicial, que assoleix un total de 46
punts vers els 25 de l’Alternativa 0 i els 41 de l’Alternativa 1.
L’alternativa escollida és, en conseqüència, la 2. Així, en general, aquesta alternativa s’adapta
millor que les altres alternatives al compliment dels objectius ambientals establerts, ja que
incorpora criteris de maximització de la biodiversitat, d’afavoriment de la connectivitat
ecològica, i de conservació i millora dels valors paisatgístics. L’Alternativa 2 significa, igual que
la 1, l’admissió de nous usos en el sòl no urbanitzable de l’àmbit. Tanmateix, estableix una
diferencia substancial i de valor ambiental estratègic respecte l’Alternativa 1, en relació a la
millora de la biodiversitat.
És per això que aquesta alternativa destaca especialment dins l’objectiu 1 i els seus subobjectius, mentre que les altres dues alternatives han obtingut puntuacions en general més
baixes. Cal, a més, destacar que l’objectiu 1 i els seus sub-objectius presenten una prioritat
elevada, com ja s’ha exposat a l’apartat 3.3.2.
Per altra banda, l’increment dels espais biodiversos i l’afavoriment de la seva biodiversitat
contemplats per l’Alternativa 2 redunden en una potenciació dels valors paisatgístics de l’àmbit
(O3.1.) enfront la 1. Igualment, aquests espais proveiran uns majors serveis pel que fa a la
correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa (O5.2.).
Pel que fa al bon manteniment del cicle de l’aigua, l’Alternativa 2 i la 1 també reben una valoració
globalment més alta que l’alternativa 0, principalment perquè inclouen una preservació dels
cursos fluvials i entorns, i una major naturalització en l’estany i els seus espais adjacents, en
compliment del sub-objectius (O2.1 i O2.2.).
Val a dir que hi ha certs aspectes que es troben igualment considerats tant a l’Alternativa 1 com
a l’Alternativa 2. És el cas de: dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat (O1.2.),
preveure espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable (O1.5.), prendre mesures
enfront els incendis forestals (O1.6.), preservar els recursos hídrics (O2.1) potenciar la
naturalització de les zones humides (O2.2.), fomentar l’estalvi i la millora de la qualitat de l’aigua
(O2.3.), adaptar les actuacions a la geomorfologia del terreny (O4.1.), reduir l’ocupació de sòl
del sistema viari en SNU (O4.2), evitar l’aparició de riscos ambientals (O4.3.), promoure la
generació d’energies renovables (O5.1.), mantenir les condicions acústiques i lumíniques
adequades (O5.3.), i gestionar correctament els residus (O5.4.).
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA
D’ORDENACIÓ ADOPTADA
5.1. Síntesi descriptiva de l’ordenació adoptada amb possibles repercussions
ambientals significatives

Per part de l’empresa PGA, dins de la pròpia dinàmica d’evolució i maduració del conjunt, s’ha
considerat més adequat proposar l’ampliació del “Resort” no amb la creació d’un nou camp de
golf sinó amb la implantació d’una altra tipologia d’activitats d’interès, compatibles amb la
classificació de sòl no urbanitzable, especialment per als seu clients potencials, considerant
valors que actualment són més ben valorats respecte de plantejaments anteriors.
Més concretament, proposant a l’entorn d’un llac naturalitzat, que incrementarà
significativament els serveis ecosistèmics que doni caràcter i singularitat a un nou paisatge i
l’integri en el medi, amb la virtut d’augmentar-ne el seu caràcter més “biodivers” i amb criteris
de sostenibilitat ecològica. Aquest plantejament de llac de valor, des de la perspectiva ecològica
i paisatgística és veu reforçat per la habilitació d’espais en els quals es planteja l’enriquiment en
biodiversitat terrestre a partir de plantejaments de Nature Based Solutions (NBSs). Aquest
plantejament d’espais aquàtics biodiversos i d’espais terrestres biodiversos permet plantejar
estratègies paisatgístiques en la constitució d’aquesta elements però també en els espais de
vora , de transició o en relació als vials. Aquest plantejament permet augmentar la qualitat quant
a serveix ecosistèmics i el valor paisatgístic del conjunt, la qual cosa permet una valoració
d’aquest territori que comporta una millor percepció pels usuaris en relació a les actituds i usos.
Això condiciona positivament i permet la generació de diversos usos i activitats esportives i
agrícoles a l’aire lliure.
Aquesta transformació, té com element més destacat aquest llac naturalitzat i l’ordenació de
l’àmbit es planteja amb el màxim respecte possible de l’actual orografia de la petita conca del
Torrent de Can Sunyer, això sí, procurant millorar de manera activa la biodiversitat i la integració
i millora paisatgística, considerant també les preexistències dels actuals camins que organitzen
gran part de les peces d’activitat previstes.
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El present Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac i activitats agrícoles, recreatives i
esportives en sòl no urbanitzable a Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, forma part del procés
de desenvolupament de l’ampliació del “Resort” de la PGA Catalunya als termes municipals de
Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar en el marc dels antecedents corresponents al Conveni signat
entre l’Ajuntament de Vilobí i PGA Golf de Catalunya i PGA Golf de Caldes, de data 23/10/2013
i a les determinacions del POUM de Vilobí d’Onyar per a la seva aprovació provisional
informades en l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona (CTUG) de la Generalitat de
Catalunya de data 26/03/2014.

Imatge 17. Ordenació proposada a l’aprovació inicial del Pla, especial basada en la Alternativa valorada com a escollida.

L’ordenació finalment adoptada i que se sotmet a Aprovació Inicial és la que es descriu a
continuació i representa una evolució significativa respecte el que es va avaluar com a
Alternativa 2 en l’apartat anterior. Per tant, en els apartats següents, s’avalua sobre els
probables efectes significatius en el medi ambient de la proposta que aquí es descriu i que és la
finalment adoptada, es verifica la congruència d’aquesta amb els objectius ambientals definits
prèviament, i s’elabora una avaluació global del pla (vegeu Imatge 1).

Seguidament es fa una descripció dels diferents àmbits contemplats per aquest Pla especial.
5.1.1. Espais de conreu (N1)

La superfície implicada és de 20,5 ha. La superfície d’aquests espais de conreu, abans de la
proposta d’ordenació del Pla especial, són al voltant del 96% del total de la superfície mentre
que en l’ordenació proposada ocupen aproximadament el 25% de la superfície total de l’àmbit.
La reducció es deu als espais d‘activitat, que es disposen bàsicament en zones agrícoles
preexistents. Efectivament, aquest àmbit inclou bàsicament el territori definit un cop definits la
resta d’àmbits del Pla especial, en el qual es mantindran els usos i activitats actuals de conreu.
5.1.2. Espais biodiversos vinculats a medi terrestre (N2b)

Quant als Espais biodiversos vinculats a medi terrestre del Pla, es tracta d’espais que contindran
hàbitats biodiversos autòctons de diferents tipus (amb boscos, matollars, herbassars), en
diferent grau de desenvolupament i complexitat. Seran espais menys pertorbats que els dedicats
a usos esportius amb més complexitat i les corresponents propietats ecològiques, i també
paisatgístiques. La superfície implicada és de 16,1 ha.
D’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada aquests espais passen a ocupar molta més
superfície (de prop del 0,3% al 19% de la superfície total de l’àmbit). De manera que la
constituiran els espais biodiversos preexistents, i de manera rellevant els que es generaran de
nou, que se sumen als espais ja existents, i per tant, representaran una millora ambiental
important, en tant que milloren els serveis ecosistèmics en general.
L’increment de la biodiversitat en aquests espais s’assoleix a partir de les següents estratègies:
x

Potenciació de la diversitat d’hàbitats biodiversos que ofereixin diferents situacions
ambientals i, per tant, puguin acollir un ampli ventall d’espècies.

x

Generació d’hàbitats autòctons per potenciar les espècies de la zona i que alhora aquestes
es trobin ben adaptades a les condicions ambientals existents.

x

Configuració de la major part d’hàbitats amb una elevada complexitat estructural
mitjançant una estructura multi estrat (superposició dels estrats herbaci, arbustiu,
lianoide i arbori) per tal d’afavorir la maduració progressiva del desenvolupament vertical
dels diferents hàbitats pretesos i la constitució d’una xarxa tròfica complexa.

x

Configuració dels elements biodiversos per tal que desenvolupin funcions de
connectivitat dins l’àmbit com també amb els espais biodiversos circumdants.

x

Regulació de les pertorbacions antròpiques en els espais biodiversos a partir de la
modulació de la freqüentació humana.

Constitució dels hàbitats biodiversos
Per a la constitució ecològicament coherent de les àrees de millora de la biodiversitat s’ha
realitzat un estudi dels hàbitats del territori proper a l’àmbit d’estudi (vegeu annex 1 sobre la
Configuració dels espais biodiversos). Aquest estudi ha de permetre orientar convenientment
aquests espais que s’estableixen com a compensació ambiental positiva en l’àmbit i que, en
conseqüència ha de permetre augmentar la biodiversitat, els serveix ecosistèmics i la
valorització del paisatge de l’àmbit.
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El plantejament a més d’aquest estudi prospectiu i de generació de criteris és per a ser aplicat
en un Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat. Aquest projecte té
com a objectiu essencial el de pensar la composició, la disposició, i de l’establiment de les
diferents àrees de diferent qualitat ecològica sempre sota la el criteri de generar un mosaic
ecològicament coherent d àrees de millora de la biodiversitat. La idea subjacents és la d’establir
i concretar a aquest nivell els corresponents àmbits d’estructura vertical i recobriment herbacis
(p. ex. realitzant camps d’olors o florals), arbustius (p. ex. de diferent densitat i porte) i arboris
(p. ex de diferent composició i diferent densitat dins d’un rang). Una altre idea subjacent és que
un cop establerta en aquest projecte és que la constitució d’inici ja contempli aquest tres nivells
de complexitat ecològica, tot considerant que la seva maduració progressiva s’anirà enfortint
amb el temps a partir de les interaccions ecològiques (competència per l’espai i pels nutrients,
dinàmiques poblacionals de les espècies implicades, colonitzacions i pèrdues, etc.) que es vagin
trenant pel funcionament propi d’ecosistemes d’aquest tipus.
Lògicament, i especialment a l’inici, caldrà fer un seguiment de la seva evolució i fer-ne una
gestió que es plantejarà des de l’aproximació de les anomenades Nature based solutions (p. ex.
possibilitat de reg, de retirada de individu morts, nova plantació de individus, etc.).
Aquesta distribució d’àrees de diferents estadis ecològics caldrà que sigui plantejada de manera
que s’incentivi el seu valor sigui per l’increment dels serveis ecosistèmics de l’àmbit sigui pels
canvis en el paisatge, que juntament amb els que es produeixin en la implantació del llac,
suposaran aquesta compensació ambiental positiva. Així caldrà considerar aspectes com els
possibles recorreguts del tipus senders per a les persones, punts de guaita, llocs d’estada, etc.
Així doncs, el plantejament des de les Nature based solutions (NBS) orienta la configuració i
composició dels espais biodiversos des d’un plantejament que no contempla que esdevinguin
en zones enjardinades o artificialitzades. Així, s’ha pres com a referència la composició dels
ecosistemes autòctons de la zona per a reproduir un model d’hàbitat biodivers.
D’aquesta manera, s’aconseguirà que aquests nous hàbitats alhora:
x

Presentin les màximes possibilitats de desenvolupar-se a la zona, tenint en compte les
condicions ambientals presents;
x Requereixi el mínim de manteniment (doncs estan adaptats a les condicions ambientals
presents), per tant siguin fàcilment autosostenibles;
x Potenciïn la biodiversitat autòctona;
x Puguin oferir els màxims serveis ecosistèmics quant al proveïment d’hàbitat i diferents
recursos per diferents espècies (aliment, llocs per viure, amagatall, etc.), com per
l’afavoriment de la connectivitat ecològica amb els hàbitats circumdants similars.
Per tal de definir la composició dels espais biodiversos s’han desenvolupat diversos
procediments. En primer lloc, s’ha efectuat una recerca d’hàbitats biodiversos propers
mitjançant la cartografia d’hàbitats a Catalunya 1:50.000 del DTES. En segon lloc, s’ha fet un
estudi de camp a la zona a fi de determinar quins hàbitats i amb quines espècies concretes
apareixen en els entorns immediats de la zona.
Aquests procediments efectuats per a l’estudi de base per a la configuració dels hàbitats
biodiversos es detalla a l’Annex 1 sobre la Configuració dels espais biodiversos d’aquest
document.
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Cal esmentar en aquest punt que l’ordenació contempla altres espais de biodiversitat inclosos,
no en aquesta qualificació, sinó en la qualificació N4h - Implantació del llac. Efectivament, en
l’àmbit hi està implicat l’espai fluvial del Torrent de Can Sunyer i la biodiversitat associada que
hi és present. A més, amb la implantació del llac es generarà un espai perimetral biodivers basat
en la configuració de una coberta vegetal amb espècies vinculades a la proximitat el llac, també
en una estratègia ecològica de millora de la permeabilitat amb l’establiment d’un element
corredor biològic i una estratègia de percepció paisatgística (vegeu document sobre estratègies
paisatgístiques Mitjà, 2018).

La llacuna i el seu entorn sumen en un total de 16,5 hectàrees. La làmina d’aigua s’ajusta força
a l’orografia existent, fruit de la voluntat d’adaptar-la a la topografia característica en forma de
conca molt suau on la superfície de llac és de 4,12 ha, per a una profunditat que serà
lleugerament variable, quedant en 1,7 m de mitjana i un màxim de 2,2 m. Es preveu que el volum
d’aigua del llac serà de 72.494 m³. La seva construcció s’efectuarà amb un vas excavat
parcialment en el terreny i recobert totalment amb una làmina o element impermeable.

5.1.3. Implantació del llac (N4h)

El llac es preveu emplaçar en la zona central de la secció que interessa. Es tracta d’una petita
vall de pendent suau que va des de la cota +136 a l’extrem sud-oest fins a la cota +112 a l’extrem
nord-est de l’àmbit, en què el Torrent de Can Sunyer recull les aigües de la mateixa en direcció
a l’Onyar, que permet estendre els gairebé 600 metres de llargada de la nova làmina d’aigua.

L’àmbit corresponent a Implantació del llac (N4h) ocupa 16,15 ha de la superfície total de
l’àmbit, en una disposició central en el fons de vall. De fet la disposició del llac (amb la generació
d’una làmina d’aigua 4,12 ha), es basa en la instal·lació de dues llacunes en disposició adjacent,
de manera que el control de la qualitat de l’aigua sigui més alt i que els moviments de terres a
realitzar siguin més ponderats.

Amb l’objectiu de poder encaixar la topologia de llac tenint en compte la topografia natural
d’aquests terrenys, i al mateix temps optimitzar l’execució de les obres de construcció del vas, i
realitzar els moviments de terra més ajustats, i per tal de resoldre finalment els metres de
desnivell que cal superar en la implantació s’adopta, com a mesura de disseny, la solució de
dividir la làmina d’aigua en dos trams a diferent nivell.

A més, per a proveir dels serveis necessaris per a les activitats i usos establerts en relació del llac
es preveu es considera una edificabilitat de 1.000,00 m², concentrada en l’anomenat Lake club.

Aquesta mesura permet alhora evitar infraestructures de retenció que podrien suposar un fort
impacte visual i paisatgístic. Així doncs, les cotes resultants dels dos trams dibuixen un llac
superior a la cota +122, i un llac inferior a la cota +118, donant lloc a salts entre làmines d’aigua
i l’actual torrent de tan sols 4 i 3 metres respectivament.

l’àmbit hi està implicat l’espai fluvial del Torrent de Can Sunyer i un espai perimetral
biodivers basat en la configuració de una coberta vegetal amb espècies vinculades a la
proximitat el llac.

També,

La informació d’aquest apartat sintetitza les principals característiques del llac, a fi de permetre
la valoració ambiental d’aquestes i poder aportar les mesures preventives, de minimització dels
impactes, correctores i compensatòries que s’escaiguin. La informació del present apartat s’ha
elaborat a partir de l’Annex titulat El vector aigua del present Pla especial com també en base a
l’informe del projecte constructiu del llac, titulat Proyecto básico de un lago con generación de
servicios ecosistémicos y valor paisajístico (HidroIngenia, 2018).
Val a dir que l’annex d’aquest Pla especial sobre el vector aigua mostra una visió global i
integrada de la gestió de l’aigua que no només abasta l`àmbit estricte d’aquest Pla especial sinó
que es fa extensiva a nivell de tot el ressort. Així mateix, proporcionar tota la informació
necessària per documentar les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua contingudes en el
seu informe UDPH2017001526 emès en relació al procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària en referència a aquest Pla especial.
Característiques principals del llac a generar
Tant per a donar resposta a les demandes contemporànies de respecte i cura del medi i del
territori com a les demandes de disseny i qualitat per part de l’empresa PGA, el llac es planteja
com una nova peça que es construeix i es naturalitza. És a dir, que el seu disseny incorpora
tècniques i estratègies de reproducció dels cicles naturals presents en els ecosistemes aquàtics
del nostre territori.
És en aquest sentit que parlem de llacuna o de llac, i no pas de piscina o estany. I és aquest tret
diferencial el que marca els criteris a seguir i que fa necessari un procés de disseny
multidisciplinar. Així, la proposta és fruit de les sessions de treball encapçalat per biòlegs,
ambientòlegs, arquitectes, enginyers i paisatgistes.
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Imatge 18. Esquema perfil longitudinal (escala vertical augmentada 5 vegades respecte l’horitzontal).

Font: ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., abril 2018.

D’aquesta manera s’aconsegueix que només sigui necessari construir, aproximadament, la
meitat inferior del vas continguda en el seu perímetre per dics de terra. El desnivell entre la part
superior i la inferior del llac es construirà amb murs de contenció de formigó armat combinats
amb els dics de terra.
Així, el llac estarà dividit en dues parts de funcionament autònom i independent una de l'altra.
Tanmateix, aquestes dues parts compartiran el sistema de tractament de l'aigua d'ompliment i
el concepte, les característiques i un procés de funcionament molt similar. Està previst que hi
hagi un llavi sobreeixidor del nivell superior cap a l’inferior, com també en el nivell inferior es
tornarà a reproduir el mateix esquema, amb un vessador que, en cas de sobreeiximent, abocarà
aigua al Torrent de Can Sunyer.
L’altura d’aquesta presa quedarà a uns 2,50 m per damunt de la cota natural del terreny i la
capacitat del conjunt de les 2 llacunes serà de 72.494 m³ (44.042 m³ + 28.452 m³). D’aquesta
manera, tenint en compte el que determina l’article 367 del Reial Decret 9/2008, d’11 de gener,
per el que es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, no és necessari procedir a
classificar el llac (l’alçada de presa és inferior a 5 m i la capacitat inferior a 100.000 m³).
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Imatge 19. Conca de Can Sunyer amb la disposició aproximada de les llacunes a implementar.

En la fase de tramitació dels corresponents projectes constructius serà necessari tramitar davant
l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització per l’ocupació del domini públic hidràulic i també
l’autorització per a l’execució d’obres en zona de domini públic hidràulic i en zona de policia.
Tractaments de fito-depuració per a un llac naturalitzat
El llac es configurarà com un element paisatgístic integrat en l’entorn que potenciï el
desenvolupament de vida animal i vegetal al voltant del mateix. Per tant, s’evitarà el tractament
de l'aigua amb agents desinfectants o biocides, i s’aplicaran tractaments alternatius de fitodepuració de l’aigua per al seu mantenint en òptimes condicions.
Així, el sistema que es proposa per al tractament de l'aigua es basa en la limitació de la quantitat
de nutrients, de manera que es limiti i controli el creixement i desenvolupament d'espècies
típiques de medis eutròfics (molt rics en nutrients) que propicien un empobriment de la
biodiversitat i una alteració de la qualitat de l’aigua a causa, principalment, a un consum massa
elevat d’oxigen per part d’aquestes espècies i la conseqüent generació d’un medi anòxic.
Es tractarà d’un sistema que es basa en el propi funcionament la natura (nature based solution),
mitjançant zones de biofiltres i zones de regeneració en les vores. Les zones de generació estran
formades per les plantacions distribuïdes per la perifèria exterior del mateix llac que es
composin d’espècies vegetals especialment seleccionades per aquest fi.
Així, les zones de regeneració, perimetrals del llac, es componen de plantes macròfites,
captadores de matèria orgànica i contaminants. Tindran uns 2-6 cm de làmina d'aigua
comunicada amb el llac i una profunditat de 40 cm amb graves i sorres. Es proposen les espècies
següents: Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudoacorus, Equisetum hyemale, Carex
pendula entre d'altres.

Pel que fa a l’amplada, aquesta ve donada per l’ajust a la cota corresponent, amb la consideració
de mantenir en la mesura de les possibilitats desmunts que no superin els 2,5 metres d’excavació
i terraplenats que no superin els 2 metres.
En ambdues llacunes s'instal·laran zones de biofiltració, a la llacuna més alta propera al seu
extrem sud i en la més baixa a les zones nord i est, de manera que d’una banda, actuïn com a
espais de filtració biològica, i de l’altre, en el seu cas faciliti l'accés a l'aigua amb caiacs o bots de
rems.
Cal tenir en compte que la implantació del nou llac provocarà diverses afeccions sobre els eixos
d’escòrrec naturals. Així, el llac ocuparà l’espai de la bassa de Can Sunyer, l’escòrrec que
l’alimenta per l’oest i el primer tram del torrent de Can Sunyer. Tanmateix, es respectarà la part
nord de l’esmentat torrent, que estarà alimentat pel sobreeixidor del llac nord.
Val a dir que els llacs no interceptaran l'escorrentiu de la conca que es conduirà pel costat del
llac mitjançant una canalització oberta de secció trapezoidal. En cap cas l'escorrentiu entrarà al
llac, només la pluja que caigui sobre el mateix llac que podrà sortir pel sobreeixidor.

Les àrees d’activitats i les zones de regeneració estaran separats per un element divisor en forma
de paret o lloma que comenci lleugerament per sota de la superfície de l'aigua. Aquest element
divisor evita que l'àrea d’activitats s'ompli amb restes de plantes de la zona de regeneració,
facilitant la tasca de neteja i recollida de la sedimentació des del fons de la llacuna, i permetent
que els treballs de manteniment de les plantes a les zones de regeneració es desenvolupin de
forma independent de la resta.
Pel que fa a les característiques tècniques i prescripcions ecològiques i ambientals que han de
fer possible la realitat d’un llac naturalitzat, i per tant la generació d’un espai de riquesa
ecològica i paisatgística, és cabdal en aquesta fase de disseny definir com es configuren les àrees
de depuració natural a reservar.
Mentre que pel que fa al manteniment de la qualitat de l’aigua i a la seva recirculació, s’han
considerat unes àrees, principalment vinculades a les vores, reservades per a la plantació
d’espècies vegetals aquàtiques (zones de regeneració) que combinades amb vores inundades
de poca profunditat (zones de biofiltració) facin possible cicles de depuració basats en la filtració
per llits de graves i el la mobilització dels nutrients retinguts en els mateixos per part de les
espècies vegetals seleccionades. La ràtio de partida per al dimensionat d’aquestes àrees s’estima
d’un 40% (27% segons l’informe del Vector de l’aigua d’ABM, 2018) d’àrees de filtració en relació
a la làmina d’aigua total, quedant al voltant de les 1,25 ha.
Així, es preveuen diverses zones de dues tipologies diferents. Per una banda, les zones de
regeneració, les quals comptaran amb plantes submergides en la major part de la seva superfície
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i plantes palustres a la zona més exterior i de menor profunditat. Per altra banda, les zones de
biofiltració que filtren l’aigua per a la retenció de les partícules que es troben en suspensió. A la
vegada, el biofilm que es desenvolupa dins el filtre contribueix a la descomposició de les restes
orgàniques

Els punts de captació d’aigua (skimmers) incorporaran a la seva entrada reixetes d’acer
inoxidable en forma de rampa a fi d’impedir l’entrada de la fauna i permetre que els petits
animals que hi quedin retinguts puguin ascendir per ella i sortir de l’aigua, evitant així
l’ofegament.

Els processos biològics provoquen que el material orgànic i els microbis existents es
descomponguin i eliminin, absorbint les plantes aquàtiques els nutrients alliberats per aquests
processos catabòlics. Així, aquests tractaments permetran que els principals paràmetres
fisicoquímics de l’aigua es mantinguin adequadament. Així s’assegurarà: una elevada
transparència de l’aigua (i baixa terbolesa) i una elevada disponibilitat d’oxigen.

S’incorporarà també un sistema filtrant per eliminar elements que puguin caure i quedar en
suspensió, basat en biofiltres, seguits d’un tractament de desinfecció per ultraviolats i filtres
específics per al fòsfor, com a factor limitant per als processos vitals essencials. A més que el P
no té una part atmosfèrica significada en el seu cicle, a diferencia d’altres nutrients. Per a la
neteja del fons de tota la zona sense plantes es planteja la utilització d’escombradores de fons
automàtiques.

A fi de controlar estrictament l’aportació de qualsevol matèria orgànica dins de la massa d’aigua,
no es preveu que hi hagi cap colonització d’espècies vegetals diferents de les plantacions de
tractament de l’aigua. Així mateix, no està previst en cap cas que en les llacunes hi hagi fauna
piscícola.
Per altra banda, és important arribar a profunditats properes a 2 metres per a que puguin
donaruna moderada estratificació en la temperatura de la massa d’aigua. A més de ponderar el
volum d’aigua implicada permet afavorir la presència de diferents dinàmiques biològiques i de
fluids que possibilitin intercanvi i moviment entre els mateixos i per tant, reproduir les
dinàmiques ecològiques pròpies dels sistemes naturals, alhora que s’afavoreixi l’existència de
parts fredes i que s’eviti l’excessiu escalfament de l’aigua.
Una llacuna naturalitzada és una valuosa contribució a la conservació del medi ambient. Poc
temps després de la seva finalització i posada en funcionament, hi haurà un procés de
colonització d’espècies de fauna (com insectes, amfibis, aus, etc.) a més d'una àmplia gamma de
plantes s'assentaran en ell i al seu voltant, per desenvolupar una comunitat simbiòtica en el seu
nou hàbitat. Les aus i petits mamífers també es beneficiaran de la instal·lació, i el microclima de
l'entorn immediat al voltant de la llacuna millora significativament.
Tecnologies de suport
No es pot aïllar el manteniment de la qualitat de l’aigua, com ja s’ha indicat, de la recirculació
constant de la mateixa, i a tal efecte es considerarà la direcció dels vents predominants a la zona
amb el suport tecnològic adequat per a mantenir el moviment dels cabals mínims determinats
per càlcul, a través d’un sistema de bombeig centralitzat i monitoritzat, la xarxa del qual es
traçarà resseguint les vores del llac amb la previsió del sistema de registres necessari. Aquest
sistema, al mateix temps, s’està valorant que pugui incorporar criteris d’estalvi energètic i de
sostenibilitat incloent la captació d’energia solar fotovoltaica i eòlica. Tanmateix, aquest aspecte
està en estudi.
Per a la recirculació de l’aigua de les llacunes es disposarà una xarxa de tubs de polietilè d'alta
densitat que connectaran els diferents punts de captació d’aigua amb el sistema de bombes
d'aspiració situades a les sales tècniques. El volum complet d’aigua quedarà recirculat cada 4
dies tot i que la velocitat de circulació podrà variar en funció de les necessitats de regulació de
diferents paràmetres (com a temperatura o el nivell de fosfats). En tot cas, un cop es comprovi
el nivell d’eficiència real del funcionament aquest període podria ser ajustat a l’alça, la qual cosa
comportaria el consegüent estalvi energètic i de materials implicats.
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També a les zones de biofiltres es realitzarà una tasca de filtrat de l'aigua que, a causa de la baixa
velocitat de pas a la qual es dissenya de 0,2 metres per hora, resultarà molt eficaç en la retenció
de partícules sòlides.
La qualitat de l’aigua de l’interior del llac, estarà controlada en tot moment i en continu a través
d’un sistema automatitzat de sensors de qualitat de diferents paràmetres de l'aigua instal·lats
en l’interior de les sales tècniques de filtració. Els paràmetres monitoritzats seran: Temperatura
de l'aigua, Temperatura ambient, Terbolesa, Nivell de pH, Contingut d'oxigen, i Contingut de
fosfats.
Aquest control possibilitarà engegar actuacions correctores en el cas que algun dels paràmetres
de qualitat de l'aigua es pugui veure alterat, fent passar l’aigua pel sistema de llum ultraviolada
i/o pels sistemes de filtrat específics “phostec upstream”, tot regulant la velocitat de recirculació
de l'aigua en funció de les necessitats.
Aportació de cabal i viabilitat tècnica
Els antecedents del desenvolupament del “Resort” al sector del golf de Caldes donen fe de la
viabilitat del projecte futur també en matèria de gestió dels recursos hídrics de l’àmbit a través
de l’aprofitament d’aigües subterrànies (veure apartat 5.2. d’aquest document). El model
d’aprofitament de pous per a fer aflorar aquestes aigües hi és present en l’actualitat tant en el
sector urbà del golf a Caldes com en el territori agrícola de l’àmbit objecte de desenvolupament
del present pla. Tant en la cartografia disponible com en les escriptures de les finques rústiques,
són presents aquests pous lligats a l’activitat agro-ramadera que fins al moment ha caracteritzat
l’àrea.
En aquests sentit, s’ha encarregat a l’empresa Hidrogeologia i enginyeria del terreny, S.L.
(HIDROLEM) en la caracterització del cicle de l’aigua de la Bassa de Can Sunyer. També,
l’empresa ABM, Serveis d’enginyeria i consulting S.L per a l’assistència en la caracterització del
cicle de l’aigua vinculat i els corresponents aspectes de gestió implicat del vector aigua en tot
l’àmbit.
Complementàriament, l’annex sobre el Vector aigua (ABM, SERVEIS D’ENGINYERIA I
CONSULTING S.L., maig 2018) ha elaborat una estimació de l’evapotranspiració del llac que ha
resultat en 20.809,29 m³/any. Val a dir que els valors estimats no es distribueixen regularment
al llarg dels diferents mesos de l’any, si no que els mesos més càlids presenten els valors més
alts (juny, juliol i agost es troben per sobre dels 3.000 m³/mes) i al revés els mesos més freds (de
novembre a gener es troben per sota de 1.000 m³/mes).
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Per altra banda, cal tenir en compte les necessitats d’aigua per les plantacions i dels biofiltres,
que han estat quantificades en 7.828 m³/any. Aquests consums són igualment variables en
funció de les condicions climatològiques. En total, considerant l'aprofitament d'aigua de pluja
caiguda sobre el mateix llac, la necessitat d'aigua per mantenir el nivell d'aigua del llac i les
plantacions dels biofiltres les necessitats d’aigua pel llac s'estimen en 8.308 m³/any.
El nou llac es pretén alimentar des d'un nou pou, pendent de perforar situat a l'extrem de la
parcel·la. Es reposarà el consum d'aigua per part de les plantacions del llac i dels biofiltres i per
l'efecte de l'evaporació.
El factor limitant de major importància per assegurar el manteniment de la qualitat de l’aigua és
la concentració de fòsfor, el control d’aquest factor permet limitar el creixement d’algues a
l’interior del llac que afectarien negativament a la qualitat de l’aigua. Així, el nivell de fòsfor
recomanat per alimentar el llac és inferior a 10 μg/l.
Actualment PGA Catalunya utilitza aigua regenerada procedent de la depuradora de Caldes de
Malavella i de la depuradora del sector residencial del propi camp de golf, la concentració
mitjana en aquesta aigua és de 5.000 μg/l, és a dir, 500 vegades superior al límit acceptat per
alimentar el llac i no podrà ser utilitzada per omplir el llac.
Per tant, s’utilitzarà aigua de pou (procedent d’un nou pou que s'està tramitant amb l'ACA), en
tant que el recurs subterrani presenta una qualitat més adequada per omplir el llac. No obstant,
les analítiques realitzades dels pous propers indiquen una concentració de 47 μg/l de fòsfor a
l’aigua, superior al límit recomanat. Per aquest motiu l’aigua d’alimentació del llac es filtrarà a
través del filtre específic per fòsfor (Phos Tec Upstream) per reduir aquesta concentració abans
d’introduir-la en el cicle hídric del llac.
En cap cas està previst que es aigües d’escorrentia que conflueixen al fons de l’actual clotada es
faci servir per omplir el llac, da causa a diferents motius: aconseguir el màxim control de la
qualitat d’aigua d’entrada, la intermitència d’aquests inputs, assegurar el correcte funcionament
del sistema de renovació i regeneració d’aigua del llac. Les aigües d’escorrentiu seran
interceptades per un sistema perimetral de drenatge i recollides i derivades fins aigua avall del
llac, fins vessar al curs del torrent de Can Sunyer. D’aquesta manera, alhora es podrà assegurar
un manteniment de la qualitat ecològica de l’ecosistema de ribera associat.
Així, la contaminació fecal pot quedar pràcticament exclosa, ja que el vas estarà aïllat del sòl
subjacent i una rasa de drenatge al seu voltant previndrà l'entrada potencial d'aigua
contaminada. Per tant, la contaminació fecal per usuaris generalment no serà un problema. No
obstant això, les aus aquàtiques poden ser un problema referent a això, ja que els ànecs
salvatges poden ser portadors de salmonel·la i de cucs parasitàries. En qualsevol cas, la
depuració minimitzarà aquest potencial però limitat problema
A causa de les grans quantitats de bacteris que viuen en el pelatge de les mascotes domèstiques,
no s'ha de permetre el bany d'aquests en una llacuna amb tractament natural.
Usos del llac a generar

de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya.
De forma complementària, es consideren les següents zones i usos:
x

2 embarcadors per a embarcacions sense motor, al nivell de la cota +122 m vinculada a
un petit edifici de serveis i una altra al nivell de la cota +118 m
x Passeig perimetral de recorregut lúdic, esportiu i paisatgístic
x Miradors i punts d’observació de fauna
x Àrees d’esbarjo
x Edifici de serveis amb un sostre màxim de 750 m² per a albergar una petita cafeteria,
vestuaris i serveis per a banyistes, una infermeria de 25 m², i zones de taller de
manteniment i serveis tècnics del llac.
x 1 piscina descoberta vinculada a l’edifici de serveis.
x Zona específica de serveis tècnics vinculada a la infraestructura de retenció i bombeig del
pou a la part baixa del llac.
L’àrea d’aparcament vinculades al llac es troba associades a les zones d’activitat de l’àrea
esportiva i de la hípica donada la seva millor connexió amb el sistema de camins existent, per tal
de no generar mobilitat motoritzada dins els seus límits.
Normativa en relació a la qualitat de l’aigua i als usos permesos
El llac naturalitzat no es pot considerar com a zona d’aigües de bany, des del punt de vista
normatiu, ja que d’acord amb l’establert al Reial Decret 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la
gestió de la qualitat de les aigües de bany, la renovació de l’aigua del vas no estarà associada a
un moviment natural de marees o cursos fluvials.
Des d’un punt de vista hidràulic, el llac es podria considerar com una “piscina”, tal i com ho
defineix el vigent Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris
tècnic-sanitaris de les piscines. L’aigua del vas complirà amb els paràmetres indicadors de
qualitat d’acord amb el citat Reial Decret, a excepció del desinfectant residual que no es podrà
mantenir ja que és incompatible amb la vida del ecosistema del llac.
Així, d’una banda, es compliran tots aquells requisits que s'especifiquen a l'annex I d’aquest
decret (pH, temperatura, transparència, potencial Redox, terbolesa i indicadors microbiològics).
Però, d’altra banda, no es podria donar compliment a l’article 10 del Reial Decret on indica que
l'aigua del vas ha de contenir desinfectant residual i tenir poder desinfectant, ja que la presencia
de desinfectants en l’aigua impedirien el creixement de les plantes dels filtres biològics i
perjudicarien la integració natural del llac. De manera que, respecte als indicadors
microbiològics, l’absència d’un desinfectant residual a l’aigua del vas no permetrà complir amb
els límits establerts en el RD 742/2013.
És per aquest motiu que el bany en el llac no estarà permès, a expenses que una eventual futura
modificació de la legislació indicada ho permetés. D’acord a la normativa actual, els usos de bany
es restringiran a la piscina descoberta de 750 m² que es projecta a l’extrem sud-oest del llac,
amb un sistema de tractament convencional, per una capacitat màxima per a 200 persones.

El llac es destinarà principalment a l’ús recreatiu i paisatgístic i restringit als usos aquàtics en
aigua dolça: caiacs i patinets en totes les seves modalitats; rem i vela de petites embarcacions;
En qualsevol cas no s’autoritzen embarcacions a motor, amb excepció dels serveis i actuacions
de manteniment i a l’ús ornamental, d’acord amb la normativa establerta en el Decret 95/2005,

De totes formes, la qualitat de l’aigua a l’interior del vas ha de garantir que no existirà risc
sanitari per als usuaris i que es podrà mantenir el cicle biològic que dona el caràcter natural al
llac.
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A causa que actualment a nivell espanyol no existeix cap legislació que reguli la qualitat de l’aigua
en piscines o llacs amb tractament natural (en altres països europeus sí que existeix), el nivell
d’indicadors microbiològics es limita seguint normatives vigents en altres països europeus on
està regulada la qualitat de les aigües en piscines amb tractament natural (Alemanya, Holanda,
França, Itàlia) i les recomanacions de la Norma tècnica de jardineria i paisatgisme NTJ 15B:
Sistemes de biofiltració: Aspectes generals (Fundació de la jardineria i el paisatge – gener de
2015).
Les normatives europees consultades coincideixen en els següents valors per als indicadors
microbiològics que s’utilitzaran com a limitant de la qualitat de l’aigua del llac (taula 6).
Es tracta de valors que són més permissius que el RD 742/2013 (E. coli 0 UFC/100 ml), no
obstant, són més restrictius que els permesos en el Reial Decret 1341/2007, d’11 d’octubre,
gestió de la qualitat de les aigües de bany (E. coli 500 UFC/100 ml).
Taula 6: Valors per als indicadors microbiològics que s’utilitzaran com a limitants de la qualitat de l’aigua
del llac.

En aquest cas, tal i com es planteja la disposició i característiques del llac, no es preveuen
afeccions negatives, abans el contrari, ni directes ni indirectes dels espais de la esmentada Xarxa.
5.1.4. Implantació del celler i la plantació de vinyes (N1v)

Aquest àmbit es correspon a la nova implantació del conreu de vinya en zones de conreu
preexistents. Per tant, es tracta de l’establiment d’una qualitat de conreu diferent. La superfície
implicada ocupa aproximadament el 10% del la superfície total de l’àmbit. També contempla la
instal·lació d’un nou edifici destinat a celler (edificabilitat màxima de 650 m2).
Aquesta transformació, entre els objectius de diversificació de les activitats del “Resort”, té per
objecte presentar com a un actiu l’experiència de l’activitat de conreu del territori. En aquest
sentit, la plantació del conreu especialitzat de vinya i la creació d’un celler representen aquest
model de turisme lligat al territori i al paisatge que es vol promoure. S’entén així que l’activitat
agrícola es recupera i se li dona un nou valor com a productora d’experiència cultural i de
paisatge vinculat a ella.
5.1.5. Implantació de l’hípica (N4hp)

L’hípica, amb 4,9 hectàrees, representa l’activitat on es preveu més concentració de sostre
(màxim 4.367,00 m², comptant que 4.367 m² ja són de sostre existent) i, per tant, és raonable
reservar per a tal supòsit els terrenys de les antigues instal·lacions ramaderes de Can Palau,
algunes de les quals es preveu que siguin reutilitzades, tal i com s’ha detallat a l’apartat 4.1.4.
d’aquest treball.
La definició del programa implicat a hores d’ara no està definit (edificis, instal·lacions pròpies de
l’activitat, aparcament, circuits, etc.), de manera que la seva definició caldrà abordar-la sobre
els paràmetres que aquest Pla especial estableix.
Relació amb els espais protegits
D'acord amb l'article 46.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, l'avaluació dels impactes d’un projecte sobre els espais de la Xarxa Natura 2000
resulta obligatòria per al cas de projectes que "puguin" afectar de manera apreciable a les
espècies o hàbitats que són objecte de conservació en algun lloc de la Xarxa Natura 2000, ja sigui
individualment o en combinació amb altres projectes.
Determinar que un projecte "pot" afectar de manera "apreciable" a les espècies o hàbitats que
són objecte de conservació en algun lloc de la Xarxa Natura 2000 requereix haver realitzat una
certa anàlisi. Es pot pensar en principi que els projectes que es desenvolupen a l'interior d'un
espai Xarxa Natura 2000 són els que els "poden" afectar de forma apreciable, però hi ha un gran
nombre de casos en què projectes situats fora d'espais Xarxa Natura 2000 els causen impactes
més o menys greus.
D'acord amb la disposició addicional setena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental, l'avaluació de repercussions de projectes sobre la Xarxa Natura 2000 requerida per
l'article 46.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre , del patrimoni natural i de la biodiversitat,
s'ha d'integrar en els procediments d'avaluació de l'impacte ambiental de projectes establerts
per aquesta Llei 21/2013: el procediment ordinari i el simplificat.
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Si que és rellevant considerar que l’àmbit corresponent, queda envoltat per un espai perimetral
qualificat d’àrea de millora de la biodiversitat. Aquest embolcall és especialment coherent amb
el tipus d’activitat previst de manera que la seva comprensió sigui conjunta i contribueixi a
establir una idea d’integració paisatgística del conjunt.
5.1.6. Implantació de l’àrea esportiva (N4e)

L’àrea esportiva, de 4,7 hectàrees, contempla la construcció de camps de gespa així com els seus
serveis i dotacions complementàries. Tal i com s’ha exposat a l’apartat 4.1.4. d’aquest treball,
els principals criteris adoptats per a la localització d’aquest ús han estat que es tractés de terreny
amb baix pendent, sense un notable valor ecològic, que no quedi exposat a les visuals des del
llac, i que alhora permeti una fàcil connexió amb l’actual àrea del golf.
Així mateix, s’equipa la peça amb la bossa d’aparcament més important de l’àmbit, amb
capacitat per a 49 turismes i de 4 autocars i, tal com s’ha apuntat anteriorment, dona suport no
només a les pròpies instal·lacions sinó a l’edifici de serveis i usos associats al llac central.
Aquest àmbit per raons d’oportunitat ha tingut un procediment urbanístic diferent.
Efectivament, s’ha tramitat paral·lelament un Pla d’Actuació Especial que va ser aprovat per la
CT/UCG el 26/04/2018 i del qual s’està construint les corresponents instal·lacions.
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L’Avanç d’aquest Pla especial en SNU contenia ja la previsió d’una implantació esportiva (camps
de futbol) en l’àmbit del present “Projecte d’actuació específica en SNU” i, per tant, hem
d’entendre aquest com un pas més en el desenvolupament de les previsions de creixement del
PGA Catalunya Resort en el marc del Pla especial.
L’objecte del «Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (PAE) per a
la implantació d’una àrea esportiva» és la definició gràfica, descriptiva i econòmica de la
implantació de dos camps de futbol d’entrenament de gespa natural i mixta, la implantació amb
caràcter provisional de mòduls prefabricats per als serveis de vestidors, gimnàs, serveis sanitaris
i dependències i oficines de l’staff tècnic i l’adequació d’una plataforma per a l’aparcament de
vehicles dels usuaris.
La finalitat d’aquest projecte és la de permetre la utilització de les instal·lacions per part d’equips
professionals de futbol d’alt nivell competitiu en un entorn natural, ben comunicat i lluny
d’aglomeracions urbanes, però al mateix temps molt proper als diferents serveis de qualitat
(habitatge, hotel, restaurant, club esportiu i camps per a la pràctica del golf que pot oferir en
aquests moments la “PGA Catalunya Resort”. Els camps de futbol tenen la consideració d’una
implantació amb caràcter definitiu mentre que els mòduls dels serveis tenen la consideració
d’implantació provisional.
Aquest projecte es tramita per la via de l’autorització en sòl no urbanitzable perquè, tot i ser
inclòs en l’Avanç de Pla Especial, és necessari disposar ja d’aquests dos camps d’entrenament i
instal·lacions per raons d’oportunitat. A més, pel seu abast, és una actuació susceptible de
tramitar-se de forma separada al Pla Especial.
L’àrea esportiva contempla la construcció de dos camps de gespa natural i híbrida així com els
seus serveis i dotacions complementàries (vestidors i aparcament). Donat el potencial impacte
que aquestes instal·lacions poden tenir, en termes de petjada visual i de mobilitat generada en
puntes determinades, els condicionants han estat en primer lloc la ubicació sobre l’àrea que
menys afectació comporta en les visuals, és a dir en la vessant que a partir del Camí cau cap a
l’autopista AP-7 i que, per tant, queda per l’altra banda de la línia de carena de la conca dels
camps i el torrent de Can Sunyer. En segon lloc, la mateixa ubicació dona resposta a portar la
mobilitat generada fins al punt més proper possible respecte a la connexió amb l’actual sector
del golf, i per tant amb el recorregut motoritzat més curt possible. Així mateix, s’equipa la peça
amb la bossa d’aparcament amb capacitat per a 50 turismes i un mínim de 4 autocars.
L’ordenació inclou un sostre de 773’10 m² per a la ubicació de vestidors i serveis associats. Es
tracta d’una edificabilitat mínima respecte el sòl afectat (0’01 m²st/m²) i es limita a les
necessitats pròpies de l’activitat esportiva. Per altra banda, cal indicar a hores d’ara es tracta
d’una construcció de caràcter provisional, desmuntable en qualsevol moment i en format de
tinença de lloguer.

del complex del sector del golf a Caldes, on s’hi troba el forat número 7. Aquest àmbit es troba
configurat i en actiu. Per tant, no implica nous efectes ambientals significatius.
5.1.8. Sistemes (PC; R-SX3; 21-SX3)

Finalment , es determinen unes claus que inclouen els diferents vials implicats en l’àmbit del Pla
especial. En total la superfície implicada és de 2,5 ha. Els vials principals es corresponen, al camí
ral de Caldes a Vilobí i el Camí ral de Girona a Barcelona, ambdós ja establerts i dels quals es
recull la millora amb estabilització del ferm de terra actual. Bàsicament, els accessos a les
diferents activitats es fa a través d’aquests camins, de manera que els vials d’accés tenen un
recorregut minimitzat.
També inclou nous camins que circumden bàsicament el llac, determinant una amplada de 3 m,
i un ferm de terra convenientment estabilitzat. Aquests camins, permeten la mobilitat de les
persones (a peu o bicicleta) al voltant del llac i també de vehicles de servei quan siguin
necessaris. No estarà permès el trànsit de vehicles privats.
5.2. Quantificació dels aspectes ambientals i ecològics afectats pel pla

L’objectiu d’aquest apartat és el d'identificar i quantificar els sòls objecte de transformació i les
demandes addicionals de recursos naturals i d'infraestructures, de gestió de residus i similars
derivades de l'ordenació proposada.
5.2.1. Demandes de sòl

En primer lloc, s’han d'identificar i quantificar les superfície de sòl que es transformaran com a
conseqüència de la materialització del pla especial urbanístic objecte d'estudi. A continuació,
segons els usos determinats dels diferents sectors que s'hi preveuen, s’ha estimat la demanda
addicional de recursos que es requeriran.
Tal i com s’observa a la taula 7, la superfície total inclosa en aquest pla especial és de 82,9 ha,
de les quals la majoria restarien com a sòl no urbanitzable en alguna de les categories
proposades (80,7 ha, és a dir, el 97,36% de la superfície del pla especial). Les 2,5 ha restants, es
proposen com a sistema viari i sistema de protecció de carreteres i vials, en diferents claus, que
suposen un 2,63 % de la superfície total del pla. Així, les dades dels paràmetres urbanístics
implicats queden exposades a la taula següent.
Val a dir que la major part de les àrees implicades es troben al municipi de Vilobí d’Onyar, 72.4
ha (el que suposa un 87,3% del total), mentre que 10.5 ha pertanyen al terme de Caldes de
Malavella (un 12.6% del total).

5.1.7. Regularització del camp de golf existent (N4g)

D’entre les diferents categories de SNU proposades, es pot veure que la major part de la
superfície es manté com a conreus, amb 20,5 ha, seguit l’àmbit corresponent a la implantació
de llac amb 16,1 ha; el d’àrees de millora de la biodiversitat també amb 16,1 ha, l’àrea
corresponent al conreu de la vinya amb 8,4 ha. És també important la superfície dedicada a
diferents usos esportius, amb 4.7 ha. L’àmbit del camp de golf ocupa 9,5 ha, però en aquest cas
aquest ja està implantat i en funcionament.

En aquest punt es tracta de regularitzar una situació existent no reconeguda urbanísticament.
L’àrea que té una superfície 9,5 ha està situada al sud-oest de l’àmbit forma part de la totalitat

Un cop identificats els sòls objecte de transformació, s’ha realitzat un càlcul aproximat de les
demandes addicionals de recursos que requerirà la materialització del pla especial urbanístic.
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Per a més detall d’aquesta l’actuació vegeu el Projecte d’actuació específica d’interès públic en
SNU per a la implantació d’una àrea esportiva (PAE SNU Vilobí d’Onyar).

5.2.2. Demandes d’aigua i generació d’aigües residuals
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En primer lloc, cal tenir en compte que el present pla especial inclou una sèrie de sectors que
requeriran de consum d’aigua, ja sigui potable, regenerada o de pou, els quals es detallen tot
seguit en relació als diferents usos i fonts d’origen del recurs (vegeu Taula 8).
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0
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50
0,0077 m²t/m²s

CEB

0
CEB

PAX

0,0000 m²t/m²s

Estimació general de demanda d’aigua pel PEU

Taula 8. Sectors que requeriran de consum d’aigua.
Clau
N1

N2b
N4g
N4e
N4h
N4hp

Superfície (ha)
24,80
5,00
0,65
15,80
10,00
2,10
0,07
3,95
0,10
0,08
0,59
-

Ús de l’aigua
Reg
Reg
Potable
Reg
Reg
Reg
Potable
Recreatiu
Potable
Potable
Potable
Ramader

Origen
Aigua regenerada
Aigua regenerada
Canonada de Caldes
Aigua regenerada
Regat actualment
Aigua regenerada
Canonada de Caldes
Pous PGA
Canonada de Caldes
Canonada de Caldes
Canonada de Caldes
Pous PGA
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018 i Teseu, 2020.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

5.455,04 m²
25.132,72 m²

Sistema de protecció de carreteres i vials
Sistema de protecció de carreteres i vials
Zona de sòl rústic. Sistema viari en SNU
Sistema viari en SNU
Sistema viari SNU
sistemes
PC
PC
R-SX
SX
SX

TOTAL SNU

19.677,68 m²

4.307,23 m²
1.147,81 m²

superfície sòl
19.677,68 m²

804.055,00 m²
804.055,00 m²
49.426,11 m²
804.055,00 m²

161.527,23 m²

49.426,11 m²

156.932,96 m²
4.594,27 m²
47.377,71 m²

47.377,71 m²
95.065,15 m²

161.172,23 m²

95.065,15 m²

142.126,63 m²
16612,16 m²
2.433,44 m²
83.953,91 m²

9.365,03 m²
74.588,88 m²
205.532,66 m²

TOTAL SISTEMES
25.132,72 m²
Total àmbit PE
829.187,72 m²
6.790,10 m²t
(*) el sostre potencial d'acord amb les NNUU del Planejament General de Vilobí d'Onyar i el POUM de Caldes de Malavella en SNU
per a usos vinculats a activitats agrícoles, forestals i ramaderes NO li és d'aplicació en aquestes zones.

(*)
(*)
0,00 m²t
0,00 m²t
650,00 m²t
650,00 m²t
(*)
(*)
(*)
0,00 m²t
0,00 m²t
0,00 m²t
773,10 m²t
773,10 m²t
1.000,00 m²t
0,00 m²t
1.000,00 m²t
4.367,00 m²t
4.367,00 m²t
6.790,10 m²t
6.790,10 m²t
6.790,10 m²t
sostre

sostre

superfície sòl
200.031,43 m²
5.501,23 m²

RESUM DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS per zones i usos
zones en SNU
R-N1
Zona de sòl rústic. Conreu
21-N1
Zona de sòl agrícola. Conreu
N1 Conreu
R-N1v
Zona de sòl rústic. Conreu específic de vinya
21-N1v
Zona de sòl agrícola. Conreu específic de vinya
N1v Conreu específic de vinya
R-N2b
Zona de sòl rústic. Àrea de millora de la biodiversitat
21-N2b Zona de sòl agrícola. Àrea de millora de la biodiversitat
22-N2b Zona de sòl forestal. Àrea de millora de la biodiversitat
N2b Àrea de millora de la biodiversitat
R-N4g
Zona de sòl rústic. Camp de golf
N4g Camp de golf
R-N4e
Zona de sòl rústic. Àrea esportiva
N4e Àrea esportiva
R-N4h
Zona de sòl rúsitc. Llac esportiu i recreatiu
21-N4h Zona de sòl agrícola. Llac esportiu i recreatiu
N4h Llac esportiu i recreatiu
R-N4hip Zona de sòl rústic. Hípica
N4hip Hípica

Taula 7. Dades de superfícies i de sostre implicades en els diferents sòls qualificats en el present pla especial urbanístic

N1v

Sector
Conreus
Vinya
Celler + Sala de tast
Àrea de millora de la biodiversitat
Camp de golf
Camps de futbol
Vestuaris, serveis i altres
Llacs
Lake club
Piscina
Hípica (sostre instal·lacions)
Boxes

Per fer els càlculs de demanda anual d’aigua en base als diferents sectors i usos previstos, s’ha
partit de l’informe Usos de l’aigua al PGA Golf Catalunya (ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting
S.L., 2017) i l’Annex: Vector aigua. Aclariments febrer 2020 (ABM, 2020). Aquestes dades es
sintetitzen a la taula següent (vegeu taula 9), que mostra les necessitats d’aigua previstes segons
les fonts d’origen i pels diferents usos.
Taula 9. Demanda d’aigua en els diferents sectors de SNU previstos pel present Pla especial segons tipus
de font d’aigua.
Aigua potable (Canonada de Caldes)
Sector

Usuaris/dia

Dotació (l/usuari i dia)

Demanda (m3/any)

N1v

Celler + Sala de tast

50

15,00

273,75

N4e

Àrea esportiva (vestuaris,
serveis i altres)

50

115,00

2.098,75

Restaurant Lake club

400

30,00

4.380,00

Bar Lake club

400

15,00

2.190,00

Piscina

200

47,00

3.431,00

50

15,00

273,75

Demanda total d’aigua potable en els nous sectors de SNU

12.647,25

N4h
N4hp

Hípica (sostre i instal·lacions)

Aigua regenerada (depuradora de Caldes i depuradora pròpia)
Sector
N1
N1v
N2b

Usuaris/dia

Dotació (m³/ha i any)

Demanda (m3/any)

Cereals d’hivern

-

2.295,58

34.158,29

Conreu vinya (Fase 1)

-

1.000,00

2.901,30

Conreu vinya (Fase 2)

-

1.000,00

2.098,70

Àrea de millora de la
biodiversitat

-

2.000,00

15.800,00
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N4e

Camps de futbol

-

5.045,76

10.596,10

Demanda total d’aigua regenerada en els nous sectors de SNU 8

65.554,39

Aigua de pous (no potable)
Sector

Taula 10. Usos que requeriran d’abastament d’aigua per als serveis associats a l’activitat que representen.
Usuaris

N4h

Llacs

N4hp

Boxes (hípica)

Per altra banda, a la següent taula es sintetitza l’aigua que es requerirà diàriament per als
diferents serveis previstos, en relació al usuaris rebuts (vegeu Taula 10).

Demanda (m3/any)

Dotació

-

-

8.308,42

50,00 l/cavall i dia

1.095,00

Demanda total d’aigua regenerada en els nous sectors de SNU

9.403,42

60 cavalls

3

DEMANDA TOTAL D’AIGUA EN ELS NOUS SECTORS DE SNU (m /any)

105.457,27

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

En síntesi, el total de demanda d’aigua estimat és de 105.457,27 m3/any, que tenint en compte
que l’àrea d’estudi es de 82,9 ha, equivaldria a una mitjana d’uns 1.272,10 m3/ha i any.
Demanda d’aigua potable al PEU
Pel que fa a l’aigua potable, el subministrament d’aigua potable demandada per als serveis de
les instal·lacions és de 12.647,25 m³/any. Aquesta dotació es garantirà des de la xarxa existent
al carrer de la Vinya de la urbanització del sector de la PGA provinent del sistema d’abastament
de Caldes de Malavella. Aquesta urbanització es correspon amb la Fase I ja conclosa del Projecte
d’urbanització – Text Refós i Modificació del Projecte d’Urbanització i Infraestructura del Sector
Residencial del Golf. TM Caldes de Malavella.
Des del carrer La Vinya s’interceptarà la canonada existent, que discorre per la vorera nord, per
tal de realitzar el subministrament a les diferents activitats del present PEU. El tub discorrerà
soterrat en paral·lel al camí d’accés (Camí de Caldes a Vilobí) amb una rasa.
Val a dir que, del total de 12.647,25 m³/any previstos, 273,75 m³/any s’atribueixen al municipi
de Caldes de Malavella, mentre que els 12.373,50 m³/any restants al municipi de Vilobí d’Onyar.
La demanda de Caldes de Malavella corresponen al sector N1v Celler i sala de tast. El
subministrament d’aigua potable del celler i de la sala de tast es realitzarà directament des de
la xarxa d’aigua potable de Caldes de Malavella.
Les demandes de Vilobí d’Onyar corresponen als sectors N4e Àrea esportiva, amb un consum
d’aigua potable previst de 2.098,75 m³/any; N4h Llac esportiu i recreatiu (que inclou el
bar/restaurant Lake club i la piscina), amb un consum previst de 10.001 m³/any; i N4hp Hípica,
amb un consum previst de 273,75 m³/any. El PEU preveu que el subministrament d’aigua
potable d’aquests tres sectors es realitzarà mitjançant el punt de connexió a la xarxa potable de
Caldes situat dins del terme municipal de Vilobí d’Onyar que prové de la canonada de la xarxa
d’aigua potable de Caldes de Malavella.
El subministrament d’aigua potable des de la zona del Golf al terme municipal de Caldes de
Malavella fins als terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí d’Onyar, està
pendent d’un conveni d’acord entre els dos ajuntaments que en reguli aquest servei, i que s’està
elaborant.

8

Aquest còmput no inclou el consum d’aigua ja existent associat al forat núm. 7 de l’actual àrea de golf (sector
N4g), que partint de les dades de l’Annex Vector aigua, hem estimat en 49.882,05 m³ per les 10 ha d’aquest sector.
El valor s’obté a partir del consum de 2016 per tota l’àrea de golf: 377.657,00 m³/any per 75,71 ha. Aquest valor de
consum, que inclou els volums emprats per al reg del forat 7, s’incorpora a la taula 9.
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Activitat
Celler + Sala de tast
Lake club
Piscina
Hípica

Servei associat
Bar
Bar-restaurant
Bany
Bar

Dotació
15 l/usuari i dia
30 l/usuari i dia
47 l/usuari i dia
15 l/usuari i dia

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

Demanda d’aigua regenerada al PEU
Pel que fa a l’origen d’aigua regenerada, s’hi inclouen l’EDAR pròpia del PGA golf i l’EDAR de
Caldes de Malavella juntament amb la possibilitat d'aigua regenerada d'altres depuradores que
s'està tramitant en aquests moments amb l'ACA. El consum d’aigua regenerada provinent de
depuradora es preveu per a diversos usos de reg. Actualment, tal i com es detalla en l’apartat
3.1 de la present memòria, es disposa d’una concessió d’ús d’aigua regenerada provinent de la
depuradora de Caldes de Malavella i la pròpia del complex PGA Catalunya més d’aigua de pluja
pel reg del camp de Golf existent, els nous camps de futbol i una part de les vinyes (la primera
fase de ja plantades de 2,9 ha).
En concret, la societat PGA Golf de Catalunya disposa d’una concessió administrativa atorgada
mitjançant Resolució del Director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA de 29 d’abril de 2015
(expedient CC2002000186) per a captar un cabal màxim anual de 394.000 m³/any per a reg de
camp de golf, dels quals un màxim de 364.000 m³/any es capten de l’EDAR de Caldes de
Malavella, 20.000 m³/any de l’EDAR de la urbanització del Golf i 10.000 m³/any d’aigües pluvials.
A l’ús de l’aigua regenerada pels camps de golf, al març 2018, s’hi va afegir el reg dels camps de
futbol (prèvia autorització de l’ACA i informe favorable de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya) sense que això hagi suposat un increment del cabal concedit. A tal efecte, s’ha
incorporat un comptador volumètric que permeti fer un seguiment del volum consumit per
aquestes activitats.
Pel que fa a la superfície de conreus de cereals d’hivern, cal tenir en compte que, del total de
24,80 ha, únicament de 14,88 ha correspondran a superfície regable.
Hi ha dues àrees de conreu de vinya previstes en l’àmbit del Pla especial. Per als conreus de
vinya de la Fase 1 (2,90 ha), PGA golf de Catalunya SA ha tramitat una modificació de la concessió
per ús d’aigua regenerada que ja s’ha resolt positivament i permet utilitzar l’excedent d’aquesta
aigua pel reg. Per a les vinyes de la Fase 2 (2,10 ha), com també l’aigua per al reg dels conreus
de cereals d’hivern (24,80 ha, amb 14,88 de superfície regable) i per a les àrees de millora de la
biodiversitat (15,80 ha), cal tenir en compte que es troben pendents de concessió quant a l’ús
d’aigua regenerada.
Quant a les demandes en les Àrees de millora de la biodiversitat, es considera una dotació de
2.000 m³/ha i any per al reg de la vegetació durant el primer any de plantació per facilitar-ne
l’arrelament. Caldrà fer seguiment que aquesta aportació pugi arribar a implicar algun problema
per a l’adaptació d’aquests espais davant els escenaris de canvi climàtic, amb majors
temperatures i menors i més irregulars precipitacions. Tanmateix, per la magnitud de les
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quantitats implicades no és esperable, però davant la incertesa es bo estar amatents i si cal
gestionar-ho conveninetment.

hídrica i als factors climàtics presents, estant preparat per presentar la làmina d’aigua més baixa
en períodes de sequera i/o d’escassetat hídrica a les aigües subterrànies.

Es preveu que aquestes aportacions d’aigua calguin els primers anys i que per tant vagin
disminuint, donat que les espècies seran predominantment mediterrànies i en tot cas adaptades
al règim hídric present. És per això que el reg a la majoria d’àrees verdes serà pràcticament
innecessari un cop la vegetació assoleixi una bona implantació. En tot cas, un cop implantades
les espècies d’aquets espais, es podrà regar excepcionalment en períodes d’estrès hídric.

Quant a l’ús ramader, la dada s’ha pres del document Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya. 2016-2021 (ACA, 2016) on estima una dotació de 50 l/cavall i dia (18,250 m³/cavall
i any) per una explotació de bestiar equí.

Demanda d’aigua de pou al PEU
Passant a l’aigua de pou, el PEU preveu utilitzar aigua de pou per usos no potables, per mantenir
el nivell dels llacs previstos i alimentar els cavalls de l’hípica que contempla el pla. Aquests
9.403,42 m³/any es preveuen abastir des d’un o més pous de nova construcció. Actualment, PGA
està tramitant en els terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí d’Onyar amb
l’Agència Catalana de l’Aigua l’obertura d’un nou pou que permetrà abastir el cabal anual d’aigua
per mantenir el nivell del llac i alimentar els cavalls. A més, permetrà disposar d’aigua per omplir
els llacs, pels que es preveu un volum puntual de 73.000 m³.
Imatge 20. Ubicació del nou pou en tramitació d’autorització d’obertura amb l’ACA

Per a l’àrea esportiva (vestuaris i altres serveis), el consum d’aigua s’estima a partir d’una dotació
de 115 l/usuari i dia, segons el Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no
urbanitzable per a la implantació d’una àrea esportiva. Vilobí d’Onyar referent a la construcció
dels camps de futbol existents, de manera que el consum esperat per a 50 usuaris és de 5.750
litres d’aigua potable/dia.
Balanç d’aigua considerant PEU més els sectors PAU01, PAU05, PPU12, PPU13
Per bé que per la resta de càlculs d’aquest apartat hem considerat únicament l’àmbit del Pla
especial urbanístic que ens ocupa, a continuació s’han tingut en compte conjuntament els
consums previstos en els desenvolupaments futurs en el SNU i els consums existents i futurs
estimats als sectors vinculats a l’ampliació del PGA Golf a Caldes de Malavella. Donat que
formaran part d’un mateix sistema de gestió, cal avaluar-ne la suficiència en conjunt. Aquest
subapartat també s’ha desenvolupat mitjançat l’informe Usos de l’aigua al PGA Golf Catalunya
(ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2017) i l’Annex: Vector aigua. Aclariments febrer
2020 (ABM, 2020) a fi de justificar la suficiència de recursos d'aigua per a la demanda
corresponent associada als desenvolupaments previstos.
Per tant, en aquest subapartat es considera junt amb el SNU objecte d’estudi d’aquest estudi
diversos sectors vinculats a la zona del Golf al terme municipal de Caldes de Malavella: els
sectors PAU01, PAU05, PPU12, PPU13. Recordem que aquests sectors no s’inclouen en l’àmbit
del PEU objecte de la present avaluació ambiental.
Actualment al PAU01 ja hi tenim diverses instal·lacions que consumeixen aigua per a usos
d’abastament. Són: l’hotel Camí Ral, el complex de la casa club (que inclou un restaurant i les
oficines en les quals es gestiona tot el complex), una nau de manteniment, el gimnàs i els 225
habitatges que estan ocupats. El consum anual actual d’aigua potable s’hi estima en 157.303
m³/any, per bé que es tracta possiblement d’una sobreestimació per ser un valor estimat en
base a dades de consums estivals i incloent obres.

Font: ABM, 2020.

Respecta a les demandes de les llacunes, cal tenir en compte els inputs rebuts de l’aigua de pluja,
que caurà sobre seu de forma directa, fent disminuir part de la demanda d’aigua de pou. El
volum d’aquesta aportació per al llac al llarg d’un any s’estima en 20.329 m³. Si de mitjana es
recullen 599 mm de pluja al llarg de l’any, en el conjunt de la conca es podrien recollir fins a
378.282 m³/any dels que se’n aprofitarien aproximadament un 5% en el llac la resta continuarien
drenant cap al torrent de Can Sunyer. Com a criteri general recomanem que el llac estigui
preparat per assumir unes certes variacions del seu volum d’aigua en relació a la disponibilitat
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Al respecte, cal tenir en compte que les necessitats d’aigua al sòl per a habitatges i activitats
econòmiques i equipaments del PAU01 no es podrà abastir amb la concessió dels pous PGA3 i
PGA4 que actualment abasteixen el sector del golf (de 125.000 m³/any). És per aquest motiu
que esdevé necessària la connexió de la xarxa del golf amb la municipal, tal i com està
contemplat al Projecte constructiu de la connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable al
PGA Catalunya Resort des de la Xarxa municipal de Caldes de Malavella. Aquest projecte, amb
una canonada de 200 mm de diàmetre, preveu una capacitat de transport de 14,75 l/s (1.274,4
m³/dia, o el que és el mateix, 465.156 m³/any), que sumats als 125.000 autoritzats fan un total
de 590.156 m³/any.
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest subministrament d’aigua potable que també ha de
satisfer les necessitats als terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí d’Onyar, està
pendent d’un conveni d’acord entre els dos ajuntaments.
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Dins la xifra corresponent al consum futur del Golf a Caldes de Malavella (fora el PEU de SNU),
de 218.001 m³/any, s’hi inclouen: 157.303 m³/any de consum estimat a l’àrea ja desenvolupada
del PAU01; 39.325 m³/any a la part pendent de desenvolupar d’habitatges, i activitats
econòmiques i equipaments al PAU01; i també s’hi sumen 21.373 m³/any pels sectors PPU12 i
PPU13 i el sector PAU05, situats prop del sector del Golf.

Per tal d’analitzar quina proporció d’aigua correspon a una demanda addicional respecte la
situació de partida, s’ha efectuat una estimació del volum d’aigua que es destina actualment per
als usos agrícoles de l’àmbit. El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 20162021 (ACA, 2016) estima una dotació de 1.761 m³/ha i any pel reg de cereals d’hivern a la
comarca de la Selva.

Taula 11. Balanç estimat entre les concessions d’aigua disponibles i els consums previstos. Cal tenir en
compte que en aquests càlculs es consideren conjuntament els consums existents a l’actual PGA Golf amb
els consums previstos en els desenvolupaments futurs en el SNU (llac i usos esportius).

En total el Pla especial preveu que 81,6 ha esdevindran diverses zones de SNU. A aquesta xifra
cal restar les 10 ha que corresponen a l’actual forat 7 del golf, que actualment ja es rega i que
es mantindrà amb el desenvolupament del Pla especial. Per tant, aproximadament 71,6 ha tenen
en la situació de partida un ús de conreu de cereals d’hivern.

Volum (m3/any)

Aigua potable
Volum disponible de la Canonada de Caldes 9

+ 465.156,00

Volum disponible de pous PGA3 i PGA4

+ 125.000,00

Consum estimat Pla especial SNU

- 12.647,25

Consum futur del Golf a Caldes de Malavella (fora PEU SNU)

-218.001,00

Recurs disponible no utilitzat

+ 359.507,75
Volum (m3/any)

Aigua del nou pou en tramitació
Volum disponible10

Si es multiplica aquesta superfície pel factor de consum d’aigua que ofereix l’ACA, es pot
aproximar el consum de partida en 126.087,60 m³ d’aigua anuals. Aquesta xifra tan sols
representa un valor orientatiu, però permet comparar el consum de partida amb l’estimat amb
el desenvolupament del Pla especial del SNU, que és de 105.457,27 m³/any en relació als propis
de l’àmbit objecte d’estudi. Per tant, s’observa que, segons les previsions efectuades, les
demandes d’aigua en SNU seran d’un ordre de magnitud similar a les actuals, de fet
lleugerament menors.

+ 10.000,00

Consum estimat Pla especial SNU

- 9.403,42

Recurs disponible no utilitzat

+ 596,58
Volum (m3/any)

Aigua regenerada

Com ja s’ha dit, cal tenir en compte que el consum d’aigua ja existent associat al forat núm. 7 de
l’actual àrea de golf (sector N4g) no variarà. Aquest consum s’ha estimat en 49.882,05 m³/any
(per les 10 ha d’aquest sector), en base a les dades de l’Annex Vector aigua. El valor s’ha obtingut
a partir del consum de 2016 per tota l’àrea de golf: 377.657,00 m³/any per 75,71 ha (on
s’inclouen els volums emprats per al reg del forat 7).

Volum disponible EDAR de Caldes

+ 364.000,00

Volum disponible EDAR pròpia11

+ 81.031,00

Volum disponible pluja

+ 10.000,00

Generació d’aigües residuals al PEU

Consum estimat Pla especial SNU

- 65.554,39

Passant a les aigües residuals, val a dir que gran part dels usos previstos en el SNU que han
quedat recollits en aquest apartat no generaran aigües residuals a recollir i tractar, doncs les
aigües de rec pels espais verds i pels conreus s’incorporaran al cicle natural de l’aigua.

Consum actual Zona de Caldes de Malavella (inclou forat núm.7)

- 377.657,00

Recurs disponible no utilitzat

+ 11.819,61
3

CONSUM TOTAL D’AIGUA ESTIMAT (m /any)

- 606.175,06
3

RECURS DISPONIBLE NO UTILITZAT ESTIMAT (m /any)

+ 177.670,94

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

Si a aquests 218.001 m³/any els sumem els 273,75 m³/any previstos al PEU al SNU a la zona de
Caldes de Malavella, obtenim un consum d’aigua potable estimat el 218.274,75 m³/any al terme
municipal de Caldes de Malavella. El consum d’aigua potable a Vilobí d’Onyar seria de 12.373,50
m³/any, com ja s’ha exposat anteriorment.
El cabal total d’aigua potable que es podrà abastir a la zona del Golf serà de fins a 590.156
m³/any (465.156 m³/any a través de la connexió amb la xarxa municipal de Caldes de Malavella
i 125.000 m³/any dels pous PGA3 i PGA4). D’aquesta manera, es proporciona un marge amb el
qual es podria alimentar els 230.648,25 m³/any d’aigua potable previstos tant als
desenvolupaments del golf (218.001 m³/any), com al SNU (12.647,25 m³/any).

No obstant, cal preveure la gestió d’una part de les aigües que sí que esdevindran residuals i
caldrà tractar. Aquestes aigües corresponen a les consumides per als diferents serveis al celler,
àrea esportiva, al Lake club i a l’hípica (són principalment els usos de l’aigua potable). Aquests
volums s’estima que seran proporcionals als consums corresponents.
La generació d’aigües residuals, pel que fa a la càrrega contaminant, tindrà una equivalència d’
¼ habitant equivalent per usuari, excepte les provinents de l’àrea esportiva (camps de futbol)
on l’ús de vestuaris i serveis associats requereix un major consum d’aigua, i per això en aquest
cas es considerarà un 1 habitant equivalent per usuari. Tenint aquestes ratis en compte, s’estima
que la generació d’aigües residuals serà de 325 habitants equivalents. La major càrrega en
termes absoluts s’atribueix al Lake club que, entre els serveis de bar i de restaurant, serà
assimilable a la de 250 habitants equivalents, tenint també en compte l’aigua residual generada
per la piscina (vegeu Taula 12).

Estimació de la demanda addicional al PEU
9

Pendent de conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Nou pou en tramitació amb l’ACA, de cabal a determinar. La concessió de 10.000 m³/any seria la mínima
necessària per a satisfer les demandes anuals d’aigua requerides.
11
Pendent d’ampliació de concessió.
10
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Taula 12. Càrrega contaminant de les aigües residuals generades en l’àmbit del Pla especial.

manera i amb quines especies es configurarà a partir de les estratègies específicament definides
a tal efecte. Això implica que el disseny d’aquestes àrees inclogui situacions de complexitat
ecològica diferents que impliqui graus de recobriment - densitat i/o àrea basal - i estrats herbacis, arbustius i arboris en un repartiment superficial que caldrà determinar.
A tal efecte es preveu la realització d’un Projecte bàsic d’implementació de les zones de millora
de la biodiversitat i que queda recollit en la normativa del Pla especial i la materialització del
qual queda convenientment cavalcat amb la implantació de les dues llacunes. Aquest projecte
bàsic cal que estableixi els diferents espais de constitució que defineixi els graus de recobriment
- densitat i/o àrea basal - i estrats - herbacis, arbustius i arboris, i la seva qualitat També, que
defineixi els recorreguts interns en forma de senders, les zones d’estada, el possibles miradors,
etc.
Tanmateix, per tal d’establir la representació de espais d’hàbitats arboris, arbustius i herbacis,
en tant que els espais arbustius i arboris tenen nivells de complexitat ecològica superiors i
conseqüentment nivells de biodiversitat més alts, es determinen i es recullen en la normativa
del Pla especial els següents criteris:

Font: ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

Les aigües residuals generades seran assimilables a aigües domèstiques. Les activitats
susceptibles de generar aigües residuals, previstes per cada un dels sectors definits en el pla
especial, tractaran les aigües residuals generades dins del propi sector, mitjançant fosses
sèptiques, a causa de que es tracta d’activitats segregades amb funcionament independent l’una
de les altres i a la impossibilitat de connectar amb una xarxa de sanejament o depuradora
existent.

x
x
x
x

Tots els sectors disposaran de xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i residuals, les
aigües pluvials es desaiguaran en els escòrrecs naturals que recorren la conca del pla especial.
Les aigües residuals recollides en les fosses sèptiques es retiraran mitjançant la contractació d’un
servei homologat de retirada i gestió externa d’aigües residuals amb camió cisterna, amb una
freqüència de 2 o 3 dies en els períodes de màxima ocupació dels serveis.
Per a la depuració de les aigües de l’hípica s’efectuarà un pretractament de decantació i tamisat,
mitjançant un sistema que es construiria a la mateixa hípica per tractar les aigües abans de la
fossa sèptica.

x

x
5.2.3. Quantificació d’espais biodiversos

En relació a la quantificació dels espais biodiversos Clau N2b, la superfície implicada és de 16,1
ha. Cal tenir present que bona part d’aquesta superfície es correspon a zones d’implementació
de nova biodiversitat en antics camps de conreu. La resta es correspon a hàbitats boscosos
existents.
A més, a nivell d’espais biodiversos, tot i que la zona qualificada com àrees de millora de la
biodiversitat fan referencia principalment als espais pertanyents a la Clau N2b, cal tenir present
que en la qualificació amb Clau N4h també conté l’espai fluvial del torrent de Can Sunyer i la
corona vegetal al voltant del llac, aquests darrers també de nova implantació.

Els espais arboris no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits qualificats
com a N2b.
Els espais arbustius no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits qualificats
com a N2b.
La resta d’espais serà destinats a hàbitats essencialment herbacis.
En els espais biodiversos que tinguin disposats de manera adjacent edificacions caldrà
observar el tractament de la vegetació seguint les determinacions pròpies de les franges
de protecció d’incendis. Així caldrà observar en aquestes franges i la densitat de peus i
de sotabosc propis d’aquesta mena de franges en l’amplada establerta normativament.
El Projecte bàsic d’implementació de les zones de millora de la biodiversitat haurà de
definir-les convenientment, i en tot cas aquest tractament diferencial serà prioritari
davant dels percentatges mínims de tipologia de complexitat d’hàbitats definits
anteriorment.
Als espais biodiversos arboris situats a la meitat l’est de l’àmbit, la densitat dels arbres
serà de aproximadament 700 peus/ha. Els situats a la meitat l’oest de l’àmbit, la densitat
dels arbres serà de aproximadament 1.800 peus/ha.
Les espècies arbòries i arbustives, i herbàcies implicades en a constitució de nous espais
biodiversos seran les considerades en l’Annex 1 sobre la Configuració dels espais
biodiversos d’aquest Estudi Ambiental Estratègic. El projecte bàsic de generació de nous
espais de biodiversitat ho tindrà en compte per a definir-los.

Quant a la Clau N4h, la superfície total implicada és de 13,1 ha de les quals 4,2 ha corresponen
a la limina d’aigua de les llacunes generades. Una part substancial de la resta de superfície es
correspon a elements fluvials que es corresponen al rec de l’Agulla (torrent de Can Sunyer) que
ocupen una superfície de 2,2 ha. També cal considerar a més que els espais perimetrals de les
llacunes pels quals a partir de una estratègica ecològica i paisatgística també tindran un
plantejament de biodiversitat. La superfície implicada en aquests espais perimetrals del llac és
de 7,5 ha.

En els aquests de nova implantació d’hàbitats biodiversos, cal tenir present que en principi es
considera interessant fer-ne una disseny que els determini i que permeti establir on, de quina
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5.2.4. Quantificació de moviments de terres

En aquest apartat s’aborda bàsicament els requeriments de moviments de terres que caldrà en
la implementació del programa que contempla el Pla especial. Cal dir que la major part de les
actuacions que es proposen els moviments de terres seran probablement menors i vinculats a
la adequació del terreny per la disposició dels edificis que es plantegen. Així, per exemple, en
relació als espais agrícoles no hi ha moviments de terres tant en els qualificats amb la clau N1 i
N1v per a la disposició del nou conreu de vinya. De la mateixa manera no es contemplen
moviments de terres significatius en les zones destinades a espais de millora de la biodiversitat
(clau N2b). Igualment, no es contemplen moviments de terres significatius a la zona
corresponent a la hípica (clau R-N4hip) i, encara menys, a la zona del forat número 7 actiu del
Golf- i per tant ja configurat - que forma part de la totalitat del complex del sector del golf a
Caldes (Clau N4g).
En conseqüència només hi ha previsió de moviments de terres significatius en relació a la
implantació de la zona esportiva (Clau N4e) i la implantació del llac (N4h). En relació a la primera,
tot i situar-se damunt de terrenys que en els seu moment van servir per a dipositar terres
provinents de la disposició de la traça ferroviària de l’AVE, l’actuació ha suposat moviments de
terres per a adequar i aplanar convenientment la instal·lació dels camps esportius. Tanmateix,
com ja s’ha comentat, aquest sector ja ha estat desenvolupat per raons d’oportunitat a través
d’un Pla Actuació Especial, una cop convenientment aprovat.
Per tant, només resta valorar els necessaris moviments de terres en relació a la implementació
del llac en el sector qualificat amb clau N4h.
La implantació del nou llac respon a un plantejament, de l’empresa PGA-RESORT, concordant
amb les demandes contemporànies de respecte i cura del medi i del territori considerant el
disseny i qualitat paisatgística. En qualsevol cas la denominació tècnicament més precisa per a
aquest llac, és el de 2 llacunes en tant que es traca d’extensions d'aigua estancada de poca
fondària en entorn natural. Com ja hem comentat, la raó de constituir aquests elements
lacustres és precisament per raó del desnivell existent entre la zona sud i la nord, que a més
generaria un major impacte paisatgístic si és constituís en una sola làmina d’aigua.
Addicionalment, aquest et permet un més eficient tractament de l’aigua.
El llac es planteja com una nova peça que es construeix amb criteris de naturalització per tal
d’assolir amb el temps assoleixi nivells de naturació rellevants, és a dir, que el seu disseny
incorpora tècniques de gestió de la qualitat i estratègies de reproducció dels cicles naturals
presents en els ecosistemes aquàtics del nostre territori.
Per a fer-lo possible cal tenir present que cal realitzar moviments de terres per tal d’aconseguir
les corresponents làmines d’aigua i fondàries que condicionen el seu funcionament i depuració
de les aigües d’una manera més ecològica.
Tot seguit és caracteritza i quantifica les necessitats de realització dels moviments de terres
implicats.
El plantejament de implantació del llac en el fons d’aquesta vall, un cop analitzada l’orografia,
per tant, la necessitat de moviments de terres en relació a la seva integració paisatgística i també
considerant el manteniment i regulació de la qualitat de les aigües necessària pel bon
manteniment del mateix, finalment s’ha optat per la implantació de dos subunitats de llac dins
d’una comparació de percepció de una única unitat. Val a dir que cada subunitat de fet serà
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independent de l’altre tot i esta disposades de manera adjacent donant una comprensió
paisatgística de certa continuïtat visual.
Plantejar-ho en dos llacs permet minimitzar el moviment de terres i conseqüentment una més
fàcil integració dels espais de vora dels llacs. En tot cas, quant al moviment de terres i preparació
del terreny, el projecte bàsic del llac (considerant la implantació en dues subunitats) determina
que, com a primer pas per a l'execució de les llacunes, es procedirà al replanteig sobre el terreny
de tots els elements d'aquestes, posant especial atenció a la fixació d'orígens de replanteig i
nivells.
Es definiran i es fixaran els nivells de referència, que principalment seran per a cada un els llacs
la cota de la làmina d'aigua per a tots dos casos, ja que aquests seran els que serveixin per fixar,
per sobre o per sota, els nivells de cada un dels diferents elements. Es procedirà, per ordre, a la
realització de les excavacions necessàries per assolir les cotes mitjançant buidatge per a
posteriorment procedir amb els terraplenaments i farcits necessaris per a la implantació de les
llacunes i sales tècniques.
Finalment es procedirà a la realització dels rebliments localitzats i perfilats per ajustar la
batimetria del fons de les llacunes, diferenciant les zones en funció de la seva finalitat concreta:
fons de got, zones de regeneració i boques de skimmers, zones de biofiltració, zones de
regeneració i talussos de transició entre zones.
Com a resultat de la realització sobre la topografia aportada dels encaixos dels gots de les dues
llacunes, es determines els següents volums estimats per als moviments de terres (vegeu
següent taula 13). El saldo net resultant de la diferència entre extracció i terraplenat o farcit
resulta ser per tant de 29.327 m³.
Taula 13. Dades estimades de previsions i de moviments de terres en relació a la constitució dels llacs.
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Volum d’extracció de terres del llac
Volum de rebliment de terres del llac
Volum net extracció/rebliment

LLACUNA 1
COTA 122 m

LLACUNA 2
COTA 118 m

- 71.255 m3

- 48.265 m³

- 22.990 m³

19.387 m3

13.229 m³

6.159 m³

- 51.867 m3

- 35.036 m3

- 16.830 m3

Font: Elaboració pròpia amb dades de Teseu i PGA Golf.

Tenint en compte els marges de tolerància que es pot acceptar per als fons de les diferents àrees
de les llacunes, i sempre tenint en compte els resultats de l'informe sobre l'estudi geotècnic,
entenem que bona part de les terres necessàries per a l'execució dels farcits poden provenir de
les excavacions prèviament realitzades a la mateixa parcel·la. Les terres sobrants que no puguin
ser reutilitzades es traslladaran a abocador. En conseqüència, els projectes constructius hauran
de recollir en un pla de gestió de residus de la construcció que permeti incrementar la
valorització de residus i, en general, la seva correcta gestió.
Així, el volum de terres sobrants (considerant les terres procedents d’excavació no aprofitables
en la pròpia obra, les restes d’esbrossades, etc.) s’estima en uns 29.327 m3. Aquestes terres es
gestionaran d’acord amb el Decret 161/2001 que modifica el Decret 201/1994, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció, i al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.
Com a principals vies de valorització i gestió es proposen les següents:
102

5.2.6. Generació de residus

Cessió de terres excedentàries aprofitables a altres obres en actiu dins de l’àmbit de PGA
RESORT o en espais situats propers a aquest àmbit.
Transport a abocador autoritzat per a la gestió de terres i materials d’enderroc.

-

En tot cas, vegeu les determinacions de l’apartat 5.3 de Mesures previstes per a la preservació i
millora del medi ambient en relació la gestió de materials i residus.
La construcció del nou llac afectarà una superfície de 41.215 m², menys d’un 7% de la superfície
total de la conca del torrent de Can Sunyer (superfície total 631.523 m²).
5.2.5. Demandes d’energia

En tractar-se de sòl no urbanitzable caldrà fer una previsió d'estacions de transformació ja que
el voltatge de xarxa és a mitja tensió. Segons el reglament tècnic de baixa tensió (REBT 2002), i
concretament a la "ICT-BT-10: Previsió de càrregues per a subministres de baixa tensió",
assimilarem aquestes demandes de potència segons el sostre de cada zona així com també les
demandes de les instal·lacions auxiliars, per tant, pel subministrament elèctric del conjunt de les
activitats del PEU es preveuen un total de 634 KW que es distribuiria segons el següent detall de
potències:
x
x
x
x

Conreu de vinya - Celler (N1v): 100 w/m² x 650 m² = 65 KW.
Àrea Esportiva (N4e): 90kw segons el PAE.
Lake club + llac esportiu i recreatiu (N4h): 100 w/m² x 1.000 m² + 144 KW (demanda
instal·lacions llac) = 244kw.
Hípica (N4hp): (100 w/m² x 1.200m² = 120 KW) + (25 w/m² x 3.167 m² = 79’17 KW per
dependències cavalls) = 200kw (hipòtesi indicativa)

Conseqüentment, el total necessari és de 634 KW a tot el Pla especial.
El subministrament elèctric per als 534 KW de potència demandada pels serveis de les
instal·lacions de les àrees N4e, N4h i N4hip situades al terme de Vilobí d’Onyar, està garantit per
dos nous Centres de Distribució, a executar per la companyia de serveis que intercepta i deriva
la línia MT soterrada sota el camí ral de Caldes a Vilobí. A partir dels dos nous Centres de
Distribució es deriva amb cablejat soterrat de BT per a cadascuna de les instal·lacions.

Pel que fa a la quantitat de residus domèstics que generarà el sector, a les Comarques de Girona
la generació de residus per càpita s’ha situat en 1,71 kg/hab./dia. Aquesta xifra es situa per sobre
de la mitjana de Catalunya que és d’1,36 kg/hab./dia
Tanmateix, el municipi de Vilobí d’Onyar està entre els municipis amb millors resultats de
recollida selectiva, amb un percentatge de recollida selectiva neta del 51,48% per una població
de 3.163 habitants segons l’Informe de les dades de residus municipals a les Comarques de
Gironines - 2016. (Agencia de residus de Catalunya , 2017).
Tenint com a previsió de persones màximes estimades (vegeu Taula 9) en les diferents
instal·lacions que s’implementaran amb el Pla especial, hi hauria implicades 1.150 persones/ dia.
Aquesta dada implicaria, si considerem totes aquestes persones com a residents de l’àmbit, una
generació de residus domèstics estarà al voltant de 1.966 kg/dia.
Tanmateix, cal valorar la xifra com a una sobreestima ja que, per exemple, aquesta dada de1.150
persones/ dia considera que només al Lake club hi haurà implicades 400 persones al restaurant
i 400 més al bar com a residents, cosa que no és el cas. També cal considerar que l’informe de
mobilitat considera el llac esportiu i recreatiu i la hípica atrauran uns 200 visitants/dia, dels quals
consideren que una part són residents a l’hotel o als habitatges i hi podrien accedir a peu. A més,
es previsible que les desviacions sobre el nombre de persones, la durada i tipus d’estada vinguin
influenciades pels caps de setmana o períodes de vacances, tot i que per les característiques de
la proposta no estaran condicionades a l’estacionalitat.
5.3. Mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient

El present apartat inclou tot el conjunt de mesures de preservació i millora ecològica i ambiental
que compensaran o minimitzaran les possibles afeccions i impactes derivats de l’execució del
Pla especial urbanístic. Aquestes mesures suposaran un valor afegit i una millora qualitativa
d’aquest pla des del punt de vista de la sostenibilitat. Aquestes mesures han estat integrades en
la Normativa del Pla especial.
MESURES DE PLANEJAMENT
En relació a la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural general

El subministrament elèctric per als 65 KW de potència previstos per a la unitat d’edificació del
Celler (N1v) dins el terme de Caldes de Malavella està garantit des del CT-9 situat al carrer de
l’Antic Camí Ral del sector del Golf de Caldes. Aquesta urbanització es correspon amb la Fase I
ja conclosa del Projecte d’urbanització – Text Refós i Modificació del Projecte d’Urbanització i
Infraestructura del Sector Residencial del Golf. Terme Caldes de Malavella (La Selva). Des
d’aquest CT es realitzarà una rasa (amb la reposició posterior del paviment enderrocat quan
discorre per vials ja urbanitzats) per a col·locar el cablejat de baixa tensió.
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Les determinacions sobre les mesures previstes per a la preservació i millora de la biodiversitat,
la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural general són les següents:
-

Les àrees de millora de la biodiversitat estaran compostes per espècies autòctones,
adaptades per tant a les condicions bioclimàtiques de la zona, com també hauran de ser
adequades pel tipus de sòl.

-

Els espais biodiversos es recomana, de cara a la concreció que reculli el corresponent
projecte bàsic, que la complexitat estructural inclogui per els espais boscosos 3 estrats de
vegetació, arbori, arbustiu i herbaci; els arbustius 2 estrats, arbustiu i herbaci; i els herbacis
1 sol estrat.

-

A tal efecte es redactarà un Projecte bàsic de com es configuraran i dissenyaran aquests
espais de biodiversitat. El plantejament de sortida és que la proporció dels habitats
biodiversos implicats tingui una distribució superficial equitativa entre espais herbacis,
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arbustius i arboris, tot i que caldrà que quedi convenient ajustada en l’esmentat Projecte
bàsic.

-

Es dotarà els espais públics, especialment els espais verds, de les infraestructures
necessàries per a l’ús i l’aprofitament de recursos no potables per al seu reg i/o neteja.

-

Aquest projecte bàsic establirà els diferents espais de constitució definint els graus de
recobriment - densitat i/o àrea basal - i estrats - herbacis, arbustius i arboris, i la seva qualitat
També, que defineixi els recorreguts interns en forma de senders, les zones d’estada, el
possibles miradors, etc.

-

S’introduiran criteris d’estalvi en la jardineria urbana pública i privada, fonts ornamentals,
sistemes de rec, etc., els quals han d’incloure en qualsevol cas la utilització de sistemes de
rec eficients.

-

-

La representació superficial dels espais d’hàbitats arboris, arbustius i herbacis implicats en
l’àmbit qualificat com a N2b seguiran els següents criteris:

En tots els punts de consum d’aigua, els elements sanitaris i aixetes han de complir amb els
paràmetres tècnics establerts en la Resolució MAH/1603/2004, de 21 de maig, per la qual
s'estableixen els criteris mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de
qualitat ambiental als productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, o bé disposar
d’aquest distintiu.

-

Caldrà que s’incorporin elements d’adaptació al canvi climàtic, sobretot tenint en compte el
risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics que, sumats a l’element estructural del
dèficit en períodes de sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya, fan
aconsellable preveure elements d’estalvi i gestió tals com la previsió de mesures de reducció
dels consums d’aigua en períodes d’escassetat d’aigua.

-

El llac respon a un plantejament d’increment dels serveis ecosistèmics i del valor paisatgístic
de l’àmbit. La qualitat de l’aigua, important per la finalitzat indicada, es mantindrà
mitjançant processos biològics de regeneració i biofiltració.

-

Per evitar un consum d’oxigen elevat que pugui perjudicar la qualitat de l’aigua s’eliminaran
de regularment els sediments i plantes mortes, mitjançant una gestió de les vores i neteja
del fons.

-

En els dies calorosos i sota una forta llum solar, el pH podria elevar-se per sobre de 10,0, per
evitar aquesta situació s’utilitzarà un sistema carbonatador que permetrà mantenir el pH
per sota de 8,0.

x
x
x
x

x

x

-

Els espais arboris no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits.
Els espais arbustius no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits.
La resta d’espais serà destinats a hàbitats essencialment herbacis.
En els espais biodiversos que tinguin disposats de manera adjacent edificacions caldrà
observar el tractament de la vegetació seguint les determinacions pròpies de les
franges de protecció d’incendis.
Als espais biodiversos arboris situats a la meitat l’est de l’àmbit, la densitat dels arbres
serà de aproximadament 700 peus/ha. Els situats a la meitat l’oest de l’àmbit, la
densitat dels arbres serà de aproximadament 1.800 peus/ha.
Les espècies arbòries i arbustives, i herbàcies implicades en a constitució de nous
espais biodiversos seran les considerades en l’Annex 1 sobre la Configuració dels espais
biodiversos d’aquest Estudi Ambiental Estratègic. El projecte bàsic de generació de
nous espais de biodiversitat ho tindrà en compte per a definir-los.

Les àrees enjardinades es composaran principalment per espècies autòctones amb baixos
requeriments hídrics i, en qualsevol cas, s’utilitzaran en la jardineria d’espais públics i privats
espècies vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.

-

S’introduiran també criteris de biodiversitat en el disseny dels espais adjacents al llac.

-

Es conservaran i/o trasplantaran dins l’àmbit els peus arboris preexistents i conjunts arbrats
amb especial valor i més significatius dels sectors.

En relació al paisatge

-

Es dotarà d’arbrat el conjunt de la xarxa viària.

-

Des del punt de vista de la connectivitat ecològica, es promouran les actuacions de
permeabilització ecològica en els punts d’especial interès.

-

S’establiran mesures d’acció adreçades a reduir la vulnerabilitat de les masses boscoses
enfront incendis forestals.

La generació dels àmbits de millora de la biodiversitat per la seva pròpia naturalesa generaran
espais amb una bona integració paisatgística.
Es qualsevol cas, es considerarà com a referència general de l’àmbit l’aplicació d’estratègies de
paisatge basades en les determinacions de la paisatgista i de l’Estudi d’impacte e integració
paisatgística corresponent (Estudi Xavier Mayor et al SL, 2018), ambdós elaborats en el marc
dels estudis i treballs de l’elaboració del Pla Especial. Aquest treballs són congruents amb les
determinacions que estableix el Catàleg de paisatge de les comarques gironines en relació a la
unitat de paisatge Plana de la Selva.

En relació al cicle de l’aigua
Les determinacions sobre les mesures previstes per a la preservació i millora del cicle de l’aigua
són les següents:
-

Es mantindrà el màxim sòl permeable possible per afavorir la infiltració en el subsòl de les
aigües de pluja.

-

Les noves construccions en SNU disposaran de sistemes de recollida i de reutilització de les
aigües pluvials i les aigües grises.
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Les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient quant a la integració
paisatgística són les següents:
-

L’estratègia principal d’integració del llac és la contextualització i naturalització, buscant
l’establiment de continuïtats entre tots els elements.

-

A l'àmbit perimetral del llac, és determina la generació d'una mota de protecció visual per
aconseguir una integració paisatgística del vial que creua els llacs.
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-

Es proposen àmbits de bosc mixt per a la transició i connectivitat forestal, amb densitat
variable d’espècies arbòries amb vegetació pròpia de sotabosc.

-

Es recomana un apantallament vegetal esponjat de les àrees amb alta visibilitat a les
infraestructures circumdants.

-

L'ecosistema del bosc de ribera s'establirà com a refugi per a animals i plantes amb valor de
corredor biològic, a banda d’altres serveis ecosistèmics com són, per exemple, contribuir a
filtrar a els contaminants de l'aigua, estabilitzar els marges i talussos, contribuir a regular la
temperatura i el nivell d'insolació de l'aigua del llac, etc.

-

Es farà la integració visual en el paisatge de les instal·lacions de serveis tècnics en superfície,
amb el seu soterrament sempre que resulti possible, especialment en el cas de les
instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars.

-

-

Les zones de regeneració, perimetrals del llac, es compondrà de planta macròfita, captadora
de matèria orgànica i contaminants.

Es millorà l’adaptació a la topografia i a l’entorn natural i paisatgístic en el qual s’insereixen
de les trames viàries previstes.

-

-

A les zones més naturalitzades, es proposa un corredor perimetral de protecció de la fauna
amb vegetació densa per donar camuflatge i permetre niu a aus establertes en l'entorn.

Es prendrà especial cura en la definició de tipologies, volums, formes i colors de les
construccions en el SNU, incorporant mesures d’integració paisatgística sempre que sigui
necessari.

-

Aquest corredor acompanya al llac i regula la temperatura i el nivell d'insolació del llac, de
manera que garanteix la salut de l'aigua, fixant i metabolitzant els contaminants. La
vegetació prevista tindrà un gran potencial d’evapotranspiració per garantir frescor a l'estiu.

-

La Valoració dels arbres d'interès paisatgístic és farà d'acord amb el barem establert a la
Norma de Granada redactada per l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins públics.

-

-

Les espècies emprades en l’espai circumdant del llac seran autòctones i vinculades a espais
fluvials propers.

Es recomana fomentar, mitjançant plafons o fulletons informatius, el coneixement i el
respecte per part dels usuaris dels valors naturals de la zona.

-

-

Es prioritzaran la reutilització d’elements arboris i arbustius procedents de les tasques
d’aclarida i adequació de l’entorn; especialment l’arbrat existent ubicat a la vora de la bassa
i del rec actual que queda afectat per la intervenció del Pla especial.

D’acord amb els supòsits que la llei contempli, correspon a l’òrgan competent determinar
quines actuacions en fase de projecte requeriran un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística,

-

En qualsevol cas, són d’aplicació el conjunt les 31 mesures específiques que recull l’Estudi
d’impacte i integració paisatgística d’aquest Pla especial (Mayor et al SL, 2018).

-

En general els individus arboris que calgui moure per a desenvolupar el projecte constructiu
seran trasplantats a d'altres indrets de l'àmbit del pla i integrats paisatgísticament.

-

Més específicament, l'arbrat existent a la vora de la bassa i de l torrent de Can Sunyer que
quedin afectats per la intervenció del pla especial, essencialment roures (Quercus humilis),
Suros (Quercus suber), i alzines (Quercus ilex) , seran trasplantats previ anàlisi de la qualitat
del sòl i l’estat de les arrels.

-

Amb aquestes dades, i l'estat fitosanitari, l'alçada, la grandària i amplària de copa, i
l’exposició, és procedirà a dimensionar la grandària idònia del cepelló per a garantir una
bona la qualitat d'arrelament i futura brotada.

-

Es tindrà en compte l'orografia del terreny definitiu per a minimitzar els embassaments
d'aigua en cada plantació en èpoques de pluja.

-

El trasplantament es realitzarà amb empreses especialitzades per a garantir-ne el seu èxit.

-

Es preveuran zones de prat de sega controlada com a zones d’estada de forma integrada i
sostenible.

-

Als àmbits d’aparcament es disposaran alineacions d’arbrat planifoli de fulla caduca amb
l’objectiu d’aportar confort, ombra a l’estiu i sol a l’hivern i integrar-les paisatgísticament.

-

-

En relació amb la mobilitat
A continuació s’exposen les mesures generals a considerar en relació a la mobilitat del àmbit de
desenvolupament d’aquest Pla especial. Tanmateix, cal que es tinguin en compte les
recomanacions que figuren en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (MCRIT, 2018)
d’aquest Pla especial.
Igualment, es tindran en compte les mesures en relació a les infraestructures viàries implicades
en la proposta d’ordenació que es recullin en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística
d’aquest Pla especial (Mayor et al SL, 2018).
En qualsevol cas, caldrà observar les mesures previstes per a la millora de la mobilitat són les
següents:
-

En la planificació d’infraestructures viàries existents, es milloraran les vies, seguint les
determinacions de l’EIIP del Pla especial quant a la integració paisatgística.

-

En la planificació de noves infraestructures viàries, en general, es tindrà cura de considerar
el seu impacte i integració paisatgística. Aquests nous vials s’estabilitzaran quant al ferm que
serà de material mineral, per tant sense asfaltar.

Es generarà una mota de protecció visual per aconseguir una integració paisatgística del vial
que creua els dos llacs.

-

S’establiran propostes correctores dels impactes i les disfuncions generades pel pas de les
vies de comunicació previstes.

Per als molls i els miradors s’utilitzaran materials poc intrusius al medi, com les plataformes
de fusta, que des del punt de vista paisatgístic tenen una millor integració dins l’àmbit.

-

La vitalitat plantejada procurarà per l’aprofitament de la ja existent, per la minimització de
la de nova implantació, tot considerant els possibles i eventuals riscos associats a les
activitats.
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-

Les propostes de millora s’elaboraran amb el criteri de respecte als sistemes naturals i
d’integració paisatgística.

-

La circulació amb vehicles es limitarà als camins rals existents.

-

En el nous vials perimetrals al llac seran per a la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta
o cavall...) i vehicles de servei i emergències.

-

Es potenciarà la mobilitat de vianants i bicicletes en el condicionament de les vies noves o
existents.

-

En relació a la gestió dels materials i dels residus
Les determinacions sobre les mesures generals previstes per a la millora de la gestió dels
materials i dels residus són les següents:
-

Es fomentarà la recollida selectiva en els serveis associats a les activitats esportives i a l’espai
públic.

-

En aquest sentit es generaran espais per a la disposició de residus per fraccions.

-

S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva (llac i construccions associades als
usos esportius) amb l’objectiu de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats,
mitjançant materials i productes de llarga durada, reutilitzables o reciclables i, en general,
materials i productes que disposin de distintius de garantia de qualitat ambiental.

-

Es fomentaran els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i minimització dels
residus.

-

S’evitarà la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells
potencialment perillosos per a la salut.

-

Es reutilitzaran els horitzons superiors de sòl que quedi sota el llac per a les actuacions que
comportin revegetació.

-

S’optimitzarà el disseny i el dimensionat del viari per evitar un ús indiscriminat de recursos
materials.

-

S’incorporaran als projectes constructius un pla de gestió de residus de la construcció que
permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la seva correcta gestió.

En relació a l’ambient atmosfèric
Les determinacions sobre les mesures previstes per a la preservació i millora de l’ambient
atmosfèric són les següents:
-

L’àmbit presenta una protecció envers la contaminació lluminosa alta (E2), d’acord amb el
Mapa per a la protecció envers la contaminació lluminosa. Atenent la vulnerabilitat de la
zona, s’han de complir les condicions següents:


Les làmpades han de ser preferentment de vapor de sodi en horari de vespre i de
VSBP/VSAP en horari de nit.



Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal,
si ho fan, el flux d’hemisferi superior instal·lat ha de ser com a màxim de l’5% en
horari de vespre i de l’1% en horari nocturn.



-

-

S’han d’instal·lar reguladors horaris perquè la instal·lació s’encengui i s’apagui amb
precisió.



Cal instal·lar reguladors de flux, per disminuir el flux lluminós en horari nocturn.



S’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica
i han d’emetre preferentment radiació en el rang de l’espectre visible de longitud
d’ona llarga (l’emissió de radiacions en longitud d’ona inferiors a 440 nm ha de ser
mínima), l’eficàcia ha de ser superior a 65 lm/W, a excepció de les destinades a la
il·luminació de seguretat i rètols que serà superior a 45 lm/W.

L’impacte de la contaminació lluminosa dels projectes d’activitats, equipaments,
infraestructures que puguin derivar del Pla especial s’ha de tenir en compte en la
comunicació, llicència, autorització ambiental o autorització substantiva, així com en els
tràmits d’avaluació d’impacte ambiental dels mateixos.
Les construccions s’ajustaran a criteris d’aprofitament bioclimàtic: correcta orientació per a
la màxima eficiència de captació solar, aprofitament de la llum natural, garantia de la
ventilació transversal natural provocada per la disposició de les façanes i/o patis de
ventilació i potenciació de la implantació d’espais intermedis amb l’exterior, amb l’objectiu
de millorar el confort espacial, el control tèrmic i acústic, i l’estalvi energètic.

-

És obligatòria la implantació de sistemes de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzin
per al seu funcionament ordinari energia solar amb captadors solars tèrmics i acumuladors,
o altres energies renovables.

-

Es fomentarà l’ús de la vegetació per millorar les condicions tèrmiques en l’àmbit.
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Es reduirà l’impacte acústic preexistent, quan resulti necessari, utilitzant la vegetació com a
element de protecció acústica (i també visual), per tal de controlar els límits d’immissió de
sorolls.

MESURES DURANT LA FASE D’OBRES
En relació a l’establiment de les llacunes, els moviments de terres i la gestió de materials i residus
implicats són previsiblement significatius. Per això, tot seguit ampliem les determinacions sobre
les mesures per a la gestió sostenible dels materials durant la fase d’obres, sens perjudici que la
seva determinació final caldrà ajustar-la en el projecte o projectes constructius implicats.
Mesures per a la gestió sostenible dels materials durant la fase d’obres
Durant l’execució de les obres caldrà aplicar les següents mesures a tenir en compte en la
planificació de les compres i gestió dels materials:
-

El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del
projecte i el seu convenient emmagatzematge.

-

Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin que el
subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges que
s'hagin utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra.
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-

Caldrà reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials fins al moment de la
seva utilització.

-

Caldrà planificar correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps
d’emmagatzematge.

-

El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura i amb les eines
adequades en cada cas. També per tal que el transport no representi un perill potencial per
a la seguretat dels treballadors, i que els materials no es malmetin.

Mesures per minimitzar les ocupacions i les afeccions al sòl
-

L’obra s’ajustarà als àmbits prèviament autoritzats. Qualsevol desviació o canvi s’haurà
d’informar, documentar i aprovar prèviament.

-

Caldrà senyalitzar convenientment el perímetre de l’obra tant en horari diürn com nocturn.

-

El contractista haurà de vetllar pel correcte estat dels tancaments, que preferiblement
hauran de ser metàl·lics i no de cinta plàstica, i validats pel coordinador de seguretat i salut
i/o director de l’obra.

-

El tancament tindrà en compte el radi de gir del trànsit, així com l’accessibilitat als
contenidors de recollida d’escombraries.

-

Només s’admetrà el desplaçament temporal de tanques per fer treballs de càrrega i
descàrrega de materials.

-

Les casetes i altres instal·lacions d’obra es col·locaran a l’àmbit delimitat pel tancament
d’obra. En el cas que calgui disposar alguna instal·lació fora de l’àmbit de les obres, s’haurà
d’informar, documentar i aprovar prèviament aquest canvi.

-

En el cas que l’obra afecti a tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes
tapes estaran envoltades per tanques, i degudament senyalitzades.

Mesures per minimitzar els riscos de contaminació dels terrenys i de les aigües subterrànies
-

Caldrà evitar l’abocament o abandó d’objectes i materials sobrants d'obra fora dels llocs
autoritzats per la direcció d'obra, especialment en zones properes a zones inundables.

-

Caldrà aplicar mesures per evitar possibles abocaments accidentals de substàncies
contaminants (olis, hidrocarburs, etc.) que puguin afectar els sòls o les aigües superficials i
subterrànies. Els sòls contaminants es gestionaran degudament com a residus especials.

-

Els parcs de maquinària hauran d’estar impermeabilitzats, de manera que s’eviti
l’abocament de substàncies al sòl i a les aigües subterrànies.

-

Les operacions de manteniment de maquinària (canvis d’oli, neteja de cubes i canaletes i
similars) s’hauran d’executar sobre espais condicionats a tal efecte (sistema de drenatge,
impermeabilització i estanca, etc.). En finalitzar les obres, el residu obtingut es gestionarà
degudament.

-

Caldrà evitar l'ús d’additius tòxics (p. ex. en formigons de fonamentació) i la
impermeabilització en espais de manipulació d'hidrocarburs.
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Mesures per minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra
-

Es farà previsió de la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un
excés de material, comporta un major volum de residus sobrants.

-

El projecte executiu definirà clarament els tipus i amidament de materials a emprar en obra.

-

Les operacions de desmuntatge (d’instal·lacions existents i enderroc de paviments) estaran
orientades a la màxima segregació de residus obtinguts, així com a la seva valorització
d’acord amb els criteris establerts per l’ARC.

-

Sempre que sigui possible, es preveu reutilitzar en obra aquells materials que siguin
reaprofitables.

-

Les aigües residuals sanitàries generades en les instal·lacions d’obra (oficines, instal·lacions
auxiliars, etc.) està previst que s’aboquin a la xarxa de clavegueram o en el seu defecte a les
foses sèptiques.

Mesures específiques sobre la gestió de les terres vegetals
-

Prèviament a l’inici de les obres caldrà definir noves zones per a l’aplec provisional de les
terres vegetals.

-

La terra s’emmagatzemarà en munts, tipificats si cal, per a la seva utilització posterior.

-

Caldrà garantir el manteniment de la qualitat de la terra vegetal i evitar la seva contaminació
amb altres materials (grava, pedres de mida superior a 5 cm, etc.).

-

Es faran les analítiques que es considerin oportunes per a la seva caracterització
fisicoquímica i edafològica, i, si fos necessari, s’aplicaran les esmenes de fertilitat, físiques o
químiques.

-

Caldrà tenir en consideració tots els aspectes relacionats amb la prohibició d’abocaments i
mesures contra la contaminació per a la protecció dels sistemes hidrològics.

Mesures específiques sobre la gestió de terres i de residus d’enderroc
-

La gestió de terres i altres residus de la construcció o demolició (en plantes de reciclatge,
abocadors, pedreres, incineradores, etc.) s'haurà de dur a terme mitjançant centres
autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya.

-

Així mateix, el transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de
transportistes autoritzats per a la recollida de residus.

-

S'haurà de realitzar un estricte control documental per part dels transportistes i gestors,
d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

-

En el cas que durant els treballs d’excavació s’observessin indicis de presència de terres
contaminades, es procedirà d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, i
s’aplicaran els protocols definits per l’Agència de Residus de Catalunya a tal efecte.

-

En el cas que les terres siguin reutilitzades en altres obres o projectes, s'haurà d'aportar
l'evidència documental que acrediti el volum i la destinació final de les mateixes.
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-

No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres excedents es
dipositaran temporalment en contenidors homologats, els quals, un cop plens, es retiraran
a l’abocador.

6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS
SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT

PROBABLES

EFECTES

6.1. Efectes sobre els diferents components ambientals, els recursos naturals en

Mesures per garantir la netedat a l’obra

general i els espais i aspectes ambientalment rellevants

-

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i de fangs
(sistemes de neteja de les rodes de vehicles, etc.).

-

En finalitzar les obres, es prendran les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de
contaminació dels sòls, i es retiraran tots els materials no aprofitables i altres residus.

A l’igual que l’Alternativa 1, l’Alternativa 2 significa el desenvolupament del Pla especial per tal
d’implementar nous usos i activitats compatibles en el sòl no urbanitzable de l’àmbit d’estudi.
Per tant, es proposen nous usos, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals dels
espais de l’àmbit d’actuació i els espais adjacents.

-

Igualment, es retiraran les instal·lacions, elements i materials emprats en la mateixa, deixant
tots els espais ocupats en la mateixa situació en què es trobaven.

En qualsevol cas, el contractista de l’obra serà el responsable d’aplicar les mesures descrites. El
responsable de fer el seguiment de la implantació d'aquestes mesures serà la Direcció
facultativa de les mateixes. Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris
en relació a aquesta matèria, a incloure, per exemple, en les reunions de Seguretat i Salut.
Aquestes formacions es faran per a cada subcontracta que entri a l’obra, i es durà a terme un
seguiment de les mateixes.

Els usos proposats en zones diferenciades en aquesta alternativa (a més dels usos actuals de
conreu i forestal) són els mateixos que recull l’Alternativa 1: de conreu específic de vinya, de
camp de golf, d’àrea esportiva, recreatius en àmbit aquàtic, i d’hípica.
Per tant, tot allò argumentat en la descripció i valoració de l’Alternativa 1 és d’aplicació en
aquesta alternativa 2. Tanmateix, l’aspecte estratègic de caire ambiental que les diferencia és
bàsicament que en l’Alternativa 2 es potencien les àrees dedicades a Espais biodiversos vinculats
a medi terrestre que desenvoluparan la funció específica de contribuir a la maximització de la
biodiversitat i les funcions ecològiques de l’àmbit. Això té conseqüències molt substancials
respecte l’Alternativa 1 en la qualitat ecològica de l’àmbit. Efectivament, fa que incrementi la
biodiversitat i millorin els processos ecològics (la complexitat, l’estabilitat i la connectivitat
ecològica). Conseqüentment, això repercuteix en l’increment de l’absorció de CO2 de
l’atmosfera, en el control del cicle de l’aigua i també especialment en la clara millora de la
qualitat del territori i del seu paisatge. Consegüentment, significa en definitiva una millora dels
serveis ecosistèmics de l’àmbit.
Així doncs, l’Alternativa 2 està enfocada al guany net en biodiversitat a l’àmbit, millora que es
planteja a mode de compensació positiva de les pèrdues d’hàbitats que es preveuen a la zona
d’actuació pels desenvolupaments del ressort. Val a dir, que el guany el biodiversitat no només
es fa palès respecte la proposta de l’Alternativa 1, sinó també respecte l’estat actual de l’àmbit,
Alternativa 0.
El plantejament de l’Alternativa 2 es tradueix en els següents percentatges de superfícies.
L’àmbit agrícola que es manté en les condicions actuals en aquesta alternativa es situa al voltant
del 29% de superfície total de l’àmbit. L’àmbit d’espais biodiversos terrestres passa a ser de
0,28% en l’Alternativa 1 a gairebé el 20% de la superfície total. Si a més a aquesta àrea li sumem
la superfície destinada a espais biodiversos aquàtics, l’àrea total implicada és de quasi el 35%
del total. A aquest xifra encara caldria afegir tots els espais de vora de les zones d’activitat en
les quals la configuració hauria de tenir certa implicació en la biodiversitat. Quant als vials que
la superfície ocupada és del 3,5%.
Així, la descripció dels diferents espais implicats en l’Alternativa 2 és la següent:
Espais agrícoles. Tal i com s’ha comentat en l’alternativa 0, aquest espais tenen més valor
productiu que ecològic. En la proposta del Pla especial la superfície destinada a aquests espais
és d’aproximadament el 29%, mentre que a l’Alternativa 0 eren el 96%. La reducció es deu a que
una part d’aquests espais agrícoles passen a ser espais biodiversos terrestres i aquàtics i una
altra part a espais per a les noves activitats.
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Com ja s’ha exposat anteriorment, els espais agrícoles existents són espais on la pertorbació
basal és força inferior a la dels espais urbans o espais més freqüentats per humans, però en canvi
són força més pertorbats que els espais biodiversos. Es tracta, doncs, d’ecosistemes simplificats
tot i que també contenen elements biològics.
Espais biodiversos vinculats a medi terrestre. En l’Alternativa 2 es potencien aquests espais de
manera que, a diferencia de l’Alternativa 1, en l’Alternativa 2 passen a ocupar molta més
superfície (de prop del 0,3% al 20% de la superfície total de l’àmbit). Es tracta d’espais que
contindran hàbitats biodiversos tipus forestals (amb boscos, matollars, herbassars), en diferent
grau de desenvolupament i complexitat, ja que son els espais on la biodiversitat és major. Són
espais menys pertorbats i que tenen més complexitat i les corresponents propietats
ecològiques, i també paisatgístiques. Per tant, són una millora ambiental important, en tant que
milloren els serveis ecosistèmics en general.
Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic. La superfície que ocupen aquests espais en
l’Alternativa 2 és la mateixa que la presentada a l’Alternativa 1. També són iguals les condicions
i característiques amb què es desenvolupen aquests espais. Per tant, ens remetem a la
descripció d’aquests espais a l’apartat anterior (4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb
el SNU).
Espais de noves activitats. En aquesta alternativa la superfície ocupada per cada un dels
diferents espais d’activitat previstos és la mateixa que a l’Alternativa 1 (veure apartat 4.1.2.
Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU). Cal, doncs, igualment considerar que les
diferents activitats ocupen part una part important del sol que ascendeix a prop del 49% de la
superfície total de l’àmbit, on les ocupacions modifiquen ecològicament i ambiental l’hàbitat o
l’espai preexistent. En aquest sentit, s’ha de valorar tant la configuració dels espais no
estrictament ocupats per construccions i instal·lacions, com les mesures de minimització
d’efectes ambientals i d’integració en el paisatge de construccions i instal·lacions, tal i com s’ha
exposat a l’apartat 4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU.
Pel que fa a la descripció i valoració de com es configuren els diferents espais d’activitats, també
ens remetem a l’apartat 4.1.2. Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU.
En conclusió, les millores de la biodiversitat descrites, juntament amb la concreció del llac
naturalitzat i espais vinculats a ell (zones humides i torrent ben configurat), són essencials per
aconseguir un guany important des de la perspectiva ecològica, ambiental, territorial i
paisatgística en un espai en el que s’incrementarà substancialment l’activitat antròpica, de
manera més moderada inicialment, però més exhaustiva en el futur proper. Per tant, cal
entendre la millora ecològica i ambiental amb un clar efecte compensador necessari.
Cal igualment tenir en compte quant al cicle de l’aigua que la implantació de la nova zona
d’equipaments esportius i del nou llac provocarà diverses afeccions sobre els eixos d’escòrrec
naturals. Així, el llac ocuparà l’espai de la bassa de Can Sunyer, l’escòrrec que l’alimenta per
l’oest i el primer tram del torrent de Can Sunyer. Tanmateix, es respectarà la part nord de
l’esmentat torrent, que estarà alimentat pel sobreeixidor del llac nord.

6.2. Potencial d’absorció de CO₂ de les àrees verdes

Quan parlem de canvi climàtic és ineludible emmarcar el paper del carboni dins del seu cicle i,
per tant, cal considerar la captació de carboni per part de les espècies vegetals. Així doncs, és
convenient analitzar el paper potencial de la previsió d’espais verds en aquest àmbit.
Dades i factors de referència emprats
En aquest sentit, s’ha efectuat una recerca de dades a fi d’estimar diversos factors de conversió
que permetin aproximar quin és el potencial d’absorció de CO₂ dels espais verds i calcular-ne el
valor aproximat final mitjançant el nombre d’hectàrees implicades en els diferents àmbits
qualificats amb claus d’interès per a valorar aquesta variable. Així, les claus que suposen una
composició predominantment vegetal estan recollides a la Taula 14.
Taula 14. Àmbits i superfícies corresponents del Pla especial amb composició predominantment vegetal.
Zones en SNU

Superfície (ha)

N1

Conreu

N1v

Conreu específic de vinya

N2b

Àrea de millora de la biodiversitat

N4h

20,75
8,40
16,20

Llac i entorns. Làmina d’aigua

4,08

Llac i entorns. Vora del llac

7,05

Llac i entorns. Torrent de Can Sunyer

2,18

13,31

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Teseu, 2018.

Prèviament, s’han consultat diverses fonts a fi de trobar factors de conversió per superfície de
verd que siguin aplicables a l’àrea d’estudi i alhora adequats pel tipus d’espai verd que
representin. D’entre les fonts consultades, s’han utilitzat dos textos científics que reporten
factors d’absorció de carboni extrets de dades experimentals. Es tracta de fonts on s'inclou una
varietat de dades elevada, i que han estat obtingudes principalment en regions de clima
mediterrani, per tant en condicions pròpies a les de la Selva. Es tracta, doncs, de mesures
obtingudes recentment, fiables i representatives.
En primer lloc, s’han utilitzat les dades del Segon informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya,
Capítol 5, Embornals (C. Gràcia, et al. – CREAF, 2010). En aquest estudi es recullen dades de més
de 14 espècies arbòries que són característiques dels boscos catalans. A la següent taula
s'exposen les dades extretes d’aquest document. Hi trobem: els valors d'absorció neta de CO2
dels principals arbres que conformen els boscos de Catalunya (ordenats de major a menor).
També, les mitjanes d'absorció neta de CO2 per grups funcionals: coníferes, caducifòlies i
escleròfil·les; com també els rangs de mínims i màxims per a cada grup (vegeu Taula 15).
Les dades mostren com la variació en l'absorció per espècies és important, i depèn en gran
mesura de la fisiologia vinculada al cicle de vida particular de cadascuna. Així ho mostren els
rangs obtinguts en tots els tipus fisiològics d'espècies (en coníferes, de 3,50 a 19,86 t CO₂ / ha
any; per caducifòlies de 4,01-10,77 t CO₂ / ha any; i en escleròfil·les de 2,87-5,08 per t CO₂ / ha
any).
Cal destacar que aquesta font d’informació se centra en boscos i únicament inclou el factor
d’absorció de les espècies arbòries. Els arbres constitueixen l'estrat ecosistèmic terrestre més
desenvolupat (amb més àrea foliar i més desenvolupament vertical), sota el qual sovint, en
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absència de pertorbacions importants, es desenvolupen altres estrats ‒herbaci, lianoide i
arbustiu‒, que contribuirien també a la fixació de CO₂ atmosfèric per a una superfície boscosa
determinada. Per tant, cal entendre que aquests factors estimen la fixació per part de l’estrat
que té més potencial d’absorció, al que caldria afegir la part aplicable als estrats de sotabosc.
Taula 15. Dades d'absorció de CO₂ neta d'espècies arbòries comuns a Catalunya, mesurats en tones de
CO₂ per hectàrea i any. També es presenten la mitjana i rangs per tipus funcional.

Especies arbòries

Absorció neta de
CO2
(t CO2/ha any)

Absorció neta de CO2
mitjana per grups
(t CO2/ha any)

Quant a les plantacions, es tracta d'explotacions fusteres conformades per espècies d'arbres
d'alt creixement, adequades a la finalitat productiva. A més, es tracten silvícolament per tal que
maximitzin la producció de fusta i, en conseqüència, la seva acumulació de carboni és elevada.
No obstant això, solen tenir més baixes prestacions com a ecosistema, per exemple, una
biodiversitat més baixa, un elevat consum de nutrients del sòl, etc.
Taula 16. Dades d'absorció de CO2 neta de diferents tipus d’ecosistemes d'ecosistemes, principalment en
zones amb clima de tipus mediterrani. També es mostren les mitjanes i rangs per tipus funcional.

Rangs
(t CO2/ha any)
Localització

Ecosistemes

Coníferes
Pinus radiata
Otras coníferas
Abies alba
Pinus pinaster
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus pinea
Pinus uncinata
Pinus halepensis

19,86
15,65
9,52
9,45
5,59
4,84
4,42
4,25
3,50

Castanea sativa
Fagus sylvatica
Altres caducifòlies
Roures

10,77
9,08
6,66
4,01

8,56

de 3,50 a 19,86

7,63

5,08
2,87

Eucaliptus
Àlber
Pinus pinaster

23,10
22,73
20,90

22,24

de 20,90 a 23,10

Itàlia central
Califòrnia
Europa
Sud de Portugal

Bosc madur de Q. cerris
Sabana de roures
Mitjana diferents boscos
Bosc d’alzines

13,97
9,53
4,55
3,08

7,78

de 3,08 a 13,97

Europa
Sud de Portugal
Califòrnia

Prats
Prats
Prats

5,50
4,38
1,89

3,92

de 1,89 a 5,50

Boscos

de 4,01 a 10,77

Font: J. S. Pereira, J. A. Mateus, L. M. Aires, G. Pita, C. Pio, et al. Net ecosystem carbon exchange in three contrasting
Mediterranean ecosystems. Biogeosciences, European Geosciences Union, 2007, 4 (5), pp.791-802.

3,97

de 2,87 a 5,08

Font: C. Gràcia, et al., Segon informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya, Capítol 5. Embornals, Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible, 2010.

L’estudi estima que la contribució del sotabosc a la fixació de carboni és variable segons el tipus
de bosc:
50% als boscos esclerofil·les
10% als altres tipus de boscos

En conseqüència, a manca des dades concretes d’absorció de CO2 de les espècies o grups
d’espècies implicades, aquesta aportació s’haurà de sumar a la de l’estrat arbori.
En segon lloc, s’han utilitzat les dades del següent article científic: Net ecosystem carbon
exchange in three contrasting Mediterranean ecosystems (Pereira et al., 2007). A la següent
taula es mostren les dades procedents d’aquest estudi, que corresponen a diferents valors
d'absorció de CO₂ en una sèrie d'ecosistemes analitzats en vàries localitzacions, la majoria d'elles
de clima mediterrani. Les dades s'exposen segons quin tipus d'ecosistema es tracta d'entre els
següents: plantacions, boscos i prats.
En aquest cas, de les dades exposades (vegeu taula 16) es desprèn la influència que exerceix el
clima sobre la productivitat de tot tipus d'ecosistemes, alhora que serveixen per exemplificar
com el tipus d'ecosistema és un factor de variació en la potencialitat de captació de CO₂
atmosfèric.
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Sud de Portugal
Bèlgica
Sud-oest de França

Prats

Esclerofil·les

x
x

Rangs
(t CO2/ha any)

Plantacions

Caducifòlies

Quercus ilex
Quercus suber

Fixació neta de
CO2 mitjana per
grups
(t CO2/ha any)

Fixació neta de
CO2
(t CO2/ha any)

Pel que fa als boscos, trobem valors més dispars. Les variacions corresponen en part a les
diferents estratègies de creixement i fisiològiques de cada grup funcional, lligades a la capacitat
d'absorció de CO₂. S'observa també com els boscos menys densos (tipus sabana) presenten una
captació de CO₂ per unitat de superfície menor a la de boscos del mateix grup funcional més
densos, que són, per tant, més productius per unitat de superfície (encara que possiblement
menys productius per individu, per efecte de la competència).
Finalment, les praderies presenten uns valors d'absorció neta de CO₂ generalment més baixos
que els dels boscos i les plantacions, com a conseqüència del menor potencial de
desenvolupament. Cal recordar que, en general, estan formades per espècies de creixement
primari i que, per tant, estan molt més limitades, en comparació a arbres i arbustos (amb
capacitat de creixement secundari) pel que fa a la capacitat d'ocupar l'espai aeri i generar Índexs
d'àrea foliar considerables.
En tercer lloc, per a l’estimació dels factors d’absorció de CO₂ en els conreus s’han emprat les
dades d’un estudi realitzat pel CSIC a la regió de Murcia, Investigación sobre la absorción de CO₂
por los cultivos más representatives de la Región de Murcia (Carvajal, CSIC, 2010).
D’entre les espècies que recull la investigació, a continuació s’exposen les que tenen rellevància
pel present estudi (vegeu Taula 17).
Finalment, s’ha consultat el llibre d’ecologia (Ramón Margalef, 1982) que ofereix valors de
producció primària mitjana de diferents grans tipus d’ecosistemes (vegeu Taula 18).
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Val a dir sobre aquesta taula de dades, que corresponen a mitjanes d’ecosistemes de tot el
planeta, per tant, s’exposen a mode de referència, però la majoria d’elles no es poden considerar
apropiades per aplicar com a factors de càlcul d’aquest treball. Així doncs, s’observa que alguns
valors d’absorció són força més elevats als mesurats al ecosistemes mediterranis on la limitació,
principalment de l’aigua, fa que els nostres ecosistemes siguin menys productius i, per tant, la
seva captació de CO₂ sigui força lenta, generalment.
Taula 17. Estimació de l’absorció de CO₂ mitjana de diferents cultius a la Regió de Murcia.
Tipus de conreus
Cereals (Blat, ordi i civada)
Raïm

Producció primària de C
(t C/ha any)
3,6
5,2

Absorció de CO₂
(t CO₂/ha any)
13,19
19,05

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Carvajal (CSIC), 2010.

Taula 18. Estimació de l’absorció de CO₂ mitjana dels grans tipus d’ecosistemes de la biosfera en base a
la seva producció primària.
Grans tipus d’ecosistemes de la
biosfera
Boscos
Cultius
Estepes i herbassars
Deserts
Oceans
Producció mitjana
Aigües
Llacs meso-/eutròfics
continentals
Llacs oligo-/distròfics

Producció primària de C
(t C/ha any)
4
3,5
2
0,5
1
1
3,5
0,45

Absorció de CO₂
(t CO₂/ha any)
14,66
12,82
7,33
1,83
3,66
3,66
12,82
1,65

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Margalef, 1982.

D’entre els valors exposats, tanmateix, ens serveixin per aproximar en aquest estudi els que fan
referència a les aigües continentals, doncs en aquests casos l’aigua no juga com a factor limitant,
de manera que esdevenen valors aplicables al nostre clima.
Les dades recollides dels estudis esmentats ofereixen una informació que permet quantificar els
beneficis d’un determinat tipus d’ecosistema o hàbitat, i també poden ser útils per contribuir a
plantejar amb quines espècies i en quines proporcions convé configurar la vegetació de les àrees
verdes susceptibles de millora en aquest aspecte. És important assenyalar que no es tracta de
posar l'espècie de major captació a tot arreu, com si fos un monocultiu. El que cal és buscar,
especialment, una combinatòria de diferents valors ecològics (biodiversitat, modulació del cicle
de l'aigua, fixació de CO₂, regulacions del cicle de nutrients, estabilitat i capacitat de resiliència,
i altres serveis ecosistèmics) que pugui oferir la vegetació.
Amb la informació recopilada, s’ha procedit a establir els factors de conversió per al càlcul dels
potencials de fixació de CO₂ anuals més adients per a cada tipus d’àmbit verd del pla. Així, s’han
establert per a cada zona els següents factors de conversió, que han estat calculats segons
s’explica:
o N1. Conreu (cereals d’hivern): s’ha aplicat el valor extret de l’estudi de Carvajal (CSIC), 2010,
corresponent a la mitjana entre els factors de producció primària del blat, l’ordi i la civada.
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o N1v. Conreu específic de vinya: s’ha aplicat el valor extret de l’estudi de Carvajal (CSIC),
2010, corresponent al raïm. Val a dir que les dades corresponen al cultiu del raïm de taula i
no per a producció de vi.
o N2b. Espais boscosos (àmbit oest): per al càlcul de l’absorció de l’estrat arbori, s’han buscat
factors d’absorció mitjos per les tres espècies previstes: Quercus súber, Quercus ilex i
Quercus faginea a l’estudi del Segon informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya, Capítol 5,
Embornals (C. Gràcia, et al. - CREAF, 2010). Com que no es disposa de la dada concreta per
a Quercus faginea, s’ha aplicat el factor d’absorció de la mitjana de roures. S’ha fet una
mitjana dels tres factors, assumint una distribució equitativa de totes tres espècies.
Per a l’estrat arbustiu, s’ha considerat un 50% de l’absorció calculada per a l’estrat arbori
(tal i com estima l’estudi de C. Gràcia, et al. - CREAF, 2010).
o N2b. Espais boscosos (àmbit est): per al càlcul de l’absorció de l’estrat arbori, s’han buscat
factors d’absorció mitjans per les quatre espècies previstes: Quercus ilex, Pinus halepensis,
Pinus pinea i Pinus pinastre al citat estudi de C. Gràcia, et al. -CREAF (2010). S’ha fet una
mitjana dels quatre factors, assumint una distribució equitativa de totes tres espècies.
Per a l’estrat arbustiu, s’ha considerat un 50% de l’absorció calculada per a l’estrat arbori
(tal i com estima l’estudi de C. Gràcia, et al. - CREAF, 2010).
o N2b. Espais arbustius: donat que s’hi plantaran moltes espècies esclerofil·les pròpies dels
sotaboscs, s’ha efectuat una mitjana entre les dues estimacions per als dos sotaboscs
anteriors.
o N2b. Espais herbacis: s’ha aplicat la dada disponible corresponent als prats mediterranis (de
Califòrnia), provinents de l’estudi de Pereira el at., 2007.
o N4h. Làmina d’aigua: donada la naturalesa oligotròfica (baixa en presència de nutrients)
que presentaran les llacunes, s’ha aplicat el factor de fixació propi dels llacs oligotròfics /
distròfics.
o N4h. Vora del llac: les vores del llac disposaran d’una elevada humitat, per tant, la seva
ecologia no s’assimilarà a la dels herbassars mediterranis (més secs), sinó més aviat als
herbassars europeus. És per això que s’ha aplicat el factor disponible de mitjana de prats
europeus, provinent de l’estudi de Pereira el at., 2007.
o N4h. Torrent de Can Sunyer: el torrent de Can Sunyer presenta, principalment espècies
caducifòlies i mantindrà la configuració actual. Per tant, s’ha emprat per estimar la fixació
de carboni de l’estrat arbori la xifra mitjana d’absorció d’espècies caducifòlies de l’estudi de
C. Gràcia, et al. - CREAF (2010).
Per a l’estrat arbustiu, s’ha aplicat el factor del 10% recollit a l’estudi del CREAF.
Resultats i conclusions
Considerant aquests valors de referència, junt amb les superfícies corresponents a cada àmbit,
s’ha obtingut la següent estimació de l’absorció de CO₂ a l’àmbit del Pla especial per les diferents
zones. Cal considerar els valors obtinguts com a una aproximació ja que no es disposen de dades
especifiques del lloc. Tanmateix, considerant la solvència de les fonts de informació cal
considerar els resultats prou sòlids i consistents per a fer l’aproximació.
Per a efectuar els càlculs s’ha considerat pel que fa a les Àrees de millora de la biodiversitat que:
un 35% de la superfície correspondrà a espais boscosos (17,5% tipus àmbit oest i l’altre 17,5%
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tipus àmbit est), un 35% correspondrà a espais arbustius, un 25% correspondrà a espais
herbacis, i el 5% restant a elements tipus camins, espais d’estada o miradors.
Pel que fa als resultats obtinguts (vegeu Taula 19), cal tenir present que els boscos mediterranis
no són ecosistemes tan productius com altres boscos per les seves limitacions climàtiques,
especialment quant a l’aigua, fet que s’ha reflectit en els factors de conversió triats. És per això
els resultats globals no són tan elevats com es podria esperar. En aquest sentit, també hem de
ser conscients que la contribució a la conca mediterrània a nivell de petjada de carboni en
termes de balanç serà més elevada que a d’altres latituds amb boscos de creixement més ràpid.
Taula 19. Factors de fixació de CO₂ aplicats per claus de sòl.
Zones en SNU

Conreus

Factors d’absorció aplicats (t CO2/ha any)

N1. Conreu (cereals
d’hivern)
N1v. Conreu
específic de vinya

Espais boscosos
(àmbit oest)

N2b. Àrea de
millora de la Espais boscosos
biodiversitat (àmbit oest)

Espais arbustius
Espais herbacis

Mitjana de blat, ordi i civada

13,19

273,69

Raïm

19,05

160,02

Total conreus
Mitjana de:
Quercus suber
Quercus ilex
Quercus faginea (Roures)
+ 50% associat al sotabosc
Mitjana de:
Quercus ilex
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus pinastre
+ 50% associat al sotabosc
Mitjana dels factors associats
al sotabosc anteriors
Prats de Califòrnia

433,71

5,98

16,95

8,42

23,87

2,40

13,61

1,89

7,65

Total N2b. Àrea de millora de la biodiversitat

N4h. Llac i
entorns

Làmina d’aigua
Vora del llac
Torrent de Can
Sunyer

Absorció estimada
(t CO2/any)

Llacs oligotròfics / distròfics
Prats d’Europa
Mitjana de caducifòlies
+ 10% associat al sotabosc
Total N4h. Llac i entorns

62,09
1,65
5,5

6,73
38,78

7,33

15,98

En canvi, els ecosistemes boscosos i també els arbustius constitueixen importants embornals de
carboni gràcies a la acumulació estructural en el qual es basen les espècies de productors
primaris que són la base de la cadena tròfica implicada. A més, els materials orgànics implicats,
una cop morts. trigaran dècades o centenars d’anys en descompondre’s tot proveint de carboni
per a les espècies heteròtrofes que s’hi alimenten de manera que el procés d’alliberar el carboni
contingut en forma inorgànica és prolonga molt en el temps.
Cal igualment tenir en compte que aquest procés ecològic, assegurat en el plantejament d’espais
biodiversos efectuats, no només té implicacions en la fixació de CO₂, sinó que aquesta aportació
tindrà moltes altres implicacions positives quant a altres aspectes especialment valorables. Això
inclou, d’una banda, beneficis ecològics, amb l’aportació d’altres serveis ecosistèmics a més dels
relatats quant al cicle del carboni (millora de la biodiversitat, regulació del cicle de l’aigua, del
cicle de nutrients, etc.). Per altra banda, es tracta d’un plantejament que ofereix una millor
qualitat paisatgística amb els conseqüents beneficis per la població de l’àmbit.
6.2. Efectes ambientals de la mobilitat generada pel Pla
La normativa vigent respecte a la mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat i el
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.
A continuació s’exposen en resum els efectes que comportaria la mobilitat generada pel pla
d’acord a les anàlisis efectuades a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (MCRIT, 2018)
en relació al Pla Especial Urbanístic per la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles,
esportives i recreatives en sòl no urbanitzable, als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de
Malavella.
Mobilitat generada

61,49

Font: Elaboració pròpia a partir dels estudis de: C. Gràcia, et al., Segon informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya,
Capítulo 5 Embornals, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, 2010; i J. S. Pereira, J. A. Mateus, L. M.
Aires, G. Pita, C. Pio, et al. Net ecosystem carbon 121ontrast in three 121ontrastin Mediterranean ecosystems.
Biogeosciences, European Geosciences Union, 2007, 4 (5), pp.791-802.

Els càlculs efectuats mostren com les àrees implicades tindran un paper rellevant en la fixació
de CO₂ atmosfèric, i en la compensació d’una part de les emissions generades.
Al respecte cal destacar que, si bé les àrees agrícoles assimilen més carboni per unitat de
superfície que els hàbitats biodiversos, ja que estan configurades per a la maximització de la
productivitat, incentivada per les pràctiques agrícoles. Aquestes pràctiques, en general,
impliquen l’aportació de fertilitzants, el rec, i altres tècniques de gestió. També cal considerar
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que aquesta estimació no contempla la inversió de CO₂ que s’ha emès per a la producció agrícola
en l’ús de maquinària. Igualment, cal tenir en compte que l’ús de fertilitzants és una de les
principals fonts d’emissió de de N₂O, que també és un important gas d’efecte hivernacle. En
definitiva, aquestes tècniques estan vinculades a l’ús directe o indirectament d’energia
exosomàtica, per tant alliberadores de CO2. A més, es tracta d’un carboni del qual la major part
ben aviat es tornarà a alliberar a l’atmosfera, principalment per la respiració dels humans que
menjarem els productes conreats, o bé per la descomposició o crema dels residus vegetals
generats.

En un dia punta de funcionament normal, la nova mobilitat generada i atreta s’estima en
900viatges/dia en ambdós sentits (575 en vehicle privat, 200 en autocar i 125 en modes no
motoritzats) que representen 206 (125+50+31) nous vehicles lleugers i 2 autocars que
accedeixen al recinte (1 sentit).
Xarxa viària
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 206 vehicles/dia per sentit, que
representen 41 vehicles/hora en cada sentit considerant un factor d’hora punta del 20% i que
circularien pel tram comú d’accés al recinte (83 en els dos sentits). Afegint la mobilitat en
autocar (2 vehicles/hora per sentit) resulten 43 vehicles/hora en cada sentit.
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Les interseccions més sol·licitades de l’àmbit seran les més properes a l’accés i constituiran els
punts crítics de capacitat del sistema viari. Els resultats de l’anàlisi efectuada mostra que no hi
hauran problemes de capacitat en la xarxa viària d’accés on conflueix tota la mobilitat
motoritzada del Resort.
Pel que fa a la resta de la xarxa viària interna del PGA no es preveuen problemes de capacitat
atès que les intensitats de trànsit són molt menors. Podria donar-se el cas, en episodis puntuals
de necessitat alta d’aparcament, que la capacitat del carrer de la Creu Petita es pugui veure
afectada per vehicles que entorpeixen la circulació a l’aparcar; a més a més cal tenir en compte
que es tracta del principal eix de circulació a l’interior del PGA.

Aparcament
En un dia punta de funcionament normal s’estima un increment de la demanda d’estacionament
de 140 places per a vehicles motoritzats. El PEU preveu la creació de 4 nous aparcaments amb
una oferta total de 194 places d’aparcament per a turismes i 4 places d’aparcament per
autocars. Aquestes noves bosses d’aparcament, per tant, donen resposta a l’increment de
demanda estimat.
Pel que fa a les bicicletes, es proposa localitzar inicialment a l’entorn de 10 places d’aparcament,
i en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport s’incrementés, s’augmentaria
progressivament l’oferta.

Per aquest motiu es recomana senyalitzar l’accés a l’àmbit de la nova ampliació en direcció a
l’hotel, que suporta menys trànsit que el carrer que condueix a la Casa club.
D’altra banda, també es recomana implantar una rotonda a la intersecció entre el carrer que
dona accés a La Vinya i a la Pineda, i que alhora donarà accés al recinte de l’ampliació.
Transport públic
Actualment, no hi ha cap servei de transport públic per accedir al PGA Catalunya Resort. El punt
més proper és l’estació de ferrocarril de Caldes de Malavella, a uns 4 Km de l’accés principal. De
manera que es recomana donar una solució per garantir l’accés amb modes alternatius al
transport privat individual. En aquest sentit, es fan dues propostes alternatives de millora, ja
sigui la implantació d’un servei d’autobús llançadora entre l’estació de tren de Caldes de
Malavella i l’accés principal al Resort, amb un mínim de 6 expedicions per sentit, o bé un servei
de transport a la demanda ofert pel propi PGA Catalunya Resort també des de l’estació de tren
fins a l’accés principal. En el segon dels casos caldria crear un web informatiu per tal de fer
conèixer als visitants de la possibilitat d’accedir-hi amb aquest servei. En aquest cas, l’oferta de
transport s’adaptaria millor a la demanda.
No motoritzats
Les diferents zones del PEU estaran connectades per una xarxa de camins, alguns d’ells
restringits a la mobilitat motoritzada com són aquells del perímetre del llac, els quals tindran
una amplada de 3 metres.
Per la banda oest, el camí ral de Caldes a Vilobí conformarà l’eix d’accés a l’àrea esportiva i a
l’aparcament P1 de la zona del llac artificial. Aquest itinerari continuarà fins a la Torre de Can
Palau i el camí de la Thiona a Vilobí entre el llac artificial, que quedarà a l’est, i els camps de Ca
l’Estany i l’hípica, situats a la banda oest. Malgrat que serà possible la mobilitat motoritzada per
poder accedir als aparcaments, es tracta d’un eix on els modes no motoritzats tindran la prioritat
de manera indiscutible. En aquest cas es tracta d’un eix amb una secció de 4 metres destinada
a la circulació, tant rodada com no motoritzada.
L’accés al celler es farà a través d’un camí de 3 metres d’ample, en aquest cas amb mobilitat
motoritzada permesa per poder accedir a l’aparcament.
L’àmbit del PEU està connectat a la resta de la xarxa de vianants del resort a través del primer
tram del carrer de l’Antic Camí Ral que intersecciona amb el carrer de la Vinya. D’altra banda,
tot i que queda fora de l’àmbit del PEU es recomana que el conjunt del PGA Catalunya Resort
sigui un àmbit pacificat al trànsit amb senyalització en l’accés de zona 30
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O1.2. Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència i fent servir
espècies autòctones.

O1.3. Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant els espais
verds amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant maximitzar la seva
continuïtat a l’interior de l’àmbit i proveint la seva connexió amb els espais
biodiversos exteriors.

O1.4. Maximitzar la captació de CO2 per part dels espais biodiversos i els espais verds
existents i de nou desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a
l’àmbit i contribuir a mitigar el canvi climàtic.
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Amb això, es pot concloure que, de manera general, el Pla especial es troba en congruència amb
els objectius ambientals d'aplicació a l'àmbit.

O1.1. Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot potenciant la seva
biodiversitat i la seva complexitat estructural.

A la Taula 20 es sintetitza el grau de compliment i la justificació dels 5 objectius i dels 17
subobjectius en que es van subdividir plantejats per aquest Pla especial. En resum, els 5 objectius
ei els 17 subobjectius ambientals es compleixen c plenament o substancialment tots. No hi ha
cap objectiu ni subobjectius, que no es colpeixin.

Objectius ambientals

Això ha permès, respectant els objectius plantejats pel promotor, la consideració i inclusió dels
aspectes ambientals en les decisions estratègiques (p. ex. el tipus de llac a plantejar), en la
generació de les Alternatives, en el plantejaments de mesures compensatòries positives (p. ex.
l’habilitació d’espais biodiversos), amb l’orientació de l’increment de valor del territori, i amb la
ponderació dels diferents aspectes tècnics (procurant per la ponderació i la contenció). En
aquest sentit, cal també reconèixer que la direcció tècnica de PGA Resort, ha estat especialment
receptiva, respectuosa i participatiu, tot i tenir, lògicament, la responsabilitat de prendre
decisions importants.

Taula 20. Grau de compliment dels objectius ambientals.

S’entén aquest grau de compliment alt com el fruit de que el procés d’Avaluació Ambiental
Estratègica ha estat realitzat amb la col·laboració activa entre l’equip d’urbanistes i l’equip
d’avaluació ambiental, de manera que el grau de sinergia i consideració professional ha estat
especialment alt des de l’inici fins a aquest moment. També amb els diferents professionals
implicats en la concreció del Pla especial.
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La valoració dels objectius generals s’ha fet tenint en compte la valoració dels subobjectius que
se’n deriven.. El grau de compliment dels 5 objectius ambientals definits en relació del Pla
especial és alt. L’ordenació, les determinacions i la normativa del Pla especial donen compliment
a aquests objectius.

Objectiu 1: Preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant,
potenciant la seva biodiversitat i les funcions ecològiques.

Grau de
compliment
(Sí/No/Parcial)

A la Taula 20 s’ha valorat el grau de compliment dels diferents objectius ambientals adoptats
pel Pla especial a partir de les determinacions que aquest preveu, juntament amb la seva
justificació.

L’increment de la vegetació i del desenvolupament vertical
de la mateixa fan una contribució positiva a la captació de
CO2 per part dels espais biodiversos i els espais verds, sense
generar despeses energètiques condicionants.

Pel que fa als objectius ambientals derivats de la normativa internacional, comunitària, estatal,
autonòmica o local, en gran part dels casos es tracta d’objectius massa genèrics com per aplicarse a un Pla especial urbanístic o bé s’assumeix el seu compliment per ser normativa d'obligat
compliment. Per altra banda, es considera que el compliment general d’aquests objectius ha
quedat indirectament valorat en l'apartat 6.1., en analitzar els efectes significatius de l'ordenació
sobre els aspectes ambientalment rellevants.

L’establiment de vegetació a les vores de les llacunes (en
sentit mes longitudinal i l’increment d’espais de
biodiversitat terrestre, en sentit més transversal, suposen
un augment substancial de la permeabilitat ecològica
preexistent i, conseqüentment una millora de la
connectivitat ecològica de l’àmbit.

Justificació

Per a la verificació de la congruència del pla amb els objectius ambientals definits en l'apartat 3,
s'ha optat per comprovar el compliment, per part de les propostes del Pla especial urbanístic,
dels objectius ambientals adoptats en la redacció del pla especial, definits a l'apartat 3.3.

A banda de l’esmentat anteriorment, l’estratègia de
configuració dels espais verds contempla els criteris de
biodiversitat amb espècies autòctones. La configuració
d’aquests espais verds amb aquesta mena d’espècies millora
la de resiliència dels espais implicats.

7.1. Verificació de la congruència del pla amb els objectius ambientals

La generació de les àrees de millora de la biodiversitat
terrestres, respectant les que ja hi ha en l’àmbit suposarà un
increment substancial de la superfície i de la qualitat dels
hàbitats biodiversos.

La implantació de les dues llacunes proveiran de dos espais
de medi aquàtic que contindrà biodiversitat pròpia
d’aquests ambients.

7. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT
DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS

SI

SI

SI

SI

O2.1. Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus entorns.

O2.2. Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal d’afavorir la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O2.3. Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua en aquells
espais que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany, etc.).

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i recuperant els
elements i ambients paisatgístics d’interès.

Sí

SI

SI

SI

Objectiu 4: Minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl.

O4.1. Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques
geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i
l’alteració edàfica.

O4.2. Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3. Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos ambientals
(geològics, d’inundació o altres).
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SI

O3.1. Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot, incrementar-ne el valor.

Grau de
compliment
(Sí/No/Parcial)

SI

Objectiu 2: Tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir la seva
funció ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial.

Objectius ambientals

SI

O1.6. Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.
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SI

Grau de
compliment
(Sí/No/Parcial)

O1.5. Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i criteris d’integració
paisatgística.

Objectius ambientals

No hi ha riscos ambientals significatius en l’àmbit. Tot i així
el respecte i tractament dels espais fluvials n’assegura la no
alteració substancial del risc existent. També s’han
considerat mesures en relació al risc d’incendis.

Si preveu l’obertura de camins d’amplada 3m per al
desplaçament exclusius a peu i bicicleta al voltant del llac A
més la ubicació de les zones presumiblement més
freqüentades han estat disposades properes a la connexió
viària existent per a reduir al mínim el recorregut dels
accessos.

La vitalitat general és la mínima necessària. La xarxa per a
vehicles es la mínima, tot mantenint els camins existents
sense obrir-ne de nous.

L’element que comporta major alteració del terreny són les
llacunes. Tanmateix, situades al fons de vall, el moviment de
terres es minimitza. En sentit general la resta de l’àmbit no
té una variació substancial del de la morfologia del relleu i
l’alteració edàfica. Es relaciona un conjunt de mesures en
relació al sòl força exhaustiu a nivell de Pla especial, mesures
que han estat incloses en la normativa del Pla.

La proposta determina l’enriquiment paisatgístic de l’àmbit
com a valor que genera serveis ecosistèmics i qualitat en la
percepció paisatgística. També estableix una bateria de
criteris d’integració paisatgística del conjunt i dels edificis
implicats tal i com recull l’EIIP corresponent.

Justificació

En preveu una freqüentació humana ponderada i que per
tant amb un consum del recurs ponderat.

Es fomenta a partir del control eficient del reg en els espais
verds en els quals es requereix.

S’aposta per bona part de l’àmbit on s’incrementen els
habitats biodiversos mediterranis adaptats a les condicions
xèriques de l’àmbit, sense establiment de reg addicional.

S’estableix la creació de dues llacunes a partir d’una
aproximació ecològica, i un plantejament de depuració
ambiental, per tant incloent biodiversitat i nivells de qualitat
de l’aigua relativament alts.

S’ha analitzat i ponderat el tractament en relació al cicle de
l’aigua, assegurant la disponibilitat del recurs i prenent
mesures per minimitzar-lo, tot considerant-lo en el conjunt
de l’activitat del promotor en la zona.

S’ha considerat el criteri de franges de protecció d’incendis
forestals en la consideració dels espais biodiversos propers
a les edificacions.

Es preveuen els espais perimetrals tant del llac com de les
edificacions previstes, configurats amb criteris de
biodiversitat i criteris d’integració paisatgística

Justificació

S’estableixen mesures per a la correcta gestió dels materials
i residus d’obra, d’acord amb la normativa vigent.

Tenint en compte que la identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el
medi ambient descrits en l'apartat 6 d'aquest document, així com les conclusions derivades de
l'avaluació de la mobilitat generada i la congruència del pla amb els objectius ambientals
d'aplicació a l'àmbit, l'avaluació global del pla el considera compatible.
Tenint en compte els 5 objectius ambientals definits, els 17 subobjectius definits es compleixen;
totalment 17, cosa que representa el 100% del total. Per tant , no hi ha objectius ni subobjectius
que no es compleixin total o parcialment.
El pla proposa en sòl no urbanitzable una ordenació que procura per l’establiment dins de
l’àmbit d’un conjunt d’actuacions que serveixi per a la millora de l’oferta d’activitats i usos que
ofereix el promotor en la ja existent activitat de Camp de golf adjacent a l’àmbit del Pla. Per
consegüent, l’establiment de les activitats i usos proposats - Activitat recreativa en llac
naturalitzat; Activitat de conreu específic de vinya; Activitat d’hípica; Activitat esportiva;
Activitat específica de golf – es disposen sobre una matriu agro-forestal amb una predominança
superficial clara d’espais agrícoles, sent els espais biodiversos en una proporció superficial molt
menor i relativament esparsa.
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Tanmateix, els estàndards de qualitat paisatgística que es busquen assolir, han servit per tal de
plantejar per aquest equip Avaluador Ambiental, la possibilitat de establir, a mode de
compensació positiva, l’increment substancial dels espais de tipus forestal. Això suposa un
increment dels serveis ecosistèmics de l’àmbit i una millora de l’aposta per un increment del
valor paisatgístic de l’espai.
Aquesta millora es veu convenientment augmentada per l’establiment de dues llacunes , amb
tractament ecològic i ambiental de l’aigua, amb vegetació de marge de tipus fluvial, A més els
espais perimetrals de la lamina d’aigua (espais de vora, de transició o en relació als vials)
implicada també procurarà per vegetació pròpia de la zona i procurant estar ben relacionada
amb la que s’implementi en els espais biodiversos.
Efectivament, l’entorn de les llacunes disposades de nou i incrementarà significativament els
serveis ecosistèmics i donarà caràcter i singularitat a un nou paisatge ben integrat. També
augmentar-ne el seu caràcter més “biodivers” a partir de plantejaments de Nature Based
Solutions aplicats al contorn de llac i, sobretot, en les zones de terminades per a la implantació
de nous hàbitats biodiversos.
Des de la perspectiva ecològica, ambiental i paisatgística, aquest plantejament de llac de valor,
és veu reforçat per la habilitació d’espais en els quals es planteja l’enriquiment en biodiversitat
terrestre permet augmentar la qualitat quant a serveis ecosistèmics i el valor paisatgístic del
conjunt, la qual cosa permet una valoració d’aquest territori que comporta una millor percepció
pels usuaris en relació a les actituds i els usos.

Font: Elaboració pròpia.

SI
O5.4. Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la normativa vigent.

S’estableixen mesures pel correcte manteniment de les
condicions acústiques i lumíniques adequades a la
classificació del sòl.
SI
O5.3. Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la classificació del
sòl.

El disseny de les zones verdes contempla l’apaivagament de
de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa
SI
O5.2. Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de funcions,
en relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa.

Es determinen mesures per a la promoció i establiment de
la generació d’energies renovables.
SI
O5.1. Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats en SNU.

Objectiu 5: Vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una bona
qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa.

SI

Justificació
Grau de
compliment
(Sí/No/Parcial)
Objectius ambientals

7.2. Avaluació global del pla

És rellevant comentar en aquest moment que aquesta comprensió generada de millora del
territori implicat ha estat especialment útil, no tan sols per a la millora intrínseca que suposa,
sinó perquè a contribuït a la millor consideració i concreció implicada en la maduració de tota
l’ordenació considerada en elm Pla especial. En això han estat part activa tant la direcció tècnica
de la empresa promotora, la direcció urbanística del Pla, així com tots els professionals de les
diferents disciplines que han estat implicats.
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En l’apartat d’Anàlisi de disposició de les diferents usos i activitats a l’àmbit cal comentar que hi
ha activitats i usos sense especial repercussió ambiental. Quant al conreu de vinya de nova
disposició, la seva repercussió ambiental és menor, ja que el la seva gestió no exigeix una
augment significatiu dels nivells de pertorbació ambiental ni del consum de recursos. De la
mateixa manera l’afluència de visitats també serà ponderada i limitada per la reduïda grandària
del celler. És el cas de l’establiment de l’activitat esportiva, sobretot perquè, d’una banda, s’ha
disposat en terrenys especialment poc valuosos ambientalment en el moment actual i, d’altra
banda, el nombre de persones implicades i pel tipus d’activitat hi haurà un augment moderat en
el consum d’aigua (excepte pel necessari reg dels terrenys) i d’energia. Quant a l’activitat
d’hípica en el Pla es defineix amb menys precisió, ja que a hores d’ara no s’ha definit el
corresponent programa. Tanmateix, observant la grandària de les superfície prevista d’edificació
i la tipologia de les instal·lacions tampoc és d’esperar nivells de pertorbació ambientals
significatius ni una molt alta afluència de persones. La zona d’activitat de golf correspon al Forat
7 ja existent, ja està configurada i en actiu. No suposarà doncs cap increment en el efectes
ambientals. S’ha incorporat en l’àmbit per tal de regularitzar la seva situació administrativa.
L’accés a l’àmbit i dins de l’àmbit no implica l’obertura de nova vialitat. Es basa en 2 camins
existents, no asfaltats, tot i que convenientment adequats. Els accessos a les diferents
instal·lacions es fa des d’aquest camins principals i considerant recorreguts mínims. Sí
s’establiran nous camins per a desplaçaments a peu i en bicicleta (excepcionalment pel pas de
vehicles de serveis i urgències) al voltant del llac. També es preveuen aparcaments amb
aforaments mínims (determinats per l’estudi de mobilitat) en relació als camins principals i les
instal·lacions, que hauran de ser ben integrats paisatgísticament tal i com determina l’ Estudi
d’Impacte i Integració paisatgística realitzat.
Finalment, la implantació del llac ( o més precisament les 2 llacunes) és la que comporta més
canvis i comportarà més efectes.
Aquests tenen a veure amb els moviments de terres i gestió dels residus generats en l’obra. Per
això en l’apartat de Mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient, tot i que
estem realitzant l’avaluació ambiental d’un Pla i no l’avaluació d’impacte d’un projecte, hem
ampliat més enllà de l’habitual el conjunt de mesures que caldrà observar en a seva implantació
i que han de servir de referent i base per a les que calgui establir definitivament en el projecte
d’obra corresponent. Cal tanmateix, valorar, que un cop feta la instal·lació i la posada en
funcionament serà un element paisatgísticament atractiu, que valoritzarà el paisatge i que
incrementarà el valor com a hàbitat per a espècies biològiques. En aquest punt no només les
que el llac pugui contenir - que sempre seran limitades per les necessitats del manteniment de
la qualitat d’aigua - sinó les que el requereixin per realitzar alguna part del seu cicle vital.
D’altra banda, l’establiment de l’edifici anomenat Lake club i els serveis corresponents, serà
l’element en grandària i afluència de persones més significat. En aquest cas serà molt important
la proposta arquitectònica i les mesures d’integració paisatgística que estableix l’Estudi
d’Impacte i Integració paisatgística, així com la consideració de les mesures bioclimàtiques i
d’eficiència en el l’ús dels recursos i l’energia implicats en el funcionament.
Aquest efectes si hi afegim el tractament de la vegetació dels espais propers al llac, com l’anella
perimetral de vegetació, amb una clar valor de corredor ecològic, i encara més els de les zones
per a la millora de la biodiversitat suposaran una millora de la diversitat d’espècies i hàbitats i la
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compensació positiva que es vol aconseguir. A més, aquesta millora a diferencia dels efectes
negatius del període d’obres per la instal·lació del llac serà més duradora en el temps.
En tot cas, cap d'aquestes consideracions és prou significativa com per a valorar la proposta del
pla com a no compatible, com s'ha comentat anteriorment, i moltes de les consideracions i
determinacions introduïdes en l'ordenació responen a criteris ambientalment positius.
Conseqüentment, valorem positivament el Pla des de la perspectiva ambiental.
7.3. Mesures previstes de seguiment i supervisió

El seguiment ambiental del pla té diferents aproximacions.
La primera aproximació emana de la realització del propi Pla, en tant que un cop fet el procés
d’avaluació ambiental estratègica del Pla, s’han establert ordenacions que han incorporat els
aspectes ambientals més rellevants tant a nivell d’entorn, com dels vectors ambientals, com en
la consideració de riscos, etc. Aquest condicionament bàsic del Pla fa que en el seu
desenvolupament s’incorporin els aspectes ambientals. Per tant, són una millora substancial
tant pel que fa al reconeixement de la importància dels aspectes ambientals, com a la
implementació de les determinacions ambientals necessàries. En tot cas, la normativa del Pla és
la que estableix clarament allò que cal i es pot fer i allò que no es pot fer en matèria ambiental,
amb coherència amb l’ordenació proposada.
L’altra aproximació la proveeix una anàlisi i valoració ambiental de la concreció de les propostes
del Pla de manera transversal i en relació als objectius ambientals que el Pla hagi establert a
través del conjunt d’indicadors específics esmentats en aquest informe.
Cal considerar, però, que el seguiment establert no es basa en el càlcul isolat de cadascun dels
indicadors i de fer-ne una interpretació descontextualitzada del territori. Efectivament, s’ha de
considerar la funció del seguiment ambiental més com una avaluació ambiental continuada que
com un mer càlcul d'indicadors. Del que es tracta, doncs, és de dissenyar un estudi específic que
permeti interpretar el valor de cadascun dels indicadors en el context territorial del Pla.
En conseqüència, per tal de realitzar el seguiment en aquest apartat s’estableixen les mesures
de seguiment i supervisió a fi de supervisar i controlar l’aplicació de les determinacions del Pla
(i d’aquells plans i projectes que se’n derivin), en relació amb els aspectes ambientals. En aquest
sentit, pren especial importància que els instruments de desplegament d’aquest Pla tinguin el
compte les determinacions estratègiques o de concreció considerades en el propi Pla i en aquest
Estudi Ambiental Estratègic.
El seguiment del Pla consisteix en una anàlisi ambiental de la concreció de la implementació de
les seves propostes a través del càlcul del conjunt d’indicadors específics detallats en aquest
informe. D’aquesta manera, s’avaluarà el desenvolupament del Pla en relació als objectius
ambientals que s’hi han establert, incloent transversalment diferents vectors.
Cal tenir present que tal com recull la memòria urbanística el desenvolupament de l’ordenació
del Pla especial es planteja per etapes convenientment coordinat (vegeu apartat 10.6 de
l’esmentada memòria).
El càlcul d’indicadors es realitzarà periòdicament cada 2 anys, convenientment compassat al Pla
d’etapes que quedarà integrats dins els informes periòdics de seguiment. A més, s’elaborarà un
informe d’avaluació general als 10 anys de l’aprovació del Pla. Així, cal entendre la funció del
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seguiment ambiental més com una avaluació ambiental continuada que com un mer càlcul
d'indicadors.
S’han definit 7 indicadors amb l’objectiu de valorar la tendència i evolució de determinats
paràmetres en relació als principals objectius del Pla. A la Taula 21 es presenten els indicadors
juntament amb les unitats de mesura i la tendència desitjada per a minimitzar els possibles
efectes negatius.
El present Pla especial té múltiples implicacions, algunes directes, i altres indirectes, pel fet de
recollir o incloure en el seu àmbit activitats de diferents tipologies amb conseqüències
ambientals distintes.
En l’execució del Programa de Seguiment, cal diferenciar allò que certament deriva del Pla
especial i aquest és executiu, d’allò propi dels projectes que cal desenvolupar, i que segons el
cas poden ser susceptibles d’avaluació ambiental o d’integració paisatgística.
En tot cas, des de l’equip avaluador ambiental, es proposa establir una Comissió de Seguiment
del Pla especial conjunta, que permeti la coordinació i el seguiment dels indicadors proposats i
dels projectes que hi concorren, amb l’objectiu final de tenir un sòl òrgan de decisió que asseguri
la sostenibilitat ambiental del Pla, i la consecució dels objectius que s’han definit.
Aquesta comissió de seguiment haurà d’estar formada tant del promotor com de les
administracions que tinguin competència.

Taula 21. Indicadors ambientals de seguiment establerts per a l’aplicació d’aquest Pla especial.
Indicadors
ambientals
1. Superfície
d’espais
biodiversos
complexos

Promotor, amb els assessors que consideri.
Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

També, cal considerar la participació de:
x
x
x

Direcció General d’Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Agència Catalana de l’Aigua
Agència de Residus de Catalunya

Resultat
actual

Resultat previst PE

Tendència
desitjada

Àrees de millora de la
biodiversitat: 16,20 ha
Superfície total d’espais
biodiversos

3,74 ha

Vora llac: 7,05 ha
Torrent Can Sunyer: 2,18 ha

Manteniment
o augment

TOTAL: 25,43 ha
2. Manteniment
i potenciació
dels 3 elements
de connectivitat
local

Continuïtat i interconnexió
dels espais biodiversos:
x

Torrent de Can Sunyer

100%

80%

x

Espai perimetral de la
bassa / llac

60%

80%

x

Bosc d’en Gironès

80%

100%

Promig:
65,6

Promig: 60-80

Manteniment
o augment

Manteniment
o disminució

Manteniment
o augment

1. Grau de coberta vegetal
de les riberes.
3. Índex QBR
dels espais
biodiversos

2. Estructura vertical de la
vegetació.
3. Qualitat i la diversitat
de la coberta vegetal.
4. Grau de naturalitat del
canal fluvial.

Es proposa la formació d’aquesta Comissió de seguiment a partir dels següents actors:
x
x

Càlcul

4. Consum anual
d’aigua en el
SNU

Volum d’aigua consumit
per als diferents usos del
SNU a l’any

126.087 m³

105.457 m³

5. Percentatge
d’aigua
reutilitzada en el
SNU

Litres d’aigua reutilitzada
(regenerada) respecte el
total d’aigua consumida
en el SNU

-

62,16%

6. Consum anual
d’energia en el
SNU

KWh consumits per als
diferents usos del SNU a
l’any

-

-

Manteniment
o disminució

7. Percentatge
d’ús d’energia
procedent de
fonts renovables
en el SNU

KWh procedent de fonts
renovables respecte el
total d’energia consumida
en el SNU

-

-

Augment

Augment

Font: Elaboració pròpia.

Cal tenir en compte les següents consideracions pel que fa al càlcul dels indicadors.
1. Superfície d’espais biodiversos complexos
Per al càlcul d’aquest indicador en l’estat actual, s’ha efectuat una estimació mitjançant imatges
satèl·lit de Google (2018) i GIS.
Per al càlcul de l’indicador a futur s’han aplicat les dades de superfícies facilitades per l’equip
d’urbanistes (Teseu).
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2. Manteniment i potenciació dels 3 elements de connectivitat local

8. SÍNTESI DE L’ESTUDI

Pel que fa als càlculs de l’indicador 2, s’ha considerat per aquests hàbitats amb potencial per
actuar com a connectors locals un ventall de connexió on: 0% implicaria que l’element no
connecta en absolut amb cap dels altes elements biodiversos i que la seva continuïtat interna es
troba molt fragmentada; i 100% implicaria que la connexió interna i amb els altres elements
biodiversos és completa i robusta (és a dir, que no depèn únicament d’alguna franja vegetal de
poca entitat, de 5 m d’ample o menys).

8.1. Introducció i marc legal

Així, quant al torrent de Can Sunyer en el seu estat actual la seva continuïtat interna i amb la
bassa és completa (100%). És dèbil en sortir cap al nord de l’àmbit d’estudi per sota la C-32 però
aquesta deficiència no s’ha tingut en compte per excedir de l’àrea del Pla especial. Amb el
desenvolupament del Pla especial, el torrent de Can Sunyer podria veure la seva connexió
ecològica amb els espais perimetrals del llac debilitada, depenent de com s’acabi de configurar
la presa, és per això que se li ha assignat un 80%.
Actualment l’espai de vora de la bassa connecta amb franges vegetals associades a torrents tant
a nord com a sud, però pel sud la connexió és molt dèbil (amb una franja vegetal de 4-5m) i, a
més, la vora oest de la bassa presenta molt poca cobertura vegetal, per tant, se li ha assignat un
percentatge de connexió del 60%. Aquesta connexió es veuria millorada amb el
desenvolupament del Pla especial, pel que a futur podria arribar prop del 80%.
El bosc d’en Gironès actualment connecta amb la bassa, però, com s’ha dit, la connexió es troba
debilitada en una part de l’escòrrec que els connecta (per això se li assigna 80%). Amb el
desenvolupament del Pla especial la configuració d’aquest escòrrec es preveu fer més ampla i
robusta (prop del 100%).
3. Índex QBR dels espais biodiversos
Els càlculs detallats del càlcul d’aquest índex per l’estat actual es poden consultar a l’Annex 1
d’aquest document. En relació a això, s’espera que la qualitat es mantingui o bé augmenti
lleugerament amb el desenvolupament del Pla especial
4. Consum anual d’aigua en el SNU
Les dades completes per assolir aquests càlculs (consum actual i futurible) es poden consultar a
l’apartat 5.2.2. d’aquest document. Quant a les estimacions del consum d’aigua val a dir que no
s’ha considerat ni per l’estimació de estat actual ni amb el desenvolupament del Pla el consum
d’aigua ja existent associat al forat núm. 7 de l’actual àrea de golf (sector N4g), que no variarà.

La Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient (DOCE 197/30, de 21 de juliol de 2001),
constitueix el marc legal de referència d’aquest document. Aquesta directiva determina que cal
que la planificació territorial i urbanística realitzi un procés d’avaluació ambiental estratègica
(AAE) i que el resultat d’aquesta ha de quedar reflectit en l’informe corresponent.
La directiva europea s’ha incorporat a l’ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei transposa en l'ordenament jurídic de
l'Estat espanyol la directiva comunitària esmentada, unificant en una sola norma la Llei 9/2006,
de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient,
i el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, per el que s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes i modificacions posteriors.
En el marc català és d’aplicació la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes. Cal puntualitzar que, mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal
adoptar les regles establertes per la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol
(excepte per aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals fiu iniciada abans del 12
de desembre de 2013).
Aquests referents legals es complementen amb les determinacions que en matèria ambiental fa
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
junt amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. La Llei d’urbanisme
estableix la necessitat de realitzar un informe ambiental per a determinats plans, el qual forma
part del Pla corresponent, que ha de recollir les determinacions que estableix la Directiva
2001/42/CE. El reglament d’aquesta llei, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, estableix els continguts de l’esmentat informe amb
concordança amb els que estableix la Directiva 2001/42/CE.
El present Estudi Ambiental Estratègic incorpora el Document inicial estratègic d’aquest Pla
especial urbanístic (Estudi Xavier Mayor et al., 2017) i les determinacions del Document de
Referència emès pels Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat,
així com les determinacions de les altres administracions públiques i públic afectat.
8.2. Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del Pla

5. Percentatge d’aigua reutilitzada en el SNU

8.2.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants

Les dades completes per assolir aquests càlculs (percentatge futurible) es poden consultar a
l’apartat 5.2.2. d’aquest document. No es disposa de dades per a poder estimar aquest
percentatge en l’actualitat.

- Ordenació del territori -

6. Consum anual d’energia en el SNU i 7. Percentatge d’ús d’energia procedent de fonts
renovables en el SNU
No es disposa de dades per a poder estimar els indicadors relatius a l’energia per l’actualitat ni
tampoc amb el desenvolupament del Pla especial.

135

Planejament territorial. El planejament territorial superior que regeix la normativa a l'àrea del
projecte és el Pla territorial parcial de les comarques gironines (d'ara en endavant PTPCG),
aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010. L'àmbit del Pla comprèn 7 comarques ‒Alt
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva‒.
Planejament urbanístic supramunicipal. Pel que fa al planejament supramunicipal, el Pla director
urbanístic del sistema urbà de Girona, aprovat el 29 de juliol de 2010, té per objectiu planificar,
des d'una visió integrada, el sistema d'espais lliures, el model de creixement dels assentaments
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i la implantació d'infraestructures al voltant de Girona. L'àmbit del Pla incorpora catorze
municipis, entre els quals es troba Vilobí d'Onyar, mentre que no s’hi inclou Caldes de Malavella.
Planejament urbanístic municipal. El planejament urbanístic al municipi de Vilobí d'Onyar està
regit per les Normes Subsidiàries de Planejament de 1987. Les normes vigents han sofert
diverses modificacions per a diferents sectors, però cap d'elles afecta el sector estudiat.
El planejament vigent a Caldes de Malavella és el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de
Caldes de Malavella. Aquest planejament parteix del Pla d’Ordenació del municipi, aprovat
definitivament l’octubre de 2013, i inclou la Modificació puntual a l’àmbit del Golf de setembre
de 2015, que afectà un àmbit de sòl urbà de 197,15 ha situat al sud del sector d’estudi. Aquesta
Modificació puntual va consistir, en termes generals, en la redistribució d’algunes de les zones
existents i l’adaptació dels sistemes associats, sense alterar paràmetres com la superfície de
sostre, l’edificabilitat del conjunt o el nombre total d’habitatges (Teseu; Miró Fruns Advocats,
2015).
- Geomorfologia -

Relleu i pendent. L'àmbit d'estudi es troba en una zona planera, anomenada depressió o plana
de la Selva, que queda vorejada pels relleus muntanyosos de les serralades Prelitoral i Litoral
catalanes. La geomorfologia de la zona d’estudi es caracteritza per un relleu a grans trets pla,
amb una cota al voltant dels 150 m d'altitud. Així, trobem un territori que s'ondula en formes
suaus i arrodonides, amb un desnivell total d'uns 20 m. La major part de l’àmbit presenta espais
amb pendents que oscil·len entre el 0 i el 12%. Les àrees amb pendents superiors al 20% són
molt localitzades i de poca extensió.

Respecte la fauna, el grup biològic de què es disposa de més informació és el dels vertebrats. A
la comarca de la Selva tenim 9 espècies de carnívors, 2 d'elles protegides per la legislació
catalana, Llei 12/200612: la llúdriga (Lutra lutra) i el gat fer (Felis silvestris), si bé la distribució
d’aquestes és molt localitzada i generalment fora de la plana agrícola. Entre les comuns al mosaic
agroforestal tenim el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina) o la
geneta (Genetta genetta). També hi són presents 2 espècies de lagomorfs que no gaudeixen
d'estatut de protecció: el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) i la llebre comuna (Lepus
europaeus), tots dos ben distribuïts per la comarca. D'altra banda, hi ha 2 ungulats a la comarca:
el porc senglar (Sus scrofa), amb poblacions més consolidades, i el cabirol (Capreolus capreolus),
que tampoc gaudeixen de protecció. Quant als petits mamífers, hi ha un total de 22 espècies
presents a la comarca, 5 d'elles protegides per la Llei 12/2006, encara que algunes són pròpies
d'ambients més muntanyencs.
Pel que fa a les aus, s'han citat 150 espècies a la comarca en l'Atles d'aus nidificants a Catalunya
(Estrada et al., 2004), moltes d'elles protegides per la Llei 12/2006. La diversitat d'espècies d'aus
al mosaic agroforestal pot arribar a ser elevada, amb espècies típiques d'ambients oberts, com
la garsa (Pica pica), l'oreneta comuna (Hirundo rustica), el verdum (Chloris chloris), la perdiu
(Alectoris rufa), la puput (Upupa epops), la cadernera (Carduelis carduelis), el còlit ros (Oenanthe
hispanica) o la cogullada vulgar (Galerida cristata), entre d'altres passeriformes. Pel que fa a les
rapinyaires, trobem l'esparver (Accipiter nisus), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot
comú (Buteo buteo), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus), el mussol comú (Athene noctua) o
l'òliba (Tyto alba).

- Biodiversitat, permeabilitat ecològica i patrimoni natural general –

Les espècies més significatives de l'avifauna aquàtica de la zona són el blauet (Alcedo atthis),
l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) o la polla d'aigua (Gallinula chloropus). Una altra espècie
que es pot trobar a la zona és el Picot garser petit (Dendrocopos minor), espècie considerada
amenaçada a nivell estatal.

Biodiversitat ‒Flora i fauna‒. La major part del sector d’estudi es troba ocupat per flora lligada
als conreus herbacis. Per tant, hi dominen les espècies cultivades, que es tracten d’espècies de
cereals d’hivern, com el blat (Triticum sp.) i l’ordi (Hordeum sp.), així com també trobem camps
dedicats al cultiu del gira-sol (Helianthus annuus). En els espais que deixa la planta cultivada es
poden trobar poblacions d’herbes espontànies, alhora que s’hi desenvolupen espècies
llenyoses, tant arbustives com arbòries, principalment alzines (Quercus ilex), roures (Quercus
spp.), pins (Pinus spp.) i eucaliptus (Eucalyptus globulus).

Entre els rèptils, a la Selva podem trobar 21 espècies, 19 d'elles protegides per la Llei 12/2006,
encara que algunes d'aquestes tenen una distribució molt localitzada. Entre les que es poden
trobar a la plana tenim el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), el dragó comú (Tarentola
mauritanica), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanicus), etc. I en els ambients aquàtics es
poden trobar la serp de collaret (Natrix natrix) i la serp d'aigua (Natrix maura), encara que també
s'han detectat exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis), entre altres zones, a la propera
riera de Vallcanera.

Alguns marges presenten una configuració més complexa, tractant-se d’indrets per on passa
algun torrent. En aquests s’hi troben igualment alzines i roures, com també espècies comuns en
ambients de ribera, principalment pollancres (Populus alba i Populus nigra), freixes (Fraxinus
spp.), verns (Alnus glutinosa) i avellaners (Corylus avellana). Entre els torrents presents destaca
el de Can Sunyer, amb una formació en galeria molt ben estructurada a ambdós costats del
torrent. També al voltant de la bassa de Can Sunyer creixen diverses espècies d’ambients humits,
com les ja descrites, i hi abunda també la canya de sant Joan (Arundo donax) i el jonc boval
(Juncus holoschoenus).

En els ambients aquàtics és comú la presència d'amfibis, com el gripau comú (Bufo bufo), el
gripau corredor (Epidalea calamita), el tòtil (Alytes obstetricans) o el tritó verd (Triturus
marmoratus). De fet, la diversitat d'aquest grup a la comarca arriba a 13 espècies diferents, 12
de les quals es troben protegides per la Llei 12/2006.

Pel sud-est, l’àmbit limita amb una àrea boscosa que correspon al bosc d’en Gironès, el qual
s’estén cap a l’est. Les espècies dominants són els roures (Quercus pubescens i Q. x. Cerrioides),
i s’hi troben també alzines (Q. ilex) i pins pinyers (Pinus pinea).
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Quant als peixos, en no haver-hi en el sector d'estudi ambients amb aigües permanents, s'espera
que la seva presència sigui baixa.
Cal esperar que a l'àmbit d'estudi algunes de les diferents espècies descrites no presentin
poblacions estables, d'una banda, a causa de l'elevada presència d'espais oberts i la baixa
presència d'espais forestals que podria dissuadir aquelles espècies que els requereixen; com,
12

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
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d'altra banda, degut a l’aïllament del sector a causa de les diferents infraestructures viàries que
l'envolten.
Entre les diverses espècies que es poden trobar als termes de Vilobí d'Onyar i Caldes de
Malavella, n’hi ha algunes que estan catalogades com a espècies d'interès comunitari (Taula S1),
d'acord als Annexos II i IV de la Directiva 92/43 CEE, a l'Annex II de la Directiva 97/62/CEE i a
l'Annex I de la Directiva 79/409 CEE.
Taula S1. Espècies d'interès comunitari presents als municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella.

Filo

Classe

Artròpodes

Coleòpters
Actinopterigis

Amfibis

Cordats
Rèptils

Aus

Nom comú
Escanyapolls
Banyarriquer
Barb de muntanya
Tòtil
Granota pintada
Salamandra
Tritó palmat
Tritó verd
Gripau d’esperó
Tortuga d'estany
Tortuga de rierol
Gaig blau
Picot garser petit
Martinet de nit
Blauet

Nom científic
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Barbus meridionalis
Alytes obstetricans
Discoglossus pictus
Salamandra salamandra
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Pelobates cultripes
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Coriacias garrulus
Dendrocopos minor
Nycticorax nycticorax
Alcedo atthis

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (Taller Ambiental DCD; Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai, 2010)
i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Caldes de Malavella (EGI,
Enginyeria i Gestió d’Infraestructures; Ajuntament de Caldes de Malavella, 2013).

Hàbitats de Catalunya. Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat es troben disponibles
les bases cartogràfiques digitals de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2
(2008-12). A la Imatge 6, es representen els hàbitats que es troben a la zona d'estudi, elaborat
a partir d’aquesta font. La imatge s'ha realitzat a partir dels hàbitats amb recobriment majoritari
en aquells polígons amb més d'un tipus hàbitat, és a dir, amb registres múltiples.
Els hàbitats presents en el sector objecte d’estudi són:
x

Conreus herbacis extensius de secà (codi 82c): Amb quasi el 88% de la superfície total,
constitueix l'hàbitat predominant en el sector. No obstant, cal assenyalar que, d’acord
a les visites de camp realitzades, l’àrea assignada a aquest hàbitat no és completament
homogènia, sinó que inclou també els esmentats marges de cultius arbrats, les
formacions en galeria dels diferents torrents i la bassa.

x

Grans parcs i jardins (codi 85a): Ocupa prop de l’11% del sector. Situat al sud de l’àmbit,
correspon a l’extrem nord-oest del PGA Golf de Catalunya, que s’estén cap al sud-est.

x

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana (codi 42y): Cobreix poc més de l’1% del sector.
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Aquest hàbitat es situa al sud-oest del sector, estenent-se fora d’ell, a l’altra banda de
l'AP-7, per enllaçar amb les àrees forestals de la Font del Frare i la Serra d'en Guilla.
Hàbitats d’Interès Comunitari. A l'àmbit d'estudi s’inclou una àrea d’aproximadament 9.000 m 2
d’un Hàbitat d'Interès Comunitari, al sud-oest. Es tracta d’un espai catalogat com a Pinedes
mediterrànies (codi 9540), Hàbitat d'Interès Comunitari no prioritari. Aquest hàbitat correspon
a l’espai catalogat segons la Cartografia dels hàbitats a Catalunya com a Pinedes de pi pinyer
(codi 42y) anteriorment descrit, (que ocupa aproximadament un 1% del sector d’estudi). Com ja
s’ha dit, aquest espai boscós enllaça a l’altra banda de l’AP-7 amb les pinedes de la Serra d’en
Guilla i voltants.
A banda d’això, cal tenir en compte que l’àrea d’estudi limita per l’est amb una altra zona
catalogada com a Hàbitat d'Interès Comunitari de Pinedes mediterrànies (codi 9540), que
correspon al bosc de Can Gironès.
Figures de protecció i gestió. Dins l'àmbit d'estudi no es troba cap espai protegit sota alguna
figura de protecció catalana, ni cap espai que presenti un major grau de protecció a nivell estatal
o europeu.
A la zona d'estudi tampoc es troben: Àrees d’interès faunístic i florístic, àmbits d’aplicació de
cap Pla de recuperació o Pla de conservació d’espècies concretes, Zones de protecció per a
l’avifauna ni per a espècies concretes, ni arbres catalogats com a Monumentals. Tampoc cap
espai inclòs en el Catàleg de Boscos d'Utilitat Pública, ni Forests públiques, ni espais inclosos en
Acords de custòdia del territori, ni Zones de caça controlada.
L’àmbit es troba a cavall entre dues Àrees Privades de Caça: Onyar, per la banda situada a Vilobí
d’Onyar, i Sant Esteve, per la banda de Caldes de Malavella, segons la informació disponible al
visor SIMA.
El sector d’estudi es troba inclòs a les conques on aplica el Pla de gestió de l’Anguila (si bé
concretament dins l’àmbit la seva presència és molt poc probable).
Connectivitat ecològica. L’àmbit es troba a mig camí entre diferents espais protegits (veure
Imatge 8). En aquest sentit, en el passat podria haver jugat un cert paper per garantir la
connectivitat a nivell territorial. Tanmateix, la seva situació actual d'aïllament entre diverses
infraestructures viàries (l'autopista AP-7 per l'oest, la carretera C-25 pel nord i la carretera N-II
per l'est) fa que les seves potencialitats en aquest aspecte siguin molt limitades.
En conseqüència, el PTPCG no delimita espais connectors d’interès dins l’àrea d’estudi. Com
tampoc no es delimiten espais connectors en el sector d’estudi pel que fa al Pla director
urbanístic del sistema urbà de Girona.
En referència a altres treballs en matèria de connectivitat ecològica, en el treball Connectivitat
biològica i Pla d'espais d'interès natural de Catalunya: Diagnosi general (Mayor i Terrades,
Departament de Medi Ambient, 1999) no es van determinar en l'àmbit d'estudi àrees o trams
fluvials d'interès per a la connectivitat ecològica a escala territorial, ni punts d'interès per a la
connectivitat biològica entre espais de PEIN.
En el treball Anàlisi de la connectivitat ecològica a la comarca de la Selva, realitzat per a
l'elaboració del Pla comarcal de sostenibilitat (Minuartia, 2007) tota l’àrea d’estudi s’inclou dins
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el "Connector dels camps de Onyar, serra de Coguls i connexió amb l’estany de Sils, massís de
Cadiretes i les Gavarres" es tracta d'un connector de gran extensió (14.475 ha) que va,
predominantment, de nord-oest a sud-est (Imatge 9). Tanmateix bé s’ha de tenir en compte
que, en data de l’elaboració del citat estudi, el sector no estava tan encerclat entre
infraestructures viàries, ja que encara no s’havia construït l’allargament de la C-25, que
actualment l’aïlla per la banda nord.

Qualitat de l’aigua. No s’ha registrat cap punt de control i mesurament de qualitat de les aigües
a l’àmbit. Però, d’acord a les dades del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
2016-2021 de l’ACA, la massa d’aigua subterrània de la Selva va quedar caracteritzada amb el
valor No compleix tant per a l’estat quantitatiu (degut a una pressió per extracció d'aigua Alta, i
una tendència piezomètrica localment descendent) com per al químic (degut a l’incompliment
de la concentració d’NO3).

Hi ha altres estudis de connectivitat a la zona els quals tampoc determinen espais d’interès on
es trobi implicat l’àmbit d’estudi. Generalment solen coincidir en la delimitació d’altres espais
propers a la zona, com és el riu Onyar i el seu àmbit fluvial. També en alguns d’ells es reconeix
com a tal el torrent de Bagastrà.

Els termes municipals de Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar són zones vulnerables per
concentració de nitrats, segons el Decret 476/2004.

D'altra banda, les espècies sovint realitzen desplaçaments d'abast més local. És per això que
també és important procurar pel manteniment d'una xarxa de connectivitat ecològica a escala
local. En aquest sentit, caldrà vetllar per l’afavoriment de la connectivitat ecològica en la
configuració dels espais verds del sector. Cal tenir en compte que l'aïllament de l’àmbit d'estudi
per les diferents infraestructures també suposa una limitació considerable a aquesta escala
d’aproximació, si bé es troben alguns passos inferiors de rieres i torrents.
- Cicle de l’aigua -

Hidrologia. La major part de les aigües de l'àmbit aboquen a nord, per mitjà de diferents torrents
que formen part de la conca del riu Onyar, i aquest, al seu torn, aboca les seves aigües al riu Ter.
El principal curs fluvial que recull les aigües de l'àmbit és el Torrent de Can Sunyer, que
transcorre pel centre de l'àmbit de sud a nord. El torrent de Can Sunyer presenta una bassa
d'acumulació de les aigües a la part central de l'àmbit, a les cotes més deprimides del terreny
(espai no catalogat dins de l'Inventari de Zones Humides de Catalunya).
Per altra banda, un torrent que segueix el traçat de l'AP-7 aboca les aigües a sud, cap a la riera
de Santa Coloma, quedant inclòs dins la conca hidrogràfica de la Tordera, a diferència de la major
part de l'àmbit d'estudi.
Pel que fa a les aigües subterrànies, el sector es situa sobre dos aqüífers (veure Plànol Ai04a):
l’aqüífer detrític neogen de la Selva (codi 3022I21), que ocupa la major part de l’àmbit; i l’aqüífer
al·luvial de l’Onyar (codi 3023A12), que es situa al nord-est del sector. Ambdós formen part de
la massa d’aigua subterrània denominada la Selva (codi 14). Cap d’aquests es troba sobre cap
aqüífer declarat com a protegit pel Decret 328/1988 d’11 d’octubre.
Abastament d’aigua. L'àmbit no disposa de xarxa de subministrament d'aigua potable (ABM,
Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L., 2010 (1)). La zona presenta diferents pous d'ús particular i
també es proveeix de la bassa d'acumulació d'aigua. La bassa no està impermeabilitzada i
presenta una capacitat màxima de 11.300 m3 (Hidrolem, 2016).
Sanejament d'aigua. L'àmbit d'estudi no està dotat de xarxa de recollida d'aigües residuals.
Disposa de sistemes privats de sanejament (fosses sèptiques o sistemes autònoms de depuració
d'aigües residuals). Cada sector gestiona els seus propis recursos i infraestructures (ABM, Serveis
d'Enginyeria i Consulting S.L., 2010 (2)).

- Ambient atmosfèric -

Qualitat de l’aire. La qualitat de l'aire en el sector és generalment bona, ja que es tracta d'un
entorn amb unes condicions de dispersió favorables i sense indústries ni altres activitats
potencialment contaminants, si bé cal considerar les aportacions del trànsit rodat, que
destaquen a l'AP-7, i les del trànsit aeri.
D'acord a l'estudi Delimitació de zones de Qualitat de l'Aire (Generalitat de Catalunya, 2001) els
municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella pertanyen a la zona 8: Comarques de Girona.
A la zona 8, durant el 2015, no es van detectar superacions dels límits permesos per als següents
contaminants atmosfèrics: metalls pesats, benzè, CO, SO2, NO2, Benzo(a)pirè, PM2.5, PM10, H2S,
Cl2, i HCl. L’únic compost que va presentar superacions va ser l’O3. L’àrea d’estudi no està
afectada per cap Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.
Contaminació acústica. D’acord a les consultes realitzades al Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’àrea d’estudi no està afectada per cap Zona d’Especial Protecció de la Qualitat
acústica. Cal tenir en compte que el quart nord-oest de l’àrea d’estudi es troba afectat per una
petjada acústica de Leq nit13 de 50 db(A), associada al trànsit aeri de l’Aeroport de Girona
(Ajuntament de Vilobí d’Onyar, 2015).
Contaminació lumínica. Es tracta d'una àrea que, a nivell de contaminació lumínica, en
l'actualitat no presenta riscos per al benestar de les persones ni els ecosistemes, si bé es pot
assenyalar com actual focus de contaminació l'autopista, a l'oest del sector. La zonificació del
Mapa de protecció contra la contaminació lumínica determina l’àmbit d'estudi com a zona E2,
de Protecció alta.
- Energia -

Energia elèctrica. L’àmbit disposa de xarxa elèctrica de baixa tensió que subministra energia als
tres habitatges presents. Hi ha dues línies d’alta tensió que queda prop de l’àmbit, una de 132
kV per l’oest i una de 110 kV per l’est.
Energia solar. Quant a l'aprofitament de l'energia solar, la zona presenta grans potencialitats pel
que fa a les seves característiques climàtiques i a la seva irradiació, situant-se els valors
d'irradiació als municipis de Vilobí d'Onyar i Caldes de Malavella entre 14 i 14,5 MJ/m2, d’acord
a l’Atles Climàtic de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2002).

13
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Leq nit: Mesura en decibels el nivell de soroll constant durant les hores de nit en un determinat lloc.
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Energia eòlica. El sector d’estudi és compatible amb la implantació de l’activitat eòlica, d’acord
al Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya. Per altra banda, segons el
Mapa de recursos eòlics de Catalunya, la velocitat del vent a la zona a 10 m d’alçada és d’entre
4 i 5 m/s, mentre que s’ha de garantir una velocitat mitjana del vent superior a 5 m/s a aquesta
alçada per tal que la producció d’energia en instal·lacions de gran potència sigui viable (Taller
Ambiental DCD, 2010 (1) i EGI, Enginyeria i Gestió d'Infraestructures, 2013).
Gas natural. L’àmbit no disposa d’aquest subministrament.
Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses. Els municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella es troben
adherits al Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses i han efectuat la corresponent diagnosi del nivell
d’emissions de partida. En el cas de Vilobí d’Onyar, el 2005, es van emetre 19.422,45 tones de
CO2, que representen 7,29 tones de CO2 emeses per càpita anualment. Pel que fa a Caldes de
Malavella, al PAES s’exposa que al 2005 es van emetre 31.582,33 tones de CO2, que impliquen
unes emissions de 5,98 tones de CO2 per càpita anualment.
D’aquestes emissions, quasi la meitat corresponen al transport rodat privat i comercial (47% a
Vilobí i 44% a Caldes), mentre que la meitat restant es reparteix entre: edificis residencials (21%
a Vilobí i 22% a Caldes); edificis i equipaments del sector terciari (25% a Vilobí i 17% a Caldes);
emissions associades al tractament de residus sòlids urbans (17% a Vilobí i 14% a Caldes); i un
petit percentatge d’emissions associades a les instal·lacions municipals.
- Gestió dels materials i dels residus -

Residus domèstics. La generació de residus al terme de Vilobí d'Onyar es troba en 1,35 kg/hab. i
dia, dels quals un 57,42% correspon a recollida selectiva i el 42,58% restant a recollida no
selectiva (IDESCAT, 2016). A Caldes de Malavella es troba en 1,69 kg/hab. i dia, dels quals només
un 32,48% correspon a recollida selectiva, mentre que l’altre 67,52% és recollida no selectiva
(IDESCAT, 2016).
Residus de la construcció. Pel que fa als materials provinents d’obres majors, ni als municipis
afectats ni a la comarca de la Selva hi ha cap abocador controlat per a residus de la construcció.
- Infraestructures de transport i mobilitat -

Xarxa viària. l'àrea d'estudi queda circumscrita a la cruïlla entre tres vies, totes d'importància en
les comunicacions dins de Catalunya, i algunes també dins d'Espanya i a nivell transnacional.
x Per l'oest, transcorre l'AP-7 o Autopista del Mediterrani.
x La carretera nacional A-2, que transcorre uns 700 m a l'est de l'àmbit.
x La C-25 o Eix Transversal de Catalunya a l’extrem nord.
A la comarca de la Selva trobem també una assortida xarxa de carreteres locals. A prop de
l'àmbit, destaca la GI-673, que comunica el PGA Golf amb el nucli urbà de Caldes de Malavella.
Xarxa de camins. A la zona hi ha una xarxa de camins i vies rurals que permeten l'accés a masies
i granges disperses, cap d'aquests es troba asfaltat. A Caldes de Malavella el 2014 es va publicar
el Pla especial de camins en sòl no urbanitzable. A l’àmbit no hi figura cap camí inventariat en el
Pla especial, si bé la superfície que es troba per sobre la C-25 limita per l’oest amb un camí
classificat pel Pla especial com a Xarxa local bàsica.
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A l’àrea d’estudi no es troba cap sender de gran recorregut (GR) ni de petit recorregut (PR)
homologats. Tampoc es troben Camins ramaders, d'acord a la informació disponible al
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Transport públic. Pel que fa a la xarxa de transport col·lectiu, el sector no disposa de parades
d’autobús ni d’altres modalitats de transport públic a les seves immediacions. La parada
d’autobús més propera, anomenada N-ll - Franciac, es situa a l’A-2, 1,4 km al nord-est de l’àmbit.
Pertany a la línia d’autobús 660, amb recorregut Lloret de Mar - Vidreres - Girona - Figueres, de
la companyia Sagalés.
Mobilitat. Hi ha dos treballs que han realitzat estimacions de la mobilitat generada per
l’ampliació del golf. En primer lloc, l’Estudi de mobilitat de l'estudi previ sobre l'ampliació del
sector PGA Catalunya Resort al sector "Pla de Vilobí" estima per a l’ampliació prevista un total
de 483 trajectes/dia per sentit en vehicle privat.
Per altra banda, en l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vilobí d’Onyar
(Taller Ambiental DCD, 2010) per al SUD-1g Golf es van estimar 3.676 viatges/dia, dels quals un
95% es preveieren en transport privat i un 5% a peu o amb bicicleta. Cal tenir en compte que
aquesta xifra també incloïa els subsectors residencials de VPO previstos fora de l'àmbit d'estudi.
- Paisatge i patrimoni cultural -

Característiques generals del paisatge. La plana de la Selva es tracta d'un paisatge
predominantment agrícola amb petites masses forestals intercalades, que ha estat notablement
modificat per les infraestructures que creuen la zona. És important assenyalar el valor
paisatgístic del mosaic de camps de conreu separats per marges i torrents arbrats o amb
arbustos, on els espais fluvials són espais especialment sensibles als canvis en el medi.
L’amplitud de les conques visuals des de les infraestructures, fa que els canvis en l'àmbit quedin
força exposats i, per tant, requereixin d'una bona adequació paisatgística.
Catàlegs de paisatge. L’àrea d'estudi es troba a la unitat de paisatge Plana de la Selva,
caracteritzada per les plantacions de frondoses i els camps de cultiu, normalment ubicats en
terrenys plans i vinculats a la proximitat i disponibilitat de recursos hídrics. El catàleg estableix 8
objectius i 20 criteris a seguir per a la preservació i millora d'aquesta unitat de paisatge que
generalment posen èmfasi en la protecció de diferents valors, com els boscos de ribera, el
paisatge agroforestal i els elements característics com les masies; alhora que requereixen que
els assentaments urbans i les infraestructures lineals no comprometin els valors del paisatge ni
la permeabilitat ecològica i social.
Quant als valors naturals i ecològics, el catàleg no reconeix valors destacables a l'àrea d'estudi.
Per altra banda, sí que reconeix un valor estètic classificat com a Element configurador (Imatge
12) dins del sector d’estudi: el bosc fluvial que correspon a l'últim tram del torrent de Can
Sunyer, abans de deixar el sector d'estudi.
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- Riscos ambientals -

8.2.2 Objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del Pla

Riscos geològics. L'àrea d'estudi no presenta riscos remarcables a nivell de corriments de terres,
de despreniments, ni d’esllavissades. No hi ha tampoc presència de talussos destacables ni un
risc important d'erosió.

Un cop determinats els principals aspectes ecològics i ambientals de l’àmbit d’estudi o del seu
context més proper, i s’han determinat 5 objectius ambientals a tenir en compte en el
desenvolupament de la proposta. Cadascun d’ells ha estat detallat en sub-objectius que
pretenen definir més concretament el sentit de l’objectiu principal. Són els següents:

Risc d’inundació. Segons la informació de les bases cartogràfiques disponibles al web de l’ACA,
l'àmbit d'estudi presenta Zona potencialment inundable segons criteris geomorfològics en els
cursos del torrent de Can Sunyer i en un altre torrent que transcorre al costat de l'AP-7, si bé
només queda inclòs dins l’àmbit en el seu tram inicial, d’uns 200 m (veure Imatge 13). El sector
no es troba afectat per àrees de 500, 100, 50, 25, ni 10 anys de període de retorn d'inundació.
Risc sísmic. En referència al risc sísmic, segons el Pla especial d’Emergències sísmiques a
Catalunya (SISMICAT), en la darrera revisió aprovada per Acord de Govern l’octubre de 2014
(Departament d’Interior, 2014), Vilobí d'Onyar té una intensitat sísmica de categoria VII en
l’escala MSK i Caldes de Malavella de categoria VII-VIII.
Risc d’incendis forestals. Pel que fa al risc d'incendis forestals cal dir que d'acord a les consultes
realitzades al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'àrea d'estudi no ha patit incendis
forestals entre 1986 i 2015. Segons Mapa de perill bàsic d’incendi forestal, disponible a la
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’àmbit es troba caracteritzat amb un
risc d’incendi Baix (grau 1).
Riscos associats a les infraestructures de transport. El sector estudiat es troba envoltat per
infraestructures viàries. És per això que cal tenir en compte els riscos associats al transport de
mercaderies perilloses avaluats al Pla especial d'emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), actualització 2015. El
nivell de perill per a l’AP-7 està caracteritzat com a molt alt, mentre que els altres dos trams de
vies propers a l’àmbit no es troben valorats al mapa.
Pla de protecció civil municipal. Al gener de 2016, es va aprovar inicialment per al municipi de
Vilobí d’Onyar l’Actualització 2015 del Pla de protecció Civil Municipal –Pla Multirisc 2014–,
redactat per l'Àrea de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de La Selva. Aquest pla conté els
documents que l'integren amb els riscos per als quals té obligatorietat (o recomanació pel
NEUCAT) de presentar Plans d’actuació municipal: INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, SISMICAT,
TRANSCAT, RADCAT i AEROCAT (DOGC, 2016).
El terme de Caldes de Malavella té redactats tots Plans d’actuació municipals que té
l’obligatorietat de presentar. Els següents es troben homologats en data de març de 2015:
NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT i TRANSCAT; i l’INFOCAT en data d’octubre de 2012 (Departament
d’interior, 2016).

Objectiu 1: Preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant, potenciant
la seva biodiversitat i les funcions ecològiques.
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot potenciant la seva
biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.2.

Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència i fent servir
espècies autòctones.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant els espais verds
amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant maximitzar la seva continuïtat a
l’interior de l’àmbit i proveint la seva connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.4.

Maximitzar la captació de CO2 per part dels espais biodiversos i els espais verds existents
i de nou desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a l’àmbit i
contribuir a mitigar el canvi climàtic.

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i criteris d’integració paisatgística.

O1.6.

Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.

Objectiu 2: Tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir la seva funció
ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial.
O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus entorns.

O2.2.

Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal d’afavorir la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O2.3.

Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua en aquells espais
que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany, etc.).

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i recuperant els
elements i ambients paisatgístics d’interès.
O3.1.

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni cultural com
natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot, incrementar-ne el valor.

Objectiu 4: Minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl.
O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques
del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica.

O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos ambientals
(geològics, d’inundació o altres).

Objectiu 5: Vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una bona qualitat
atmosfèrica, acústica i lluminosa.
O5.1.
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Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats en SNU.
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O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de funcions, en
relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa.

O5.3.

Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la classificació del sòl.

O5.4.

Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la normativa vigent.

8.3. Descripció i anàlisi bàsica d’alternatives a partir dels objectius ambientals
8.3.1. Descripció de les alternatives d’ordenació considerades

Per al seguiment d‘aquestes descripcions i valoracions vegeu les Imatges 14,15 i 16 de l’apartat
4 d’aquest Estudi Ambiental Estratègic.
Alternativa 0. Mantenir l’estat actual i el planejament vigent
Alternativa 0 Aquesta alternativa significa mantenir l’estat actual i el planejament vigent, tant
pel que fa als valors ecològics i ambientals de l’àmbit com als usos ara presents en l’àmbit. Això
significa que, en no realitzar-se les determinacions que recull el Pla especial, es manté l’estat
actual dins de les qualificacions urbanístiques d’acord al planejament vigent a l’àmbit als
municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella.

Alternativa 1. Nous usos compatibles amb el SNU
L’Alternativa 1 significa el desenvolupament del Pla especial per tal d’implementar nous usos i
activitats compatibles en sòl no urbanitzable de l’àmbit d’estudi. Per tant, es proposen nous
usos, sempre que siguin compatibles amb els valors ambientals dels espais de l’àmbit d’actuació
i els espais adjacents.
Una part important de l’àmbit segueix sent agrícola en l’estat actual (al voltant del 47,5% en
superfície). Quant als vials que considera el Pla especial, incrementen la superfície ocupada en
uns 1.100 m2 i, per tant, passa de ocupar el 3,4% de la superfície de l’àmbit al 3,5%. La resta de
superfície de l’àmbit –aproximadament un 49%‒ es destina a “espais d’activitat” per acollir les
noves activitats.
Des de la perspectiva ambiental, la valoració dels usos proposats en zones diferenciades en
aquesta alternativa són els següents:
Espais agrícoles. Aquest espais tenen essencialment un valor productiu més que ecològic. La
superfície destinada a aquests espais és d’aproximadament el 47% (enfront el 96% de
l’Alternativa 0). Es tracta, doncs, d’ecosistemes simplificats però que també contenen elements
biològics.

D’aquesta manera, l’àmbit es manté sota les zones de sòl actuals, és a dir: com a Zona de sòl
rústic (clau R) en la major part de l’àmbit, d’acord a les vigents Normes Subsidiàries de
Planejament de 1987 al terme de Vilobí d’Onyar; i com a Zona de sòl agrícola i Zona de sòl
forestal, d’acord al Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de Caldes de Malavella de 2013.

Espais biodiversos vinculats a medi terrestre. En l’Alternativa 1 aquests espais - que contenen
hàbitats biodiversos tipus forestals (boscos, matollars, herbassars -ocupen una superfície força
petita i discontínua. Són espais menys pertorbats i que tenen més complexitat i les
corresponents propietats ecològiques, i també paisatgístiques.

Actualment a l’àmbit els espais agrícoles suposen aproximadament el 96% de la superfície de
l’àmbit. Els espasi biodiversos presents ocupen una superfície del 0,3% de tot l’àmbit, i inclouen
trobem el rec de can Sunyer, a mig recorregut es va realitzar una basa, que permet l’acumulació
d’aigua, la qual s’ha anat naturalitzant. Igualment, la riera aigües avall de la bassa agafa
progressivament una configuració més rica ecològicament (composició, vores, estat
successional complex, major estabilitat i capacitat d’absorció de CO2 i regulació del cicle de
l’agua). i que en el tram final dins de l’àmbit té una estructura ecològica força valuosa. Per tant,
és un element destacat des de la perspectiva ecològica i ambiental.

Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic. Corresponen a l’àmbit per on transcorre actualment
el torrent de can Sunyer al llarg del seu recorregut pel sector d’estudi. El Pla especial recull la
realització d’un llac que substitueix: l’esmentada riera, principalment en el primer tram, de molt
poca amplada d’hàbitat fluvial; la bassa ara existent; i un tram aigües avall de la bassa.
Tanmateix, el tram final de la riera que té una configuració ecològica tan important es respecta
totalment.

Cal assenyalar que els espais agrícoles tenen un menor valor ecològic. Per la seva pròpia
naturalesa i finalitat productiva, signifiquen mantenir un ecosistema ‒l’agrícola‒ en detriment
d’altra biodiversitat, per tal d’eliminar competència i maximitzar la producció. Per tant, la
biodiversitat és més baixa, també la complexitat ecològica i el control del cicle de l’aigua és
menor. Tanmateix, hi ha espècies vinculades a l’hàbitat agrícola, algunes d’elles molt ben
relacionades amb ell.
D’altra banda, hi ha presencia d’alguns edificis/habitatges de caire rural o d’instal·lacions
vinculades a l’activitat agrària (la majora d’elles en desús) els elements antròpics més rellevants
són els vials, ja siguin carreteres o camins. Aquests ocupen aproximadament el 3,4% de la
superfície de l’àmbit.
Conseqüentment, a l’Alternativa 0 es mantenen els valors ecològics i ambientals actuals i els
usos i activitats existents en el present, amb concordança amb els permesos d’acord a la
normativa urbanística dins el planejament vigent als respectius municipis, corresponent a cada
una de les zones presents.
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Espais de noves activitats. Les noves activitats lògicament es disposen en zones agrícoles
preexistents, i modifiquen ecològicament i ambiental l’hàbitat o l’espai preexistent. Per això cal
valorar dos aspectes essencials: la configuració dels espais no estrictament ocupats per
construccions i instal·lacions; i les mesures de minimització d’efectes ambientals i d’integració
en el paisatge de construccions i instal·lacions.
La superfície total dedicada als diferents els espais d’activitat en relació a la superfície total de
l’àmbit es distribueix de la següent manera. Els espais dedicats a conreu específic de vinya
ocupen un 9,9%; l’espai d’activitat de camp de golf ocupa un 11,8%. L’àrea d’activitat esportiva
ocupa el 4,5%. El llac naturalitzat per a usos recreatius ocupa aproximadament el 15,4%; i,
finalment, l’activitat d’hípica ocupa el 6,7% del total de la superfície de l’àmbit. A continuació es
descriuen aquests espais d’activitat.
Activitat recreativa en llac naturalitzat. En l’àmbit corresponent al nou llac es proposa que es
puguin realitzar activitats recreatives compatibles. La configuració ecològica complexa de bona
part de la vora i sobretot dels espais destinats a la depuració de les aigües serà important, per
tal que tingui més valor ecològic i paisatgístic.
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Activitat de conreu específic de vinya. Té el valor d’introduir una activitat agrícola que ja es fa
però amb una orientació diferent. En tot cas, ambientalment és una activitat relativament poc
pertorbadora del medi i, sobretot, introdueix un nou tipus de conreu al qual hi ha vinculades
espècies diferents a les dels conreus actuals. Per tant, implica un cert augment potencial de la
biodiversitat en aquest àmbit.
Activitat d’hípica. Es tracta d’una activitat que en sí mateixa també és relativament poc
pertorbadora, tot i que la freqüentació que implica pot ser rellevant. En tot cas, requereix
d’instal·lacions que normalment són poc contaminants. L’adequació dels perímetres és
important així com la definició de recorreguts associats.
Activitat esportiva. També és una activitat amb certs nivells de pertorbació per freqüentació
humana, però que es desenvolupen confinades en les instal·lacions generades i per tant són
susceptibles de control.
Activitat específica de golf. En aquest cas, es tracta d’una activitat ben poc pertorbadora ja que
la freqüentació és mol limitada per la seva pròpia naturalesa. A més, en els espais en els que no
es desenvolupa el joc (fora de green) sol tenir una qualitat ecològica més alta, que fins i tot pot
ser millorada si s’apliquen criteris de jardineria ecològica.
Alternativa 2. Nous usos i àrees de millora de la biodiversitat
Aquesta alternativa 2 és coincident amb l’Alternativa 1, a excepció feta del plantejament de
millor ecològica de part dels espais que actualment són conreus i que per assolir una
compensació ambiental positiva es proposa configurar com a espais biodiversos. Així, l’àmbit
d’espais biodiversos terrestres passa a ser de 0,28% en l’Alternativa 1 a gairebé el 19% de la
superfície total

Espais biodiversos vinculats a medi terrestre. Es tracta d’espais que contindran hàbitats
biodiversos tipus forestals (amb boscos, matollars, herbassars), en diferent grau de
desenvolupament i complexitat, ja que son els espais on la biodiversitat és major. Són espais
menys pertorbats i que tenen més complexitat i les corresponents propietats ecològiques, i
també paisatgístiques. Per tant, són una millora ambiental important, en tant que milloren els
serveis ecosistèmics en general.
L’increment de la biodiversitat en aquests espais s’assoleix a partir de les següents estratègies:
x

Potenciació de la complexitat estructural mitjançant una estructura multi estrat
(superposició dels estrats herbaci, arbustiu, lianoide i arbori) per tal d’afavorir la maduració
progressiva del desenvolupament vertical dels diferents hàbitats pretesos i la constitució
d’una xarxa tròfica complexa.

x

Configuració dels elements biodiversos per tal que desenvolupin funcions de connectivitat
ecològica territorial dins l’àmbit com també amb els espais biodiversos circumdants.

x

Afavoriment la diversitat d’hàbitats autòctons per acollir una major diversitat d’espècies i
que aquestes es trobin ben adaptades a les condicions ambientals existents.

x

Regulació de les pertorbacions antròpiques en els espais biodiversos a partir de la modulació
de la freqüentació humana.
En conclusió, les millores de la biodiversitat descrites, juntament amb la concreció del llac
naturalitzat i espais vinculats a ell (zones humides i torrent ben configurat), són essencials per
aconseguir un guany important des de la perspectiva ecològica, ambiental, territorial i
paisatgística en un espai en el que s’incrementarà substancialment l’activitat antròpica, de
manera més moderada inicialment, però més exhaustiva en el futur proper. Per tant, cal
entendre la millora ecològica i ambiental amb un clar efecte compensador necessari.
8.3.2. Anàlisi de disposició de les diferents usos i activitats a l’àmbit

Els usos proposats en zones diferenciades en aquesta alternativa (a més dels usos actuals de
conreu i forestal) són els mateixos que recull l’Alternativa 1: de conreu específic de vinya, de
camp de golf, d’àrea esportiva, recreatius en àmbit aquàtic, i d’hípica.
Per tant, tot allò argumentat en la descripció i valoració de l’Alternativa 1 és d’aplicació en
aquesta alternativa 2. Tanmateix, l’aspecte estratègic de caire ambiental que les diferencia és
bàsicament que en l’Alternativa 2 es potencien les àrees dedicades a Espais biodiversos vinculats
a medi terrestre que desenvoluparan la funció específica de contribuir a la maximització de la
biodiversitat i les funcions ecològiques de l’àmbit. Això té conseqüències molt substancials
respecte l’Alternativa 1 en la qualitat ecològica de l’àmbit. Efectivament, fa que incrementi la
biodiversitat i millorin els processos ecològics (la complexitat, l’estabilitat i la connectivitat
ecològica). Conseqüentment, això repercuteix en l’increment de l’absorció de CO2 de
l’atmosfera, en el control del cicle de l’aigua i també especialment en la clara millora de la
qualitat del territori i del seu paisatge. Per tant, significa en definitiva una millora dels serveis
ecosistèmics de l’àmbit.
Així doncs, l’Alternativa 2 està enfocada al guany net en biodiversitat a l’àmbit, millora que es
planteja a mode de compensació de les pèrdues d’hàbitats que es preveuen a la zona d’actuació
pels desenvolupaments del ressort. Val a dir, que el guany el biodiversitat no només es fa palès
respecte la proposta de l’Alternativa 1, sinó també respecte l’estat actual de l’àmbit, Alternativa
0. Així, dels Espais biodiversos vinculats a medi terrestre cal destacar el següent:
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Seguidament es sintetitzen els criteris que s’han aplicat en la disposició dels diferents elements
que recull l’ordenació.
Espais agrícoles
Els espais agrícoles representen actualment el 96% de la superfície total de l’àmbit. Per això els
espais agrícoles que restaran (28.5% de la superfície total de l’àmbit ) un cop implantats aquests
nous usos i activitats quedaran definits per defecte.
Espais biodiversos vinculats a medi terrestre
El pla contempla el manteniment dels espais biodiversos existents (a excepció feta d’un tram
fluvial i la bassa del torrent de Can Sunyer i la generació de nous espais biodiversos en relació a
aquests espaïa biodiversos existents. Naturalment, la seva concreció superficial, també ha
respectat la disposició dels diferents àmbits d’ubicació de les noves usos i activitats que promou
el Pla especial.
Espais biodiversos vinculats a medi aquàtic
La situació i la forma del llac s’ha determinat en relació a la orografia existent, triant les cotes
mes baixes de l’àmbit per al seu emplaçament i definint la forma final del llac en relació a les
cotes de nivell existents. Es contempla la generació d’una anella perimetral al llac que estigui
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convenientment vegetada. D’aquesta manera s’assoleix una necessitat mínima de moviment de
terres i es millora l’encaix ecològic i paisatgístic del llac.

diversitat d’espècies, usos del sòl, cursos fluvials, etc. Aquests objectius abasten tots els àmbits
en que l’urbanisme pot incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals.

Espais de noves activitats

A continuació es detalla la taula comparativa d’assoliment dels objectius ambientals en funció
de les tres alternatives considerades:

Edifici de serveis del llac – Lake club
Es planteja situar-lo en la riba sud-oest del llac. Es tracta d’un emplaçament que, d’una banda,
queda a prop de la zona del golf i dels camps de futbol, de manera que redueix les necessitat
de mobilitat

Taula S2. Graus d’adequació.
Grau d’adequació ALT (3 punts)
Grau d’adequació MITJÀ (2 punts)

Activitat de conreu específic de vinya

Grau d’adequació BAIX (1 punt)

Els espais de vinyes i el celler corresponent es plantegen a tocar de l’àrea actual del PGA golf i
s’emplaça aquest ús annex a l’actual àrea de golf (sud de l’àmbit). Es situen a prop dels àmbits
més antropitzats ja existents, en tant d’espais que es trobaran més freqüentats per les visites
vinculades, per tant, resulta beneficiós quant a reduir les necessitats de mobilitat situar-los
adjacents als àmbits de signe similar. El corresponent celler es planteja en una ubicació
perimetral en una zona alta a la capçalera de la conca adjacent a la zona boscosa però sense
afectar-la. En tant que l’edifici és de grandària ben moderat en superfície i alçada i no ha de
presentar problemes d’impacte visual.

No és d’aplicació

Activitat d’hípica
L’hípica és l’activitat que representa més concentració de sostre. És per això que es preveu
recórrer a uns terrenys que ja compten amb una important superfície de sostre actualment. Per
a la tria de la ubicació per a la implantació de la hípica s’ha valorat el fet que el terreny presenta
una realitat topogràfica que facilita noves implantacions d’edificació, si és el cas. A més els
terrenys també disposen de camí existent ben proper per satisfer la mobilitat.

Font: Elaboració pròpia.

Taula S3. Avaluació de les alternatives considerades en funció dels objectius i criteris ambientals.
OBJECTIUS AMBIENTALS

A0

Objectiu 1: Preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic
rellevant, potenciant la seva biodiversitat i les funcions ecològiques.
O1.1.

Mantenir i millorar els espais biodiversos de més interès, tot
potenciant la seva biodiversitat i la seva complexitat estructural.

O1.2.

Dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat, de resiliència
i fent servir espècies autòctones.

O1.3.

Afavorir les funcions de connectivitat ecològica de l’àmbit, configurant
els espais verds amb una elevada permeabilitat ecològica, procurant
maximitzar la seva continuïtat a l’interior de l’àmbit i proveint la seva
connexió amb els espais biodiversos exteriors.

O1.4.

Maximitzar la captació de CO2 als espais verds existents i de nou
desenvolupament a fi de compensar les emissions generades a l’àmbit
i contribuir mitigar el canvi climàtic.

O1.5.

Preveure, sempre que sigui possible, espais perimetrals entre el sòl
urbà i el sòl no urbanitzable, configurats amb criteris de biodiversitat i
criteris d’integració paisatgística.

O1.6.

Prendre les mesures de prevenció dels incendis forestals adequades.

Activitat esportiva.
Les àrees dedicades a l’ús esportiu de camps de futbol cal emplaçar-les en terrenys el més
planers possible, tenint en compte el criteri establert de minimitzar els moviments de terres tot
adaptant-se a la morfologia existent. Els espais que responen a aquesta condició són molt
limitats en l’àmbit de treball, és per això que s’ha determinat el seu emplaçament al sud-oest de
l’àmbit. A més, la ubicació dona resposta a portar la mobilitat generada fins al punt més proper
possible respecte a la connexió amb l’actual sector del golf, i per tant amb el recorregut
motoritzat més curt possible

---

Objectiu 2: Tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir
la seva funció ecològica, ambiental i connectora, i com a recurs especial.

Activitat específica de golf
En aquest cas, la seva inclusió en el Pla te veure amb la regularització urbanística d’aquesta
realitat. Per tant no és objecte d’anàlisi d’ubicació.
8.3.2 Avaluació ambiental de les alternatives d’ordenació considerades

Per a l’avaluació ambiental de les diferents alternatives considerades s’ha valorat el grau de
compliment de cada un dels objectius i sub-objectius ambientals descrits a l’apartat 3.3.1.
segons les determinacions pròpies de cada alternativa.
Els objectius ambientals considerats incorporen tant objectius de caire genèric que es deriven
directament del marc normatiu urbanístic i ambiental actual, com objectius concrets d’aplicació
a l’àmbit d’estudi, derivats de les seves característiques ambientals: localització, relleu,
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O2.1.

Preservar els recursos hídrics i la qualitat dels cursos fluvials i els seus
entorns.

O2.2.

Potenciar la naturalització de les zones humides (estany) per tal
d’afavorir la biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

O2.3.

Fomentar l’estalvi, la reutilització i la millora de la qualitat de l’aigua en
aquells espais que requereixin la utilització d’aigua (rec, estany, etc.).

Objectiu 3: Minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i
recuperant els elements i ambients paisatgístics d’interès.
O3.1.

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, tant de patrimoni
cultural com natural, evitant la banalització del paisatge i, fins i tot,
incrementar-ne el valor.
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A1

A2

OBJECTIUS AMBIENTALS

A0

A1

A2

Objectiu 4: Minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl.
O4.1.

Adaptar les actuacions a les formes del relleu i a les característiques
geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del
relleu i l’alteració edàfica.

O4.2.

Reduir l’ocupació de sòl del sistema viari en SNU als mínims necessaris.

O4.3.

Configurar els espais a fi d’evitar la potenciació o aparició de riscos
ambientals (geològics, d’inundació o altres).

Val a dir que hi ha certs aspectes que es troben igualment considerats tant a l’Alternativa 1 com
a l’Alternativa 2. És el cas de: dissenyar les zones verdes amb criteris de biodiversitat (O1.2.),
preveure espais perimetrals entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable (O1.5.), prendre mesures
enfront els incendis forestals (O1.6.), preservar els recursos hídrics (O2.1) potenciar la
naturalització de les zones humides (O2.2.), fomentar l’estalvi i la millora de la qualitat de l’aigua
(O2.3.), adaptar les actuacions a la geomorfologia del terreny (O4.1.), reduir l’ocupació de sòl
del sistema viari en SNU (O4.2), evitar l’aparició de riscos ambientals (O4.3.), promoure la
generació d’energies renovables (O5.1.), mantenir les condicions acústiques i lumíniques
adequades (O5.3.), i gestionar correctament els residus (O5.4.).

Objectiu 5: Vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una
bona qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa.
O5.1.

Promoure la generació d’energies renovables per als usos i activitats
en SNU.

O5.2.

Planificar adequadament les zones verdes per atendre a un conjunt de
funcions, en relació a la correcció de la contaminació atmosfèrica,
acústica i lluminosa.

O5.3.

Mantenir unes condicions acústiques i lumíniques adequades a la
classificació del sòl.

O5.4.

Assegurar una correcta gestió dels residus d’obra, d’acord amb la
normativa vigent.

TOTAL

8.5. Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada
8.5.1. Síntesi descriptiva de l’ordenació adoptada amb possibles repercussions ambientals
significatives

--25

41

46

Font: Elaboració pròpia.

Per tant, i com es pot veure a la Taula 5, l’alternativa que en general compleix més objectius
ambientals és la 1 i, conseqüentment, és l’alternativa escollida.
8.4. Justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació adoptada

Com a resultat de la taula anterior es pot veure que l’alternativa que millor s’adequa als objectius
ambientals plantejats és l‘Alternativa 2 en fase d’Aprovació Inicial, que assoleix un total de 46
punts vers els 25 de l’Alternativa 0 i els 41 de l’Alternativa 1.
L’alternativa escollida és, en conseqüència, la 2. Així, en general, aquesta alternativa s’adapta
millor que les altres alternatives al compliment dels objectius ambientals establerts, ja que
incorpora criteris de maximització de la biodiversitat, d’afavoriment de la connectivitat
ecològica, i de conservació i millora dels valors paisatgístics. L’Alternativa 2 significa, igual que
la 1, l’admissió de nous usos en el sòl no urbanitzable de l’àmbit. Tanmateix, estableix una
diferencia substancial i de valor ambiental estratègic respecte l’Alternativa 1, en relació a la
millora de la biodiversitat.
És per això que aquesta alternativa destaca especialment dins l’objectiu 1 i els seus subobjectius, mentre que les altres dues alternatives han obtingut puntuacions en general més
baixes
Per altra banda, l’increment dels espais biodiversos i l’afavoriment de la seva biodiversitat
contemplats per l’Alternativa 2 redunden en una potenciació dels valors paisatgístics de l’àmbit
(O3.1.) enfront la 1. Igualment, aquests espais proveiran uns majors serveis pel que fa a la
correcció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa (O5.2.).
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Pel que fa al bon manteniment del cicle de l’aigua, l’Alternativa 2 i la 1 també reben una valoració
globalment més alta que l’alternativa 0, principalment perquè inclouen una preservació dels
cursos fluvials i entorns, i una major naturalització en l’estany i els seus espais adjacents, en
compliment del sub-objectius (O2.1 i O2.2.).

L’ordenació finalment adoptada i que se sotmet a Aprovació Inicial és la que es descriu a
continuació i representa una evolució significativa respecte el que es va avaluar com a
Alternativa 2 en l’apartat anterior. Per al seguiment d‘aquestes ordenació vegeu la Imatge 17
l’apartat 5 d’aquest Estudi Ambiental Estratègic.
Per part de l’empresa PGA, dins de la pròpia dinàmica d’evolució i maduració del conjunt, s’ha
considerat més adequat proposar l’ampliació del “Resort” no amb la creació d’un nou camp de
golf sinó amb la implantació d’una altra tipologia d’activitats d’interès, compatibles amb la
classificació de sòl no urbanitzable, especialment per als seu clients potencials, considerant
valors que actualment són més ben valorats respecte de plantejaments anteriors.
Més concretament, proposant a l’entorn d’un llac naturalitzat, que incrementarà
significativament els serveis ecosistèmics que doni caràcter i singularitat a un nou paisatge i
l’integri en el medi, amb la virtut d’augmentar-ne el seu caràcter més “biodivers” i amb criteris
de sostenibilitat ecològica. Aquest plantejament de llac de valor, des de la perspectiva ecològica
i paisatgística és veu reforçat per la habilitació d’espais en els quals es planteja l’enriquiment en
biodiversitat terrestre a partir de plantejaments de Nature Based Solutions (NBSs). Aquest
plantejament d’espais aquàtics biodiversos i d’espais terrestres biodiversos permet plantejar
estratègies paisatgístiques en la constitució d’aquesta elements però també en els espais de
vora , de transició o en relació als vials. Aquest plantejament permet augmentar la qualitat quant
a serveix ecosistèmics i el valor paisatgístic del conjunt, la qual cosa permet una valoració
d’aquest territori que comporta una millor percepció pels usuaris en relació a les actituds i usos.
Això condiciona positivament i permet la generació de diversos usos i activitats esportives i
agrícoles a l’aire lliure.
Aquesta transformació, té com element més destacat aquest llac naturalitzat i l’ordenació de
l’àmbit es planteja amb el màxim respecte possible de l’actual orografia de la petita conca del
Torrent de Can Sunyer, això sí, procurant millorar de manera activa la biodiversitat i la integració
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i millora paisatgística, considerant també les preexistències dels actuals camins que organitzen
gran part de les peces d’activitat previstes.
Seguidament es fa una descripció sintètica dels diferents àmbits contemplats per aquest Pla
especial.
Espais de conreu (N1)

Aquest àmbit inclou bàsicament el territori en el qual es mantindran els usos i activitats actuals
de conreu un cop definits la resta d’àmbits del Pla especial. La superfície implicada és de 20,75
ha.
Espais biodiversos vinculats a medi terrestre (N2b)

Quant als Espais biodiversos vinculats a medi terrestre del Pla, es tracta d’espais que contindran
hàbitats biodiversos autòctons de diferents tipus (amb boscos, matollars, herbassars), en
diferent grau de desenvolupament i complexitat. Seran espais menys pertorbats que els dedicats
a usos esportius amb més complexitat i les corresponents propietats ecològiques, i també
paisatgístiques.
El plantejament a més d’aquest estudi prospectiu i de generació de criteris és per a ser aplicat
en un Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat. Aquest projecte té
com a objectiu essencial el de pensar la composició, la disposició, i de l’establiment de les
diferents àrees de diferent qualitat ecològica sempre sota la el criteri de generar un mosaic
ecològicament coherent d àrees de millora de la biodiversitat.
La idea subjacents és la d’establir i concretar a aquest nivell els corresponents àmbits
d’estructura vertical i recobriment herbacis (p. ex. realitzant camps d’olors o florals), arbustius
(p. ex.de diferent densitat i port) i arboris (p. ex de diferent composició i diferent densitat dins
d’un rang). Per tant, que d’inici ja contempli aquest tres nivells de complexitat ecològica.
Aquesta distribució d’àrees de diferents estadis ecològics caldrà que sigui plantejada de manera
que s’incentivi el seu valor sigui per l’increment dels serveis ecosistèmics de l’àmbit sigui pels
canvis en el paisatge, que juntament amb els que es produeixin en la implantació del llac,
suposaran aquesta compensació ambiental positiva. Així caldrà considerar aspectes com els
possibles recorreguts del tipus senders per a les persones, punts de guaita, llocs d’estada, etc.
Cal esmentar en aquest punt que l’ordenació contempla altres espais de biodiversitat inclosos,
no en aquesta qualificació, sinó en la qualificació N4h - Implantació del llac. Efectivament, en
l’àmbit hi està implicat l’espai fluvial del Torrent de Can Sunyer i la biodiversitat associada que
hi és present. A més, amb la implantació del llac es generarà un espai perimetral biodivers basat
en la configuració de una coberta vegetal amb espècies vinculades a la proximitat el llac, també
en una estratègia ecològica de millora de la permeabilitat amb l’establiment d’un element
corredor biològic i una estratègia de percepció paisatgística (vegeu document sobre estratègies
paisatgístiques Mitjà, 2018).
Implantació del llac (N4h)

L’àmbit corresponent a Implantació del llac (N4h) ocupa, en una disposició central en el fons de
vall, gairebé 16,5 ha de la superfície total de l’àmbit. De fet la disposició del llac (4,12 ha de
làmina d’aigua), es basa en la instal·lació de dues llacunes en disposició adjacent, de manera que
el control de la qualitat de l’aigua sigui més alt i que els moviments de terres a realitzar siguin
més ponderats. A més, per a proveir dels serveis necessaris per a les activitats i usos establerts
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en relació del llac es preveu es considera una edificabilitat de 1.000,00 m², concentrada en
l’anomenat Lake club. També, l’àmbit hi està implicat l’espai fluvial del Torrent de Can Sunyer i
un espai perimetral biodivers basat en la configuració de una coberta vegetal amb espècies
vinculades a la proximitat el llac.
És en aquest sentit que parlem de llacuna o de llac, i no pas de piscina o estany. I és aquest tret
diferencial el que marca els criteris a seguir i que fa necessari un procés de disseny
multidisciplinar. Així, la proposta és fruit de les sessions de treball encapçalat per biòlegs,
ambientòlegs, arquitectes, enginyers i paisatgistes.
La llacuna i el seu entorn sumen en un total de 16,5 hectàrees. La làmina d’aigua s’ajusta força
a l’orografia existent, fruit de la voluntat d’adaptar-la a la topografia característica en forma de
conca molt suau on la superfície de llac és de 4,12 ha, per a una profunditat que serà
lleugerament variable, quedant en 1,7 m de mitjana i un màxim de 2,2 m. Es preveu que el volum
d’aigua del llac serà de 72.494 m³. La seva construcció s’efectuarà amb un vas excavat
parcialment en el terreny i recobert totalment amb una làmina o element impermeable.
Així, la llacuna estarà dividida en dues parts de funcionament autònom i independent una de
l'altra. Tanmateix, aquestes dues parts compartiran el sistema de tractament de l'aigua
d'ompliment i el concepte, les característiques i un procés de funcionament molt similar.
El llac es configurarà com un element paisatgístic integrat en l’entorn que potenciï el
desenvolupament de vida animal i vegetal al voltant del mateix. Per tant, s’evitarà el tractament
de l'aigua amb agents desinfectants o biocides, i s’aplicaran tractaments alternatius de fitodepuració de l’aigua per al seu mantenint en òptimes condicions.
Així, el sistema que es proposa per al tractament de l'aigua es basa en la limitació de la quantitat
de nutrients, de manera que es limiti i controli el creixement i desenvolupament d'espècies
típiques de medis eutròfics (molt rics en nutrients) que propicien un empobriment de la
biodiversitat i una alteració de la qualitat de l’aigua degut, principalment, a un consum massa
elevat d’oxigen per part d’aquestes espècies i la conseqüent generació d’un medi anòxic.
Es tractarà d’un sistema que es basa en el propi funcionament la natura (nature based solution),
mitjançant zones de biofiltres i zones de regeneració en les vores. Les zones de generació estran
formades per les plantacions distribuïdes per la perifèria exterior del mateix llac que es
composin d’espècies vegetals especialment seleccionades per aquest fi.
La qualitat de l’aigua de l’interior del llac, estarà controlada en tot moment i en continu a través
d’un sistema automatitzat de sensors de qualitat de diferents paràmetres de l'aigua instal·lats
en l’interior de les sales tècniques de filtració. Els paràmetres monitoritzats seran: Temperatura
de l'aigua, Temperatura ambient, Terbolesa, Nivell de pH, Contingut d'oxigen, i Contingut de
fosfats.
Aquest control possibilitarà engegar actuacions correctores en el cas que algun dels paràmetres
de qualitat de l'aigua es pugui veure alterat, fent passar l’aigua pel sistema de llum ultraviolada
i/o pels sistemes de filtrat específics “phostec upstream”, tot regulant la velocitat de recirculació
de l'aigua en funció de les necessitats.
Implantació del celler i la plantació de vinyes (N1v)

Aquest àmbit es correspon a la nova implantació del conreu de vinya en zones de conreu
preexistents. Per tant, es tracta de l’establiment d’una qualitat de conreu diferent. La superfície
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implicada ocupa aproximadament el 10% del la superfície total de l’àmbit. També contempla la
instal·lació d’un nou edifici destinat a Celler (edificabilitat màxima de 650 m2). S’entén així que
l’activitat agrícola es recupera i se li dona un nou valor com a productora d’experiència cultural
i de paisatge vinculat a ella

s’especifiquen les dades de superfícies i de sostre implicades en els diferents sòls qualificats en
el present pla especial urbanístic.
Taula S4. Dades de superfícies i de sostre implicades en els diferents sòls qualificats en el present pla
especial urbanístic

Implantació de l’hípica (N4hp

L’hípica, amb 4,9 hectàrees, representa l’activitat on es preveu més concentració de sostre
(màxim 4.367,00 m², comptant que 4.367 m² ja són de sostre existent).
Tanmateix, la definició del programa implicat a hores d’ara no està definit (edificis, instal·lacions
pròpies de l’activitat, aparcament, etc.), de manera que la seva definició caldrà abordar-la sobre
els paràmetres que aquest Pla especial estableix.
Si que és rellevant considerar que l’àmbit corresponent, queda envoltat per un espai perimetral
qualificat d’àrea de millora de la biodiversitat. Aquest embolcall és especialment coherent amb
el tipus d’activitat prevista.
Implantació de l’àrea esportiva (N4e)

Aquest àmbit per raons d’oportunitat ha tingut un procediment urbanístic diferent.
Efectivament, s’ha tramitat paral·lelament un Pla d’Actuació Especial. L’objecte del «Projecte
d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (PAE) per a la implantació d’una
àrea esportiva» és la definició gràfica, descriptiva i econòmica de la implantació de dos camps
de futbol d’entrenament de gespa natural i mixta, la implantació amb caràcter provisional de
mòduls prefabricats per als serveis de vestidors, gimnàs, serveis sanitaris i dependències i
oficines de l’staff tècnic i l’adequació d’una plataforma per a l’aparcament de vehicles dels
usuaris.
Regularització del camp de golf existent (N4g)

En aquest àmbit regularitza una situació existent no reconeguda. L’àrea que té una superfície 10
ha està situada al sud-oest de l’àmbit forma part de la totalitat del complex del sector del golf a
Caldes, on s’hi troba el forat número 7. Aquest àmbit es troba configurat i en actiu. Per tant, no
implica nous efectes ambientals significatius.

Font: Elaboració pròpia amb Teseu, Taller d’Estudis i Serveis d’Estratègies Urbanes SLP.

Sistemes (PC; R-SX3; 21-SX3)

Demandes d’aigua i generació d’aigües residuals

Finalment , es determinen unes claus que inclouen els diferents vials implicats en l’àmbit del Pla
especial. Els vials principals es corresponen, al camí ral de Caldes a Vilobí i el Camí ral de Girona
a Barcelona, ambdós ja establerts i dels quals es recull la millora amb estabilització del ferm de
terra actual. També inclou els camins que circumden bàsicament el llac, determinant una
amplada de 3 m, i un ferm de terra convenientment estabilitzat. Aquests camins, permeten la
mobilitat de les persones al voltant del llac i també de vehicles de servei.

El Balanç estimat entre les concessions d’aigua disponibles i la demanda d’aigua prevista es
recull en la següent taula. Cal tenir en compte que en aquests càlculs es consideren
conjuntament els consums existents a l’actual PGA Golf amb els consums previstos en els
desenvolupaments futurs en el SNU (llac i usos esportius).
Taula S5. Balanç estimat entre les concessions d’aigua disponibles i els consums previstos. Cal tenir en
compte que en aquests càlculs es consideren conjuntament els consums existents a l’actual PGA Golf amb
els consums previstos en els desenvolupaments futurs en el SNU (llac i usos esportius).

8.5.2. Quantificació dels aspectes ambientals i ecològics afectats pel pla

Volum (m3/any)

Aigua potable

Demandes de sòl

Volum disponible de la Canonada de Caldes 14

+ 465.156,00

En primer lloc, s’han d'identificar i quantificar les superfície de sòl que es transformaran com a
conseqüència de la materialització del pla especial urbanístic objecte d'estudi. A la Taula S4

Volum disponible de pous PGA3 i PGA4

+ 125.000,00

Consum estimat Pla especial SNU
14
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- 12.647,25

Pendent de conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
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Consum futur del Golf a Caldes de Malavella (fora PEU SNU)
Recurs disponible no utilitzat

-218.001,00
+ 359.507,75
Volum (m3/any)

Aigua del nou pou en tramitació
Volum disponible15

Quantificació d’espais biodiversos

+ 10.000,00

Consum estimat Pla especial SNU

- 9.403,42

Recurs disponible no utilitzat

+ 596,58
Volum (m3/any)

Aigua regenerada
Volum disponible EDAR de Caldes
Volum disponible EDAR pròpia

La Càrrega contaminant de les aigües residuals generades en l’àmbit del Pla Especial de Vilobí
d’Onyar queden recollides en la taula S6.

En relació a la quantificació dels espais biodiversos Clau N2b, la superfície implicada és de 16,20
ha. Cal tenir present que bona part d’aquesta superfície es correspon a zones d’implementació
de nova biodiversitat en antics camps de conreu. La resta es correspon a hàbitats boscosos
existents.

+ 364.000,00

16

+ 81.031,00

Volum disponible pluja

+ 10.000,00

Consum estimat Pla especial SNU

- 65.554,39

Consum actual Zona de Caldes de Malavella (inclou forat núm.7)

- 377.657,00

Recurs disponible no utilitzat

+ 11.819,61

CONSUM TOTAL D’AIGUA ESTIMAT (m3/any)

- 606.175,06

RECURS DISPONIBLE NO UTILITZAT ESTIMAT (m3/any)

+ 177.670,94

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

Passant a les aigües residuals, val a dir que gran part dels usos previstos en el SNU que han
quedat recollits en aquest apartat no generaran aigües residuals a recollir i tractar, doncs les
aigües de rec pels espais verds i pels conreus s’incorporaran al cicle natural de l’aigua.
No obstant, cal preveure la gestió d’una part de les aigües que sí que esdevindran residuals i
caldrà tractar. Aquestes aigües corresponen a les consumides per als diferents serveis al celler,
àrea esportiva, al Lake club i a l’hípica (són principalment els usos de l’aigua potable). Aquests
volums s’estima que seran proporcionals als consums corresponents.

Això implica que la realització d’un Projecte bàsic d’implementació de les zones de millora de la
biodiversitat recollit en la normativa del Pla i la materialització del qual queda convenientment
cavalcat amb la implantació de les dues llacunes.
Per tal d’establir la representació de espais d’hàbitats arboris, arbustius i herbacis, en tant que
els espais arbustius i arboris tenen nivells de complexitat ecològica superiors i conseqüentment
nivells de biodiversitat més alts, es determinen els següents criteris:
x
x
x

Els espais arboris no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits qualificats
com a N2b.
Els espais arbustius no seran inferiors al 35% del total superficial dels àmbits qualificats
com a N2b.
La resta d’espais serà destinats a hàbitats essencialment herbacis.

Quantificació de moviments de terres

En aquest apartat s’aborda bàsicament els requeriments de moviments de terres que caldrà en
la implementació del programa que contempla el Pla especial. Cal dir que la major part de les
actuacions que es proposen els moviments de terres seran probablement menors i vinculats a
la adequació del terreny per la disposició dels edificis que es plantegen.

Taula S6. Càrrega contaminant de les aigües residuals generades en l’àmbit del Pla especial.

En conseqüència només hi ha previsió de moviments de terres significatius en relació a la
implantació de la zona esportiva (Clau N4e) i la implantació del llac (N4h). En relació a la primera,
tot i situar-se damunt de terrenys que en els seu moment van servir per a dipositar terres
provinents de la propera traça ferroviària de l’AVE, l’actuació ha suposat moviments de terres
per a adequar i aplanar convenientment la instal·lació dels camps esportius. Tanmateix, com ja
s’ha comentat, aquest sector ja ha estat desenvolupat per raons d’oportunitat a través d’un Pla
Actuació Especial, una cop convenientment aprovat.
Com a resultat de la realització sobre la topografia aportada dels encaixos dels gots de les dues
llacunes, es determines els següents volums estimats per als moviments de terres (vegeu
següent taula S7):
Taula S7. Dades de previsions i de moviments de terres en relació a la constitució dels llacs.
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Volum d’extracció de terres del llac

Font: ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L., 2018.

Volum de rebliment de terres del llac
Volum net extracció/rebliment
15

Nou pou en tramitació amb l’ACA, de cabal a determinar. La concessió de 10.000 m³/any seria la mínima
necessària per a satisfer les demandes anuals d’aigua requerides.
16
Pendent d’ampliació de concessió.
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Font: Elaboració pròpia amb dades de Teseu i PGA Golf.
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LLACUNA 1
COTA 122 m

LLACUNA 2
COTA 118 m

- 71.255 m3

- 48.265 m³

- 22.990 m³

19.387

m3

13.229 m³

6.159 m³

- 51.867

m3

m3

- 16.830 m3

- 35.036

Demandes d’energia

Pel subministrament elèctric del conjunt de les activitats del PEU es preveuen un total de 634
kw que es distribuiria segons el següent detall de potències:
x
x
x
x

Conreu de vinya - Celler (N1v): 100 w/m² x 650 m² = 65 KW.
Àrea Esportiva (N4e): 90kw segons el PAE.
Lake club + llac esportiu i recreatiu (N4h): 100 w/m² x 1.000 m² + 144 kw (demanda
instal·lacions llac) = 244kw.
Hípica (N4hp): (100 w/m² x 1.200m² = 120 kw) + (25 w/m² x 3.167 m² = 79’17 kw per
dependències cavalls) = 200kw (hipòtesi indicativa)

El subministrament elèctric per als 534 KW de potència demandada pels serveis de les
instal·lacions de les àrees N4e, N4h i N4hip situades al TM de Vilobí d’Onyar, està garantit per
dos nous Centres de Distribució.
El subministrament elèctric per als 100 KW de potència previstos per a la unitat d’edificació del
celler (N1v) dins el TM de Caldes de Malavella està garantit des del CT-9 situat al carrer de l’Antic
Camí Ral del sector del Golf de Caldes.

x
x
x

En relació amb la mobilitat – 8 mesures.
En relació a l’ambient atmosfèric – 6 mesures.
En relació a la gestió dels materials i dels residus – 44 mesures.

En tant que aquestes seran els impactes mes rellevants en la fase d’implantació s’han tingut en
compte de manera més exhaustiva en els següents subapartats:
x
x
x
x
x
x
x
x

8 Mesures generals previstes per a la millora de la gestió dels materials i dels residus
5 Mesures per a la gestió sostenible dels materials durant la fase d’obres
7 Mesures per minimitzar les ocupacions i les afeccions al sòl
5 Mesures per minimitzar els riscos de contaminació dels terrenys i de les aigües
subterrànies
5 Mesures per minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra
5 Mesures específiques sobre la gestió de les terres vegetals
6 Mesures específiques sobre la gestió de terres i de residus d’enderroc
3 Mesures per garantir la netedat a l’obra.

8.6. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi
Generació de residus

ambient

Pel que fa a la quantitat de residus domèstics que generarà el sector, a les Comarques de Girona
la generació de residus per càpita s’ha situat en 1,71 kg/hab./dia. Tenint com a previsió de
persones màximes estimades en les diferents instal·lacions que s’implementaran amb el Pla
especial, hi hauria implicades 1.150 persones/ dia. Aquesta dada implicaria, si considerem totes
aquestes persones com a residents de l’àmbit, una generació de residus domèstics estarà al
voltant de 1.966 kg/dia.

8.6.1. Efectes ambientals de la mobilitat generada pel Pla

Tanmateix, cal valorar la xifra com a una sobreestima ja que, per exemple, aquesta dada de1.150
persones/ dia considera que només al Lake club hi haurà implicades 400 persones al restaurant
i 400 més al bar com a residents, cosa que no és el cas. També cal considerar que l’informe de
mobilitat considera el llac esportiu i recreatiu i la hípica atrauran uns 200 visitants/dia, dels quals
consideren que una part són residents a l’hotel o als habitatges i hi podrien accedir a peu. A més,
es previsible que les desviacions sobre el nombre de persones, la durada i tipus d’estada vinguin
influenciades pels caps de setmana o períodes de vacances, tot i que per les característiques de
la proposta no estaran condicionades a l’estacionalitat.
8.5.3. Mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient

El present apartat s’exposen els àmbits temàtics per als quals s’han determinat el conjunt de
mesures de preservació i millora ecològica i ambiental que compensaran o minimitzaran les
possibles afeccions i impactes derivats de l’execució del pla especial urbanístic. Aquestes
mesures suposaran un valor afegit i una millora qualitativa d’aquest pla des del punt de vista de
la sostenibilitat. En qualsevol cas per a mes detall vegeu l’apartat 5.2 de Quantificació dels
aspectes ambientals i ecològics afectats pel pla d’aquest Estudi Ambiental Estratègic.
x
x
x

En relació a la biodiversitat, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural general - 11
mesures.
En relació al cicle de l’aigua – 9 mesures.
En relació al paisatge – 26 mesures.
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En aquest cas les determinacions quant a la mobilitat sorgeixen del

Estudi d’avaluació de la

mobilitat generada (MCRIT, 2018).
En síntesi, en un dia punta de funcionament normal, la nova mobilitat generada i atreta s’estima
en 900 viatges/dia en ambdós sentits (575 en vehicle privat, 200 en autocar i 125 en modes no
motoritzats) que representen 206 (125+50+31) nous vehicles lleugers i 2 autocars que
accedeixen al recinte (1 sentit). Es considera que un 20% dels nous desplaçaments diaris es
concentren en una hora punta, per cada sentit. Per restar del costat de la seguretat, se suposa
també que l’hora punta dels dos sentits coincideix en el temps. Per tant, resulta que 41 vehicles
lleugers/hora en cada sentit circularien pel tram comú d’accés al recinte (83 en els dos sentits).
En el cas dels autocars es considerarà que es concentren en la seva totalitat en la mateixa hora
(4 autocars/hora en els dos sentits).
D’acord amb la mobilitat generada prevista en modes no motoritzats s’ha estimat un volum de
125 viatges/dia en peu i bicicleta. Considerant un sentit i que el 40% es realitza en bicicleta,
resulten 25 viatges/dia en bici. Aplicant una rotació de les places de 3 vehicles/plaça, resulta una
demanda de places d’aparcament de bicicletes de 8 places
Aquest estudi estableix mesures de millora de la mobilitat en els següents aspectes:

x
x
x
x
x

xarxa pel vehicle privat,
aparcament
xarxa de transport públic
xarxa d’itineraris de vianants generada
xarxa d’itineraris per a bicicletes

8.7. Avaluació global del Pla i justificació del compliment dels objectius
ambientals establerts
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Tenint en compte que la identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el
medi ambient descrits en l'apartat 6 d'aquest document, així com les conclusions derivades de
l'avaluació de la mobilitat generada i la congruència del pla amb els objectius ambientals
d'aplicació a l'àmbit, l'avaluació global del pla el considera compatible.
Tenint en compte els 5 objectius ambientals definits, els 17 subobjectius definits es compleixen;
totalment 17, cosa que representa el 100% del total. Per tant , no hi ha objectius ni subobjectius
que no es compleixin total o parcialment.
El pla proposa en sòl no urbanitzable una ordenació que procura per l’establiment dins de
l’àmbit d’un conjunt d’actuacions que serveixi per a la millora de l’oferta d’activitats i usos que
ofereix el promotor en la ja existent activitat de Camp de golf adjacent a l’àmbit del Pla. Per
consegüent, l’establiment de les activitats i usos proposats - Activitat recreativa en llac
naturalitzat; Activitat de conreu específic de vinya; Activitat d’hípica; Activitat esportiva;
Activitat específica de golf – es disposen sobre una matriu agro-forestal amb una predominança
superficial clara d’espais agrícoles, sent els espais biodiversos en una proporció superficial molt
menor i relativament esparsa.
Tanmateix, els estàndards de qualitat paisatgística que es busquen assolir, han servit per tal de
plantejar per aquest equip Avaluador Ambiental, la possibilitat de establir, a mode de
compensació positiva, l’increment substancial dels espais de tipus forestal. Això suposa un
increment dels serveis ecosistèmics de l’àmbit i una millora de l’aposta per un increment del
valor paisatgístic de l’espai.
Aquesta millora es veu convenientment augmentada per l’establiment de dues llacunes , amb
tractament ecològic i ambiental de l’aigua, amb vegetació de marge de tipus fluvial, A més els
espais perimetrals de la lamina d’aigua (espais de vora, de transició o en relació als vials)
implicada també procurarà per vegetació pròpia de la zona i procurant estar ben relacionada
amb la que s’implementi en els espais biodiversos.
Efectivament, l’entorn de les llacunes disposades de nou i incrementarà significativament els
serveis ecosistèmics i donarà caràcter i singularitat a un nou paisatge ben integrat. També
augmentar-ne el seu caràcter més “biodivers” a partir de plantejaments de Nature Based
Solutions aplicats al contorn de llac i, sobretot, en les zones de terminades per a la implantació
de nous hàbitats biodiversos.Des de la perspectiva ecològica, ambiental i paisatgística, aquest
plantejament permet una valoració d’aquest territori que comporta una millor percepció pels
usuaris en relació a les actituds i els usos.
En l’apartat d’Anàlisi de disposició de les diferents usos i activitats a l’àmbit cal comentar que hi
ha activitats i usos sense especial repercussió ambiental. Quant al conreu de vinya de nova
disposició, la seva repercussió ambiental és menor, ja que el la seva gestió no exigeix una
augment significatiu dels nivells de pertorbació ambiental ni del consum de recursos.
L’accés a l’àmbit i dins de l’àmbit no implica l’obertura de nova vialita (només adequació de
l’existent) excepció feta de nous camins per a desplaçaments a peu i en bicicleta
(excepcionalment pel pas de vehicles de serveis i urgències) al voltant del llac.
Finalment, la implantació del llac ( o més precisament les 2 llacunes) és la que comporta més
canvis i comportarà més efectes.
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D’altra banda, l’establiment de l’edifici anomenat Lake club i els serveis corresponents, serà
l’element en grandària i afluència de persones més significat. En aquest cas serà molt important
la proposta arquitectònica i les mesures d’integració paisatgística que estableix l’Estudi
d’Impacte i Integració paisatgística, així com la consideració de les mesures bioclimàtiques i
d’eficiència en el l’ús dels recursos i l’energia implicats en el funcionament.
En tot cas, cap d'aquestes consideracions és prou significativa com per a valorar la proposta del
pla com a no compatible, com s'ha comentat anteriorment, i moltes de les consideracions i
determinacions introduïdes en l'ordenació responen a criteris ambientalment positius.
Conseqüentment, valorem positivament el Pla des de la perspectiva ambiental.
8.8. Mesures previstes de seguiment i supervisió

La primera aproximació emana de la realització del propi Pla, de fet en el procés d’avaluació
ambiental estratègica del Pla, s’han establert ordenacions que han incorporat els aspectes
ambientals més rellevants. Per tant, són una millora substancial tant pel que fa al reconeixement
de la importància dels aspectes ambientals, com a la implementació de les determinacions
ambientals necessàries. Aquest condicionament bàsic del Pla fa que en el seu desenvolupament
s’incorporin els aspectes ambientals que queden recollits a la normativa del Pla és la que
estableix clarament allò que cal i es pot fer i allò que no es pot fer en matèria ambiental, amb
coherència amb l’ordenació proposada.
L’altra aproximació s’entén com un anàlisi ambiental de la concreció de les propostes del Pla de
manera transversal i en relació als objectius ambientals que el Pla hagi establert, a través del
conjunt d’indicadors específics esmentats en aquest informe.
Cal tenir present que tal com recull la memòria urbanística el desenvolupament de l’ordenació
del Pla especial es planteja per etapes convenientment coordinat (vegeu apartat 10.6 de
l’esmentada memòria).
El càlcul d’indicadors es realitzarà periòdicament cada 2 anys, convenientment compassat al Pla
d’etapes) que quedaran integrats dins els informes periòdics de seguiment. A més, s’elaborarà
un informe d’avaluació general als 10 anys de l’aprovació del Pla. Així, cal entendre la funció del
seguiment ambiental més com una avaluació ambiental continuada que com un mer càlcul
d'indicadors.
S’han definit 7 indicadors amb l’objectiu de valorar la tendència i evolució de determinats
paràmetres en relació als principals objectius del Pla.
Els 7 indicadors definits aborden aspectes ambientals claus. Els aspectes clau que aborden així
com la seva tendència desitjada són els següents:
1. Superfície d’espais biodiversos complexos- tendència Manteniment o augment
2. Manteniment i potenciació dels 3 elements de connectivitat local - Manteniment o
augment
3. Índex QBR dels espais biodiversos - Manteniment o augment
4. Consum anual d’aigua en el SNU - Manteniment o disminució
5. Percentatge d’aigua reutilitzada en el SNU –Augment
6. Consum anual d’energia en el SNU - Manteniment o disminució
7. Percentatge d’ús d’energia procedent de fonts renovables en el SNU - Augment
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En l’execució del Programa de Seguiment, cal diferenciar allò que certament deriva del Pla
especial i allò en que aquest és executiu. Per a fer seguiment del Programa, des de l’equip
avaluador ambiental, es proposa establir una Comissió de Seguiment del Pla especial amb la
participació dels principals actors privats i públics implicats.
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ANNEX 1.
ESTUDI DE REFERÈNCIA PER A LA CONFIGURACIÓ DELS ESPAIS BIODIVERSOS
En aquest annex es detallen els plantejaments de base i els procediments establerts per a la
configuració dels nous hàbitats biodiversos que acolliran diversos sectors del present Pla
espacial.
L’annex s’estructura en quatre blocs diferents. En primer lloc, es sintetitzen diversos conceptes
i principis teòrics sobre la composició dels hàbitats i les relacions i equilibris que regeixen els
ecosistemes, en base als quals es fonamenta l’estudi desenvolupat.
A continuació, s’exposen els procediments seguits i els resultats obtinguts per la determinació
de la composició dels hàbitats biodiversos a configurar en els blocs 2 i 3. En el bloc 2, es recull la
metodologia i resultats pel que fa als hàbitats terrestres. Mentre que en el bloc 3 s’explica el
corresponent treball efectuat per als hàbitats vinculats al medi aquàtic: torrents, principalment,
i també aplicables a entorns de les llacunes (per bé que la vegetació de les seves ribes filtrants
s’ha definit segons criteris funcionals en relació al manteniment de la qualitat de l’aigua, tal i
com ja s’ha explicat en diferents apartats d’aquest treball).
Finalment, al bloc 4 es recullen les principals conclusions extretes i consideracions a tenir a en
compte per a la implementació d’aquests hàbitats.
L’objectiu final d’aquest estudi és el de definir una composició de nous hàbitats autòctons en
base a hàbitats biodiversos presents que permetin:
x
x
x
x

Potenciar la biodiversitat autòctona.
Millorar l’adaptació del nou verd a les condicions climàtiques presents.
Aconseguir uns hàbitats que siguin fàcilment autosostenibles.
Afavorir la connectivitat de la fauna autòctona.

Per tal de millorar l’assoliment d’aquestes fites, cal, doncs, treballar separadament i definir
tipologies d’hàbitats diferents per a les zones vinculades a torrents i llacunes i per als hàbitats
de menors requeriments hídrics (que al llarg d’aquest estudi s’anomenaran hàbitats terrestres).
És per això que aquestes dues tipologies d’hàbitats s’han treballat en dos blocs diferenciats.

Bloc 1. Conceptes de base
Els hàbitats d’un lloc són l’expressió dels diferents conjunts d’espècies que l’ocupen, considerant
l’univers de condicions ambientals, de recursos disponibles i d’interaccions que es poden donar.
Per això les espècies presents en un lloc tenen una relació directa i consubstancial amb els
hàbitats presents. Elles en formen part i alhora generen el propi hàbitat. Tot això ve modulat
per un règim de pertorbacions (o absència d’elles). Per tant, podríem dir que en un lloc hi ha les
espècies que hi han arribat, que han pogut constituir un hàbitat i que poden viure amb el règim
de pertorbacions existent.
Per tant, una espècie requereix per a poder establir les seves poblacions en un lloc que el seu
estat ecològic, en quant a condicions ambientals, recursos ecològics, camp d’interaccions i
nivells de pertorbacions, li resulti adequat a fi de poder completar amb èxit el seu cicle vital (o
bé només per a desenvolupar-hi una determinada funció vital, per exemple l’alimentació).
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També s’ha de tenir en compte que una mateixa espècie al llarg del seu cicle vital pot demanar
condicions ben diferents, com succeeix amb els amfibis o amb alguns insectes, que necessiten
l’aigua pel seu desenvolupament.
Una elevada diversitat d’hàbitats implica una elevada diversitat d’espècies, on més espècies hi
tenen cabuda. Així, un espectre de possibilitats més divers, tant pel que fa a les condicions
ambientals com pel que fa als recursos, afavoreixen la presència de més espècies diferents. I
seran les possibles interaccions entre elles les que acabaran per configurar la biodiversitat del
lloc, les que hi seran de passada, i les que no hi seran. La implantació d’hàbitats en àmbits
herbacis, arbustius i arboris (junt amb la vegetació del llac i les seves vores) comporta
l’establiment de productors primaris que són la base per a que altres espècies (p. ex. de fauna
invertebrada i vertebrada, fongs, etc.) de la xarxa tròfica trobin les possibilitats d’establiment de
poblacions viables.
Així doncs, en els hàbitats el disseny, la gestió de l’ús i el règim i nivell de les pertorbacions són
factors que influeixen en la presencia de biodiversitat. Així, un menor estat de pertorbació dins
l’àmbit genera una millor qualitat ecològica i permet la cabuda de més espècies. Però també cal
acceptar que hi ha un nivell basal de pertorbacions propi d’uns hàbitats amb presencia de
persones i que, per tant, les espècies que hi haurà seran les que podran tolerar bé aquesta
presència. En aquest cas, la presència no es preveu d’una alta intensitat, ja que la pròpia
naturalesa de les activitats i els estàndards de qualitat que requereix el promotor no les
incentiven a aquest nivell. I en qualsevol cas, els espais biodiversos seran els indrets on hi haurà
un règim de pertorbació més baix.
La colonització d’un indret des de zero, per exemple després d’un incendi, triga molts anys en
desenvolupar-se. Si el recurs sòl desapareix, com succeiria després d’una erupció volcànica
encara es requeriria d’un període més llarg per arribar a formar un ecosistema complex. No
obstant, en el cas d’aquest Pla, es partirà d’un espai amb una notable disponibilitat de sòl (com
també de llavors, espores, propàguls, ous d’invertebrats, etc.), el qual serà dotat de vegetació
(productors primaris). D’aquesta manera, es facilitarà que altres espècies (productors
secundaris i també descomponedors) puguin trobar-hi l’estat ecològic adient per instal·lar-s’hi,
ja que tant la disponibilitat de recursos com també la possibilitat de formar camps d’interaccions
seran més elevats.
A mesura que el procés de colonització va madurant, els nínxols ecològics van quedant ocupats
i pot resultar més difícil per noves espècies establir-se en l’hàbitat. Així, per exemple, si en un
territori ja hi viuen diverses espècies que utilitzen un recurs determinat, pot ser que no hi hagi
cabuda per una altra espècie que necessiti aquest mateix recurs (sempre i quan no sigui més
eficient que la resta en l’aprofitament del recurs). Per contra, la manca de competència per un
recurs afavorirà l’establiment d’una nova espècie que l’utilitzi.
Per altra banda, una població que estigui allunyada de l’àmbit en qüestió però que disposi de
vies adequades per al seu desplaçament igualment podrà arribar-hi amb certa probabilitat. Per
tant, es fa palesa la importància que exerceix la connectivitat ecològica del territori quant a
facilitar o dificultar l’arribada de noves poblacions a l’àmbit.
Cal tenir en compte, però, que el grau de connectivitat ecològica d’un territori donat varia en
funció de cada espècie i dels seus requeriments. Per exemple, les espècies de desplaçament aeri,
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no solen requerir unes “altes” prestacions de permeabilitat del territori ja que tenen més
facilitat de desplaçament i, per tant, també més rapidesa per accedir a nous ambients. Per
contra, les espècies terrestres o aquàtiques requereixen unes majors propietats de connectivitat
ecològica del territori que els permeti desplaçar-s’hi sense problemes. En conseqüència, només
si el territori presenta la permeabilitat ecològica que una població requereix per al seu
desplaçament tindrà unes elevades probabilitats d’arribar-hi. Mentre que, si la permeabilitat del
territori es reduïda, les espècies veuran disminuïdes les seves probabilitats d’arribar a l’indret a
colonitzar i els podrà costar més temps assolir-ho.
En l’àmbit que ens ocupa, val a dir que la connectivitat a escala territorial es troba dificultada
per la presència de diverses infraestructures vials, tal i com ja s’ha exposat anteriorment. Tot i
això, és important preveure aquella configuració que millori la permeabilitat ecològica, de forma
que potenciï la connectivitat local de l’àmbit.
Per acabar amb la dinàmica dels processos de colonització cal remarcar que es tracta d’una
complexa conjunció de fets probabilístics, per tant, és important entendre els factors que
regeixen el funcionament d’aquests processos, però que en cap cas és possible predir amb
exactitud com serà el procés, quines espècies implicarà, quan apareixeran o quants individus en
formaran les poblacions.

Bloc 2. Configuració dels espais biodiversos terrestres
Aquest bloc es centra en la recerca de possibles configuracions dels hàbitats vinculats al medi
terrestre. Aquests hàbitats es constituiran en els sectors xxx del present Pla especial.
Val a dir que corresponen a 15,8 ha de l’àmbit del Pla Especial, el que suposa un 19% de la seva
superfície (i a les que a més cal afegir els espais biodiversos vinculats a les llacunes i torrenteres).
Per tant, la seva contribució a la millora de la biodiversitat i dels serveix ecosistèmics de l’àmbit
serà d’una magnitud important.
Plantejament general
Per tal de definir la composició dels espais biodiversos terrestres s’han desenvolupat diversos
procediments. En primer lloc, s’ha efectuat una recerca d’hàbitats biodiversos propers (dins d’un
radi de 5 km) mitjançant la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12)
del DTES, amb la idea que serveixin de referència, ja que els espais biodiversos presents es
configuraran en base la composició d’hàbitats autòctons.
En segon lloc, s’ha fet un estudi de camp a la zona a fi de determinar quins hàbitats i amb quines
espècies concretes apareixen en els entorns immediats de la zona.
Recerca cartogràfica d’hàbitats biodiversos autòctons
A partir de la recerca cartogràfica d’hàbitats s’han llistat un total de 15 hàbitats biodiversos que
es troben en un radi màxim de 5 km de l’àmbit d’estudi, incloent herbassars, hàbitats arbustius
(brolles i matollars) i boscos.
Així, els hàbitats (no antròpics) autòctons per basar la composició de nous hàbitats biodiversos
terrestres que es troben a la zona són els següents:
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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31y. Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra
baixa (i de l’estatge montà)
32k. Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d’escombres (Erica scoparia),
silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l’estatge montà)
32n. Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
34g. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la
baixa muntanya mediterrània
35g. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles,
mediterranis
38c. Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als
territoris ruscínic i catalanídic septentrional
41m. Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de
terra baixa
42w. Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines
42y. Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana
45a. Suredes amb sotabosc clarament forestal
45b. Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l’extrem oriental dels Pirineus i dels
territoris ruscínic i catalanídic septentrional
45c. Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa
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x

45d. Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de
terra baixa i de l’estatge submontà
x 45g. Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)
x 45i. Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
Cal tenir en compte que en aquesta selecció d’hàbitats es troben diferents tipus de formacions.
En primer lloc, hi ha tres hàbitats arbustius (31y, 32k i 32n). En segon lloc, tenim tres hàbitats
d’herbassar (34g, 35g i 38c). I finalment s’han trobat onze boscos. Nou d’ells corresponen a
boscos mediterranis o submediterranis (41m, 42w, 42y, 45a, 45b, 45c, 45d, 45g i 45i).
D’entre aquests hàbitats, n’hi ha diversos que són adequats per basar la composició dels nous
hàbitats autòctons terrestres de l’àrea d’estudi, donats els requeriments ambientals d’aquests:
els de tipus bosc mediterrani o submediterrani, els hàbitats de matollars i brolles, i puntualment
els herbassars, que podran aplicar-se en zones on escaigui una configuració de la vegetació més
baixa.
Pel que fa als boscos, les espècies més recurrents en els hàbitats presents en un radi de 5 km
són les següents, d’acord a les fitxes del Manual d’interpretació de la Cartografia dels hàbitats
a Catalunya (DTES i Grup de Geobotànica UB, 2014).
Taula A-1. Espècies que apareixen repetidament als hàbitats mediterranis boscosos presents als voltants
de l’àmbit d’acord a la cartografia consultada.

ESTRAT ARBORI
Quercus pubescens
Quercus x cerrioides
Alnus glutinosa
Fraxinus angustifolia
Ulmus minor
Sorbus aria
ESTRAT ARBUSTIU
Erica scoparia
Erica arborea
Calluna vulgaris
Lavandula stoechas
Cistus salviifolius
Cistus monspeliensis
Cistus albidus
Sarothamnus catalaunicus
Calicotome spinosa
Ulex parviflorus
Genista monspessulana
Genista linifolia
Daphne gnidium
Dorycnium pentaphyllum
Crataegus monogyna
Arbutu sunedo
Viburnum tinus
Cornus sanguinea
Juniperus communis
Ligustrum vulgare
175

Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Phillyrea latifolia
Buxus sempervirens
ESTRAT LIANOIDE
Smilax aspera
Rubus ulmifolius
Clematis vitalba
Hedera helix
Lonicera implexa
ESTRAT HERBACI
Brachypodium sylvaticum
Rubia peregrina
Ruscus aculeatus
Asplenium onopteris
Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) del DTES i del
Manual d’interpretació de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (DTES i Grup de Geobotànica UB, 2014).

Per tant, es tracta d’espècies que són pròpies dels hàbitats de la zona, i són elegibles per tal de
considerar pel mosaic de diverses configuracions de valor ecològic en les àrees de millora de la
biodiversitat.

Treball de camp. Anàlisi dels hàbitats de la zona vinculats al medi terrestre
D’altra banda, i de manera complementària, s’ha fet un mostreig de les principals espècies
implicades en aquells espais biodiversos més complexes de l’àmbit d’estudi. D’aquesta manera
tenim una aproximació més fina a les formacions existents i que han assolit cert grau de
complexitat. Per això vam triar 4 llocs concrets i els vam mostrejar.
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Imatge A-1. Localització del punts de mostreig de la composició dels hàbitats biodiversos vinculats a medi
terrestre de l’àmbit d’estudi.

Taula A-3. Especies principals segons el diferents estrats trobades en els punts mostrals.

Parcel·la
1

Parcel·la
2

Parcel·la
3

Parcel·la
4

Espècies estrat herbaci

Espècies estrat arbustiu

Espècies estrat arbori

Brachipodium retusum

Erica arborea
Erica multiflora
Phillyrea angustifolia
Daphne gnidium
Cistus salviifolius
Crataegus monogyna
Quercus coccifera
Lonicera implexa
Rubus ulmifolius
Arbutus unedo

Quercus suber
Quercus ilex
Quercus humilis

Brachipodium silvaticum
Ruscus aculeatus
Pteridium aquilinum

Phillyrea angustifolia
Crataegus monogyna
Hedera helix
Clematis vitalba
Rubus ulmifolius
Arbutus unedo
Laurus nobilis

Quercus humilis
Quercus ilex

Ruscus aculeatus
Pteridium aquilinum

Rubia peregrina
Brachipodium retusum

Quercus ilex
Rubus ulmifolius
Phillyrea angustifolia
Crataegus monogyna
Erica spp.
Hedera helix
Clematis vitalba
Quercus ilex
Ulex parviflorus
Asparagus acutifolius
Phillyrea angustifolia
Erica multiflora
Clematis vitalba

Pinus halepensis
Quercus ilex
Cupressus sempervirens

Quercus ilex
Pinus pinea
Pinus pinaster

Font: Elaboració pròpia.
Font: Elaboració pròpia a partir d’imatges satèl·lit de Google i de la cartografia de municipis de l’ICGC.

El resultat d’aquesta inspecció de camp ha queda recollida en les taules següents:
Taula A-2. Nombre de les principals especies segons el diferents estrats trobades en els punts mostres.

L’estudi de camp ha revelat una composició diferencial entre els hàbitats biodiversos dels
vessants est i oest de l’àmbit. Així al vessant oest es tracta de boscos amb una presència
dominant de suros mentre que en el vessant est es tracta d’un bon mixt de pins i alzines.
També hi ha diferències significatives quant a la densitat de peus de l’estrat arbori. Mentre que
en l’àmbit oest el valors de densitat de peus estan al voltant de 700 peus per hectàrea mentre
que en l’àmbit est el valors de densitat de peus es situen al voltant de 1.800 peus per hectàrea.

Espècies estrat
herbaci

Espècies estrat
arbustiu

Espècies estrat
arbori

Total

Parcel·la 1

1

10

3

14

Parcel·la 2

3

7

2

12

Parcel·la 3

2

7

3

12

Proposta derivada dels resultats

Parcel·la 4

2

6

3

11

En relació a aquestes anàlisi preliminars, es planteja de cara al desenvolupament del Projecte
bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat que es tingui en compte aquesta

Font: Elaboració pròpia.
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proposta per aprofundir en la definició dels hàbitats, amb una certa diferenciació entre els espais
a l’oest de l’àmbit i els de l’est.
En base a la cerca de camp, s’ha pogut constatar quines espècies viuen be a la zona concreta
d’estudi, espècies que, per tant, tenen un potencial molt elevat per adaptar-se en els futurs
desenvolupaments, tenint en compte les condicions presents quant a tipus de sòl, pluviometria,
temperatura, etc.
Per altra banda, és important considerar quines espècies viuen bé juntes. A més dels factors
ambientals, les espècies requereixen unes relacions amb altres espècies per a poder
desenvolupar íntegrament el seu cicle de vida. És per això que cal considerar una composició del
hàbitats que sigui provadament viable. En aquest sentit, s’ha emprat tant la informació
disponible a la cartografia d’hàbitats de Catalunya i al seu manual d’interpretació, com les
observacions efectuades a camp.
A la taula A-4 es mostra una primera definició de les espècies que seria interessant implicar en
els casos d’hàbitats boscosos.
Taula A-4. Proposta d’espècies per a la composició dels nous hàbitats biodiversos boscosos.

Espècies estrat arbori

Boscos
àmbit
oest

Boscos
àmbit est

Quercus suber
Quercus ilex
Quercus faginea

Quercus ilex
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus pinaster

Espècies estrat arbustiu
Phillyrea angustifolia
Crataegus monogyna
Erica arborea
Erica multiflora
Arbutus unedo
Quercus coccifera
Daphne gnidium
Cistus salviifolius
(lianoide)
Lonicera implexa
Cupressus sempervirens
Phillyrea angustifolia
Crataegus monogyna
Erica multiflora
Ulex parviflorus
(lianoide)
Hedera hèlix
Clematis vidalba
Rubia peregrina

Espècies estrat herbaci

Tanmateix, l’esforç en la determinació que s’ha fet en relació als espais boscosos es basa en que
aquestes formacions tenen un major desenvolupament vertical amb la inclusió de 3-4 estrats i
conseqüentment són embornals de biodiversitat que a més funcionaran un cop establerts com
a difusors d’espècies.
Per altra banda, cal tenir en compte que a l’àrea del Pla especial no hi figura cap hàbitat arbustiu
o herbaci d’extensió considerable i que per tant hagi estat representatiu per a estudiar. Es per
això que la configuració d’aquesta hàbitats es proposa en base a aquells tipus trobats segons la
cartografia d’Hàbitats a Catalunya i les fitxes del corresponent Manual.
Així, per a la configuració d’hàbitats arbustius es consideren com a base dos tipus d’hàbitats que
són:
x

32k. Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d’escombres (Erica scoparia),
silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l’estatge montà)
x 32n. Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
Ambdós es tracten d’hàbitats de sòls silícics, propis de les terres baixes mediterrànies i, de fet,
comparteixen pràcticament totes les espècies que els poden conformar. Per tant, es proposa un
ampli ventall d’espècies provinent de tots dos hàbitats, a combinar segons els diferents sectors
implicats.
Taula A-5. Proposta d’espècies per a la composició dels nous hàbitats biodiversos arbustius.

Brachipodium spp.

Asparagus acutifolius
Ruscus aculeatus
Brachipodium spp.

Font: Elaboració pròpia.

Matollars
silicícoles de
terra baixa

Espècies estrat arbustiu

Espècies estrat herbaci

Cistus monspeliensis
Cistus salviifolius
Cistus albidus
Erica arborea
Erica scoparia
Lavandula stoechas
Sarothamnus catalaunicus
Calicotome spinosa
Anthyllis cytisoides
Genista triflora
Genista monspessulana
Genista pilosa
Ulex parviflorus
Daphne gnidium
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium hirsutum
Helichrysum stoechas
Phillyrea angustifolia
Arbutus unedo
Calluna vulgaris
Arctostaphylos uva-ursi

Brachypodium retusum
Galium maritimum
Dactylis glomerata
Rubia peregrina

Aquestes dades contribuiran a definir millor la configuració dels hàbitats boscosos biodiversos
terrestres. Per tant, aquesta informació comporta la consideració d’un primer criteri que caldrà
concertar en Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat de dos
models de composicions diferents: un pels hàbitats biodiversos a la banda est del l’àmbit i un
altra pels de la banda oest.

Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) del DTES i del
Manual d’interpretació de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (DTES i Grup de Geobotànica UB, 2014).

Cal recordar que el plantejament del Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la
biodiversitat no es basarà només en l’establiment de boscos sinó de espais arbustius i
d’herbàcies en una combinació pensada en relació al proveïment del serveis ecosistèmics i
qualitat de paisatge.

Per altra banda, es poden considerar espècies pròpies de l’hàbitat “31y. Bardisses amb roldor
(Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra baixa (i de l’estatge montà)”.
Tanmateix, aquest hàbitat s’ha considerat menys adient per a la configuració dels hàbitats
biodiversos de la zona, d’una banda, perquè es tracta d’un matollar on sovint domina l’esbarzer,
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i per tant, amb menors nivells de diversitat; i per altra banda, ja que donat que fa una mata molt
espinosa, pot ser menys adequat per trobar-se en indrets on a prop s’hi acolliran usos esportius.
Cal però tenir en compte que aquests hàbitats amb esbarzers igualment aporten diversos serveis
ecosistèmics, per exemple, ofereixen fruits per a la fauna. És per això que no es descarta la
possibilitat d’implantar aquest tipus d’hàbitats puntualment. Igualment, es considera positiu el
manteniment de sotaboscs d’aquesta naturalesa actualment presents a l’àmbit, per exemple
prop de l’autopista A-2 (punt de mostreig 2).
Pel que fa als hàbitats herbacis, seguint amb un plantejament similar, es proposa configurar
prats de dall, que són molt rics florísticament, a diferència dels fenassars on tendeix a dominar
el fenàs. Cal tenir també en compte que els prats de dall es troben en regressió a Catalunya.
Taula A-6. Proposta d’espècies per a la composició dels nous hàbitats biodiversos herbacis.

Espècies estrat herbaci

Prats de dall

Gaudinia fragilis
Arrhenatherum elatius
Anthoxanthum odoratum
Poa trivialis
Trifolium pratense
Festuca arundinacea
Lathyrus pratensis
Lychnis flos-cuculi
Linum bienne
Trifolium squamosum
Orchis laxiflora
Bellis perennis
Geranium dissectum

Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) del DTES i del
Manual d’interpretació de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (DTES i Grup de Geobotànica UB, 2014).

Per altra banda, es poden considerar complementàriament hàbitats de llistonars, també amb
una riquesa florística notable. Per bé que cal tenir en compte el seu funcionament com a prats
secs mediterranis que, per tant, es troben secs a l’estiu.

Bloc 3. Configuració dels espais biodiversos vinculats a les ribes de torrents i de les llacunes
Plantejament general
Un cas diferent és el que correspon amb la biodiversitat implicada a les ribes fluvials (torrent de
Can Sunyer i tributaris) i de les llacunes.
Per a la implantació de les llacunes, caldrà abordar dos aspectes importants. D’una banda la
desaparició de la bassa, per tant la biodiversitat que pugui contenir. D’altra banda el desviament
del torrent de Can Sunyer amb dues finalitats. En primer lloc, que no alimenti el llac amb una
aportació d’aigua de diferent qualitat i propietats, i que alhora porti càrrega de matèria orgànica
i altres elements que conseqüentment pugui afectar a la depuració i control de la qualitat de
l’aigua, més quan aquesta depuració es preveu fer-la amb tècniques més ecològiques. En segon
lloc, que el torrent del Sunyer ha de continuar alimentant el rec de l’Agulla, en un estat ecològic
apreciable en el seu tram aigües avall de la darrera llacuna. Per tant cal segregar el sistema de
llacunes del sistema de cursos fluvials estacionals.
La desaparició de la bassa suposarà inicialment la desaparició de la biodiversitat implicada en
ella. Tanmateix, la generació de les dues llacunes suposarà una compensació positiva a aquesta
pèrdua. Un cop disposades les llacunes, la biodiversitat de la vora de les llacunes presentarà
molta més superfície perimetral de plantes vinculades a l’espai humit generat. Aquestes són
alhora importants per tal de mantenir la autodepuració de l’aigua de les llacunes. Com també
implicaran espècies pròpies d’aquesta situació, reforçada per la vegetació que s’instal·larà
perimetral al voltant del llac per tal de millorar la qualitat paisatgística.
Aquesta vegetació seria addicional a la que es disposarà en els espais biodiversos. I tot i el seu
primer objectiu d’integració paisatgística de les llacunes, també serà una contribució a la
biodiversitat general de l’àmbit. Cal recordar que ens estem referint a les plantes, però que la
seva presencia és fonamental per a què altres grups biològics, especialment de fauna, puguin
instal·lar-se i ser presents. També el curs fluvial que donarà continuïtat al torrent de Can Sunyer
cap al torrent de l’Agulla requerirà d’un plantejament de concreció dels nous trams.
Recerca cartogràfica d’hàbitats biodiversos autòctons
Aquesta recerca s’ha efectuat seguint el mateix procediment descrit per al bloc anterior, tenint
en compte la Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000, versió 2 (2008-12) del DTES.
Tal i com ja s’ha comentat a la introducció d’aquest annex, aquesta recerca s’ha centrat més en
els hàbitats vinculats a torrents, ja que la vegetació de les seves ribes filtrants de les llacunes ha
quedat definida segons criteris funcionals en relació al manteniment de la qualitat de l’aigua, tal
i com ja s’ha explicat en diferents apartats d’aquest treball.
Els hàbitats (no antròpics) autòctons per basar la composició de nous hàbitats biodiversos
vinculats a espais fluvials que es troben dins un radi de 5 km al voltant de la zona són els
següents:
x
x

44f. Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l’estatge submontà
44l. Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

Es tracta de dos exemples de boscos de ribera que poden ser aptes per a fonamentar la
composició dels espais biodiversos vinculats a espais aquàtics.
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x

x
x

Font: Elaboració pròpia a partir d’imatges satèl·lit de Google i de la cartografia de municipis de l’ICGC.
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Tres punts al llarg de la torrentera que va del bosc d’en Gironès a la bassa de Can Sunyer
(punts 1, 2 i 3, de sud a nord)
Dos punts a la bassa de Can Sunyer (punts 4, riba est, i 5, riba oest,)
Dos punts al llarg del torrent de Can Sunyer (punts 6 i 7, de sud a nord)

Imatge A-2. Localització del punts de mostreig de la composició dels hàbitats biodiversos vinculats a medi
aquàtic de l’àmbit d’estudi.
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Estructura de la coberta (es considera únicament la zona de ribera amb cobertura)
1a 1b 1c 1d
2a 25 10 5
0 cobertura d’arbres superior al 75 %
cobertura d’arbres entre el 50 i 75 % o cobertura d’arbres entre el 25 i 50 % i en la resta de la cobertura
2b 10 5
0
0
els arbustos superen el 25 %
2c
5
0
0
0 cobertura d’arbres inferior al 50 % i la resta de la cobertura amb arbustos entre 10 i 25 %
2d
0
0
0
0 sense arbres
2i
+ 10
si a la riba la concentració d’helòfits o arbustos és superior al 50 %
2ii
+5
si a la riba la concentració d’helòfits o arbustos és d’entre el 25 i el 50 %
2iii
+5
si els arbres tenen un sotabosc arbustiu
2iv
-5
si hi ha una distribució regular (linealitat) als peus dels arbres i el sotabosc és > 50 %
2v
-5
si els arbres i arbustos es distribueixen en taques, sense continuïtat
2vi
- 10
si no existeix un sotabosc consolidat (exceptuant les zones amb una elevada pedregositat)
2vii
- 10
si hi ha una distribució regular (linealitat) als peus dels arbres i el sotabosc és < 50 %
T O T A L (Puntuació entre 0 i 25)

L’índex QBR s’ha calculat en un total de 7 punts, repartits de la següent forma:
- 10
15

25

- 10
15

25

- 10
15

25

- 10
15

25

+10

15

+10

15

10

0
+10

10

-5

+10

5

5

-5

0
+10

25

+5

+5

25

+10

25

7

- 10
15

25

7

+10

10

PUNTS AVALUATS
3
4
5
6

5

2

- 10
15

25
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A fi d’aprofundir en l’estudi d’aquests ambients, s’ha realitzat aquest any (març de 2018) una
caracterització de l’índex QBR (Índex de Qualitat del Bosc de Ribera, Munné, A.; Solà, C. & Prat,
N., 1998) per aquests cursos existents i de l’actual bassa. Els valors obtinguts han de contribuir
a poder plantejar amb més coherència la generació i regeneració ecològica d’aquests nous
elements fluvials, com també han de servir com a indicadors del manteniment o la millora de la
qualitat detectada. Seguidament es presenten els resultats obtinguts.
1

El treball de camp s’ha plantejat, per un costat, a la realització d’un mostreig de les principals
espècies implicades en aquells espais biodiversos dels espais lligats a medi hídric, en el mateix
sentit que s’ha plantejat anteriorment per als espais vinculats a medi terrestre, tot i que amb no
tanta profunditat, donat que en la configuració d’aquestes àrees també s’hi aplicaran criteris de
caire més paisatgístic (respectant l’adequació al clima i potenciar la biodiversitat autòctona).

Grau de cobertura de la zona de ribera (les plantes anuals no es compten)
1a
25
> 50 % de cobertura vegetal de la zona de ribera
1b
10
30-50 % de cobertura vegetal de la zona de ribera
1c
5
10-30 % de cobertura vegetal de la zona de ribera
1d
0
< 10 % de cobertura vegetal de la zona de ribera
1i
+ 10
si la connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent és total
1ii
+5
si la connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent és superior al 50%
1iii
-5
si la connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent és entre el 25 i 50%
1iv
- 10
si la connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent és inferior al 25%
T O T A L (Puntuació entre 0 i 25)

Índex QBR (rius efímers) – Fitxa de càlcul

Treball de camp. Índex de qualitat del bosc de ribera dels espais fluvials (QBR)

Tram 1: 60 m
Tram 2: 60 m
Tram 3: 80 m
Tram 4: 120 m
Tram 5: 120 m
Tram 6: 250 m
Tram 7: 250 m
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Efectuant una mitjana ponderada per la longitud s’obté un índex QBR mitjà de 65,6 (nivell de qualitat mitjana).

x
x
x
x
x
x
x

Considerant les següents longituds per a cada un dels trams avaluats, es pot estimar un promig per a l’índex QBR:

S’ha detectat, per tant, una qualitat que va de dolenta a bona, essent els espais amb més alta qualitat els lligats al torrent de Can Sunyer, i el de menys la riba
oest de la bassa, amb poca estructura i diversitat.
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Grau de naturalitat del canal fluvial
4a
25
el canal del riu no ha estat modificat
4b
10
modificacions de les terrasses adjacents a la llera del riu amb reducció del canal
4c
5
signes d’alteració i estructures rígides intermitents que modifiquen el canal del riu
4d
0
riu canalitzat en la totalitat del tram
4i
- 10
si hi ha alguna estructura sòlida dins del llit del riu
4ii
- 10
si hi ha alguna presa o altra infraestructura transversal al llit del riu
T O T A L (Puntuació entre 0 i 25)

Qualitat de la coberta (depèn del tipus geomorfològic de la zona de ribera)
3a
25
nombre d’espècies d’arbres autòctons
3b
10
nombre d’espècies d’arbres autòctons
3c
5
nombre d’espècies d’arbres autòctons
3d
0
Sense arbres autòctons
si la comunitat forma una franja longitudinal contínua adjacent
3i
+ 10
al canal fluvial en més del 75% de la longitud del tram
si la comunitat forma una franja longitudinal contínua adjacent
3ii
+5
al canal fluvial entre el 50 i el 75% de la longitud del tram
3iii
+5
si les diferents espècies es disposen en bandes paral·leles al riu
3iv
+5
si el nombre d’espècies d’arbustos autòctons és:
3v
-5
si hi ha estructures construïdes per l’home
3vi
-5
si hi ha alguna espècie perenne al·lòctona aïllada
3vii
- 10
si hi ha espècies perennes al·lòctones formant comunitats
3viii
- 10
si hi ha abocaments de deixalles
T O T A L (Puntuació entre 0 i 25)

1

Proposta derivada dels resultats
En base als resultats trobats, es proposa basar la configuració dels nous hàbitats associats a
riberes en la tipologia de boscos de ribera actualment presents a l’àmbit o bé en espais
circumdants.
Tenint en compte els hàbitats riparis propers segons la cartografia consultada, els hàbitats de
referència són:
x
x

44f. Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l’estatge submontà
44l. Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

refugi per a diferents espècies, filtre dels contaminants de l'aigua, estabilitzar els sòls, genera
ombra, regula la temperatura, etc.
La configuració i la composició podrà variar entre diferents espais riparis. Així, en aquells entorns
més naturalitzats, es prioritzarà aquelles condicions que afavoreixin la mobilitat i el recer de la
fauna (amb més complexitat estructural i una major densitat de la vegetació). Mentre que els
espais més propers als usos esportius es podrà generar un cert gradient, cap a configuracions
més obertes
Cal recordar que aquells ecosistemes riparis ja existents que no quedin afectats per l’obra del
llac seran objecte de protecció.
Bloc 4. Conclusions

A la taula A-7 es recullen les espècies pròpies d’aquests hàbitats, com també algunes espècies
trobades a camp en els torrents de l’àmbit observats.
Tanmateix, es consideren també adients altres espècies pròpies d’aquests ambients tals com
salzes o altres espècies, que s’inclouen a la darrera fila de la taula.
Taula A-7. Proposta d’espècies per a la composició dels nous hàbitats biodiversos boscosos riparis.
Espècies estrat arbori

Espècies
hàbitat
44f

Alnus glutinosa
Populus nigra
Platanus orientalis var.
acerifolia
Fraxinus angustifolia

Espècies
hàbitat
44f

Fraxinus angustifolia
Ulmus minor
Populus nigra

Espècies
vistes a
camp

Populus alba
Populus nigra
Fraxinus angustifolia
Alnus glutinosa
Corylus avellana

Altres
espècies
de
ribera

Salix alba
Salix babilónica
Salix fragilis
Salix atronicenerea
Sambucus nigra
Platanus hispanica

Espècies estrat arbustiu

Cornus sanguinea
Evonymus europaeus
Rubus ulmifolius

Rubus ulmifolius
(lianoide)
Clematis vitalba
Hedera helix
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Rubus ulmifolius
(lianoide)
Clematis vitalba
Hedera helix

Corylus avellana
Viburnum tinus

Espècies estrat herbaci
Lamium flexuosum
Galanthus nivalis Anemone
nemorosa
Symphytum tuberosum
Carex pendula
Doronicum pardalianches
Campanula trachelium
Ranunculus ficaria
Aquilegia vulgaris
Arum italicum
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum
Equisetum ramosissimum

Carex pendula
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum

D’acord als diferents anàlisis efectuats, s’ha determinat una proposta preliminar de composició
dels nous hàbitats biodiversos de l’àmbit. Es tracta, en tot cas d’una selecció efectuada seguint
un criteri de potenciació de la flora autòctona, que alhora revertirà en unes baixes necessitats
de manteniment d’aquests espais (per bé que els prats de dall sí que requereixen un
manteniment més regular).
Un altre aspecte a considerar en relació de la biodiversitat en l’àmbit és que els espais que
actualment ja tenen hàbitats biodiversos existents no es veuran pràcticament transformats,
doncs el planejament procura la seva conservació. Per tant, els habitats biodiversos existents
mantindran la qualitat ecològica. Per la seva banda, els nous espais biodiversos que es proposen
en el Pla es disposen sobre espais que actualment són de conreu.
Es proposa una plantació amb densitat variables d'espècies arbòries, així com també un ventall
de combinacions i proporcions variables entre les espècies a considerar, a concretar en el
corresponent Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat. En
qualsevol cas, s’estableix com a criteri bàsic a seguir el respecte pel plantejament de potenciació
de la biodiversitat i de complexitat ecològica formulats.
Així mateix, el Projecte bàsic de constitució de les àrees de millora de la biodiversitat haurà
d’aprofundir en altres aspectes tals com la combinació de diferents mides i edats dels peus
arboris. En aquest sentit, es proposa de forma preliminar que una certa proporció dels peus
s’implanti amb port d’adult, mentre que la resta s’introdueixin com a individus més joves que
vagin creixent amb el temps (inclús amb sembres per a les espècies arbustives i/o herbàcies).
Caldrà, doncs, tenir en compte que una part dels peus arboris que es plantin és interessant que
des de l’inici siguin de port adult per tal que puguin oferir un cert nivell de serveis ecosistèmics.
Caldrà també prendre en consideració quina és la disponibilitat d’espècies en vivers, i en funció
d’això acabar d’establir les barreges d’espècies que siguin viables d’aconseguir.

-

Font: Elaboració pròpia.

En definitiva, cal destacar que aquella configuració d’espècies seleccionada haurà de dotar
l’ecosistema de diversitat biològica i de complexitat estructural (estructura multi-estrat).
D’aquesta manera, el bosc de ribera podrà acomplir les seves funcions com a: corredor ecològic,
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