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L’objecte del Pla especial és l’ordenació detallada d’activitats compatibles amb el sòl no urbanitzable dins
els terrenys de referència amb el següent contingut:

1. DADES BÀSIQUES
El Pla especial objecte d’aquest Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística es desenvolupa en propietats
sobre les quals les societats PGA Golf de Catalunya, SA i PGA Golf de Caldes, SA n’ostenten els drets, a
l’entorn del torrent de Can Sunyer, els camps de Can Palau, els camps de Can Cua, els camps de Ca
l’Estany, els camps de la vessant oest del camí Ral de Caldes a Vilobí fins l’autopista AP-7 i els entorns del
forat número 7 del camp de golf “Tour Course” dins el TM de Vilobí d’Onyar i els terrenys al nord del camí
Ral de Girona a Barcelona (al nord de les finques residencials de “La Vinya”) i part del bosc d’en Gironès,
dins el TM de Caldes de Malavella.
L'àmbit d'estudi 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.
De la superfície total del Pla especial és de 82,9 ha (829.187,72 m²), 72,4 ha (724.309,93 m²) es situen en
el TM de Vilobí d’Onyar i 10,5 ha (104.877,79 m²) en el TM de Caldes de Malavella.
Imatge 1. Situació de l'àrea d'estudi (vermell). Els límits municipals es troben representats per línies discontínues de
color rosa

a. Creació d’un llac central de valor ecosistèmic i paisatgístic i caràcter recreatiu amb tractament
naturalitzat sobre la vall del torrent de Can Sunyer.
b. Implantació d’activitat d’hípica amb els seus serveis i dotacions complementàries sobre els camps de
Can Cua i les antigues instal·lacions ramaderes de Can Palau.
c. Implantació d’activitat esportiva sobre terrenys amb gespa artificial i natural amb els seus serveis i
dotacions complementàries en la vessant oest dels terrenys situats entre el camí Ral de Caldes a Vilobí i
l’autopista AP-7.
d. Implantació d’activitat agrícola especialitzada de vinya amb celler i serveis complementaris en la
vessant nord dels terrenys situats entre el camí Ral de Girona a Barcelona i l’inici del torrent de Can Sunyer.
e. Regularització urbanística a Vilobí d’Onyar del forat 7 del camp de golf “Tour Course” que forma part
del complex esportiu del sector del golf de Caldes de Malavella.
El marc legal dels Estudis d’impacte i integració paisatgística són la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes
d’impacte i integració paisatgística. La Llei i el seu reglament donen rang normatiu a les polítiques de
paisatge i regulen els instruments que han de fer possible una acció i intervencions efectives i tangibles
en aquest terreny.
L’objecte de la llei és servir de referència per a les diferents legislacions sectorials per a l’acompliment
d’actuacions específiques en l’àmbit de la gestió del paisatge, sens perjudici del que disposin les normes,
els plans i els programes en matèria ambiental i agrària i la resta de la legislació sectorial que sigui aplicable
a determinats espais o categories de protecció.
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar les conseqüències
que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris
adoptats per a la seva integració.
El Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i
recreatives en sòl no urbanitzable es desenvolupa en el marc de la legislació urbanística en terrenys
adscrits al règim de sòl no urbanitzable. Per tant, determina actuacions, usos, activitats i noves
construccions en sòl no urbanitzable. En conseqüència, cal la realització del corresponent L’Estudi
d’impacte i integració paisatgística.
Projecte: Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i
recreatives en sòl no urbanitzable.
Emplaçament: camps a l’entorn del torrent de Can Sunyer
VILOBÍ D'ONYAR i CALDES DE MALAVELLA (comarca de La Selva)
Promotor: PGA GOLF CATALUNYA, SA | CIF: A60639523
ctra. N-II, km 701 | 17455 | CALDES DE MALAVELLA
Superfície PEU: 82,9 ha
Usos: llac artificial | hípica | camp de golf | camps esportius | celler i conreu de vinya

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia disponible a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE
2.1

població, a dia d'avui prioritàriament establerta a les urbanitzacions disperses, circumstància que
accentua el caràcter policèntric 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 demogràfiques 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.

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

Sobre el sistema d'assentaments s'estableixen:

A l'apartat 2.2., el Pla enumera els criteris de planejament a seguir.

x

Aquests són, per al sistema d'espais oberts:

x

1.
2.
3.
4.

Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu geofísica.
Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables, en general, com a components de
l'ordenació del territori.
Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius econòmic del territori.
Moderar el consum de sòl.

Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
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 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‒.

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

Per al sistema d'assentaments:
5.
6.
7.
8.

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.

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.
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. Aquests àmbits queden just al nord de l'àmbit d’estudi. El riu Onyar i el torrent de Bagastrà també
es classifiquen com a 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.

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

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

Pel que fa a les determinacions del sistema d'infraestructures de mobilitat, no es realitzen propostes per
a l'àmbit d'estudi.
2.2

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 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'AP-7 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.
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 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 3).
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 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).

Font: PTPCG (Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Publiques, 2010).

En l'àmbit del paisatge el Pla reconeix també una sèrie d'Unitats Especials significatives, situant-se el
sector d'estudi en la unitat "Camps de l'Onyar", excepte l'extrem sud, que no s'inclou en aquesta unitat.
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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.

afectaran principalment als municipis que formen el continu urbà de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix
i Fornells de la Selva.

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)

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)

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

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

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
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2.3

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
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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.

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.

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.

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.

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.
Taula 1. Superfícies ocupades per les diferents zones i sistemes a l’àmbit, dins el terme de Vilobí d’Onyar
VILOBÍ D'ONYAR
superfície sòl

zones en SNU

R-N1
R-N1v
R-N2b
R-N4g
R-N4e
R-N4h
R-N4hip

Zona de sòl rústic. Conreu
Zona de sòl rústic. Conreu específic de vinya
Zona de sòl rústic. Àrea de millora de la biodiversitat
Zona de sòl rústic. Camp de golf
Zona de sòl rústic. Àrea esportiva
Zona de sòl rúsitc. Llac esportiu i recreatiu
Zona de sòl rústic. Hípica
TOTAL SNU VILOBÍ D'ONYAR

200.031,43 m²
9.365,03 m²
142.126,63 m²
95.065,15 m²
47.377,71 m²
156.932,96 m²
49.426,11 m²
700.325,02 m²

sistemes

PC
R-SX

sostre

(*)
0,00 m²
(*)
0,00 m²
773,10 m²
1.000,00 m²
4.367,00 m²
6.140,10 m²t

sòl

Sistema de protecció de carreteres i vials
Zona de sòl rústic. Sistema viari en SNU
TOTAL SISTEMES VILOBÍ D'ONYAR

19.677,68 m²
4.307,23 m²
23.984,91 m²

Total àmbit PE VILOBÍ D'ONYAR

724.309,93 m²

6.140,10 m²t

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). Actualment s'està redactant el POUM de Vilobí d’Onyar que ha de
derogar les vigents Normes Subsidiàries del 87, l’Aprovació Inicial del qual estava prevista el 2017 tot i
que a hores de redactar aquest informe encara no s’ha aprovat.
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 m2 presentava la major part de la superfície del sector, i s’hi

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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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 resort, 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 especial 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 (vegeu taula 2).
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 natural i cultural)”. Els terrenys situats a Caldes
inclouen també una superfície molt reduïda classificada com a sòls forestals, clau 22.
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Taula 2. Superfícies per ocupades per cada classe de sòl a l’àmbit dins el terme de Caldes de Malavella

Imatge 5. Vista d’una parcel·la agrícola de l’àmbit d’estudi

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 el 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.
Tot i aquestes consideracions, aquest Pla especial, com ja s’ha comentat a l’inici, té una superfície total
de 82,9 ha (829.187,72 m²), 72,4 ha (724.309,93 m²) es situen en el TM de Vilobí d’Onyar i 10,5 ha
(104.877,79 m²) en el TM de 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.

L’ordenació que presenta el Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats
agrícoles, esportives i recreatives, en SNU es concretarà i redactarà en paral·lel a la redacció del POUM de
Vilobí d’Onyar com s’ha indicat anteriorment. Per altra banda, al marge de les noves activitats que formen
part del resort, cal tenir en compte l’existència d’un dels forats del camp de golf dins el TM de Vilobí
d’Onyar (forat 7 del camp de golf “Tour Course”) que durant la tramitació i regularització urbanística del
sector del Golf de Caldes de Malavella va quedar segregat. En conseqüència el Pla especial és una bona
oportunitat per tal d’enfrontar la necessària regularització i reconeixement de la seva existència en
funcionament des de l’any 2005.

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.

3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL

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.

3.1

Característiques generals del paisatge: descripció, valors i dinàmiques

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.

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.

Els cultius en l'àmbit corresponen principalment a cultius de secà, fonamentalment de cereals. 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 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.

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.
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3.2

Catàlegs de paisatge

A continuació es fa una síntesi de les consideracions i determinacions del Catàleg de paisatge de les
comarques gironines 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 aparentment en 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.
3.2.1

La unitat de paisatge Plana de la Selva

La Plana de la Selva és una unitat de paisatge que es correspon a l’extrem septentrional de la depressió
Prelitoral, en concret amb un bloc deprimit i limitat pels conjunts muntanyosos de les Gavarres, a l’est,
les Guilleries, a l’oest, i l’Ardenya, al sud. Pel costat nord, la Plana de la Selva continua fins el pla de Girona,
amb el que comparteix un mateix origen tectònic i característiques geomorfològiques similars.
La depressió tectònica que dona lloc a la plana selvatana està reblerta per roques sedimentàries del
Neogen i del Quaternari (principalment llims, graves, arcoses, argiles i conglomerats) dipositades durant
el Pliocé i el Plistocé Superior. També s’hi troben colades basàltiques i petits edificis volcànics com a
resultat de l’activitat volcànica que tingué lloc en el Terciari i el Quaternari. La presència d’aigües termals
en diferents punts com Caldes de Malavella i Santa Coloma de Farners està en relació amb el sistema de
fractures que afecten el sòcol i que van facilitar les manifestacions del vulcanisme.
L’alineació de les serres o turons de Maçanet formen part d’un bloc del sòcol relativament enlairat
respecte de la depressió de la Selva i del corredor de la Tordera. El conjunt forma una barrera força ben
definida que separa la plana interior selvatana del litoral mediterrani tot connectant, alhora, el massís de
les Cadiretes amb els primers contraforts del Montseny i de les Guilleries.
La Plana de la Selva està drenada, principalment, per dues xarxes hidrogràfiques. El sector sud i el sudoccidental pertanyen a la conca de la riera de Santa Coloma mentre que el sector oriental és drenat per
l’Onyar i els seus afluents. Una petita àrea de l’extrem oriental, a l’entorn de Llagostera, pertany a la conca
alta del Ridaura. La riera de Santa Coloma neix al massís de les Guilleries i desguassa a la Tordera en un
punt situat entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva.
La posició deprimida de la plana en relació als blocs muntanyosos que l’envolten afavoreix la formació de
boires, sobretot a la zona entre Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, produïdes pel fenomen de la inversió
tèrmica, que es produeix els dies d’hivern en que a la nit l’aire està encalmat sota la influència d’un tipus
de temps anticiclònic.

cromàtica molt interessant i que contrasta amb el verd permanent de la majoria de boscos. A nivell local
destaca la roureda adevessada de Maçanet de la Selva. També s’ha de fer esment als valors estètics de la
boira, que apareix molts dies d’hivern en relació a l’elevada humitat i les condicions topoclimàtiques de
la plana selvatana.
Els segon és el conjunt de suaus perfils que presenten moltes de les petites serres que tanquen moltes
valls. A més a més dins d’aquestes serres hi ha un paisatge en mosaic format per camps de conreus, masies
i boscos. Les valls dels torrents i rieres de la capçalera de l’Onyar, que es troben en els termes municipals
de Vilobí d’Onyar i Brunyola, són magnífics exemples d’aquests paisatges. A més, els voltants de Brunyola
presenten un mosaic agroforestal definit per una combinació de camps d’avellaners amb boscos
aciculifolis que es col·loquen en una zona de singular topografia i reafirmen el sistema lineal de petites
valls que es disposen en direcció est-oest.
L’entorn de la riera de Santa Coloma és un dels espais on millor es conjuguen les dues variables: a banda
de petits claps d’alberedes i altre tipus de vegetació de ribera, hi ha una sèrie de conreus, majoritàriament
vivers, situats de forma paral·lela al traçat de la riera, amb una disposició regular i compacta.
Així mateix, cal esmentar com a valor estètic d’especial vàlua la complexitat del mosaic agroforestal de la
plana en el seu conjunt, on s’alternen conreus herbacis, plantacions de platanedes i pollancredes i la xarxa
hídrica de petites rieres i torrents; així com una xarxa capil·lar de camins i carreteres locals que relliguen
aquest espai. Es valora, en aquest sentit, la fragilitat visual dels espais de transició entre la muntanya i la
plana. Inserits en aquesta matriu, destaquen per la seva singularitat morfològica i per haver mantingut un
teixit urbà característic, els pobles de Sant Dalmai i Sant Andreu Salou, integrats plenament amb el seu
entorn immediat, i la silueta del nucli de Llagostera, clarament encimbellat per sobre la plana circumdant.
Els valors històrics estan relacionats amb la configuració mateixa del paisatge agroforestal característic
del paisatge de la Plana de la Selva, un paisatge articulat històricament al voltant d’esglésies, ermites i
masies, cases fortes i castells. A la Plana de la Selva hi ha un gran nombre d’esglésies parroquials d’origen
medieval i un significant nombre d’ermites, com la de Santa Margarita, situada al bell mig del bosc, la de
la Mare de Déu de les Fonts, situada al peu del volcà de la Crosa i la de Sant Llorenç que presideix el pla
de Sant Llorenç. Respecte als castells cal destacar el conjunt de Brunyola i el castell de Farners. Una menció
destacada es mereixen les edificacions modernistes lligades a les aigües termals que es troben a Caldes
de Malavella i a Santa Coloma de Farners. Ara bé, l’element patrimonial i de més significació paisatgística
són les masies. N’hi ha alguns centenars i, per tant, N’hi ha alguns centenars i, per tant, apareix una gran
varietat d’edificacions.
Els valors naturals i ecològics de la Plana de la Selva estan relacionats amb els afloraments volcànics i amb
els hàbitats singulars desenvolupats a les zones humides. El volcà de la Crosa de Sant Dalmai i els turons
volcànics de Maçanet són dos espais protegits pel PEIN en els quals destaquen els valors de les formacions
geomorfològiques relacionades amb la presència dels edificis volcànics. En el cas dels turons de Maçanet
s’han volgut preservar també les rouredes de roure africà (Quercus canariensis) que es desenvolupen en
els seus vessants.

Els valors estètics dels paisatges de la plana selvatana estan lligats a dos elements característics. El primer
són els cursos fluvials i estanys, que provoquen la presència d’un important nombre de comunitats
vegetals que varien la seva coloració al llarg de l’any: vernedes, alberedes, salzedes, omedes, canyissars i
bogars, entre d’altres. El pas del verd intens que presenten aquestes comunitats a principis de l’estiu als
ocres i marrons que tenen a la tardor genera que els paisatges presentin elements d’una variació

Per altra banda, els espais PEIN de la riera de Santa Coloma i de l’estany de Sils, protegeixen els hàbitats
dels ambients higròfils relacionats amb els riberals de les rieres i amb les àrees inundables de l’antic estany
de Sils. Destaquen les vernedes pel que fa a les riberes dels cursos d’aigua i els prats de dalla en l’àrea de
l’estany. Aquests darrers s’han demostrat com una de les comunitats amb més biodiversitat vegetal de la
Plana de la Selva. A banda de tots aquests espais protegits o inventariats, cal destacar altres espais
d’interès natural i connector definits en el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les
Comarques Gironines elaborat i editat per la Diputació de Girona l’any 2009. Aquests espais són: serres
de Vilanna i Masrocs; plans al·luvials del riu Ter; capçalera de l’Onyar; serra del Corb; pla de Ca n’Arbres i
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3.2.2

Valors de la unitat de paisatge Plana de la Selva

de Sant Bartomeu (la Crosa); plans al·luvials del riu Onyar; torrent de Bagastrà; estanys de Riudarenes;
riera de Santa Coloma; prat de Sant Sebastià - turons del veïnat de Baix; basses de les Mateues i riera de
Malavella; pla de Sant Andreu Salou, Esclet i la Benaula; pla de Penedès; muntanya de Can Cabanyes;
boscos d’Argimon i de l’Esparra; boscos de Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i de les serres d’en Pere;
Sèquia de Sils; la Creu de la riera, bosc de Can Carbó i la Marata; riera de Pins i rec Clar; boscos de Mas
Altaba, Can Malagarriga i el Pujol; plans al·luvials de la Tordera.
El relleu planer, només interromput per serres d’ondulacions suaus, ha permès un gran desenvolupament
de l’agricultura. Així, l’activitat agrícola, les plantacions de caducifolis i els vivers han transformat
profundament la plana selvatana. En alguns espais, però, resten encara fragments d’alzinars (Quercus ilex)
i rouredes de roure martinenc (Quercus humilis) entremig de pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi
pinyoner (Pinus pinea). La vegetació de ribera també ha estat modificada i, en alguns casos, substituïda
per plantacions de pollancres (Populus nigra) i plàtans (Platanus hispanica). Tot i així, les vernedes (Alnus
glutinosa), la vegetació potencial de la majoria dels cursos fluvials, ocupa però encara algunes superfícies
marginals. En els indrets on la verneda ha desaparegut creix la salzeda de salze blanc (Salix alba),
especialment abundant a la riera de Santa Coloma, o l’albereda (Populus alba).
Pel que fa a la fauna, destaquen les espècies relacionades amb els medis aquàtics com el bernat pescaire
(Ardea cinerea), el becadell (Gallinago gallinago) i la fotja (Fulica atra). En els mateixos espais hi conviuen
espècies de peixos com la bagra (Leuciscus cephalus), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l’espinós
(Gasterosteus aculeatus) i la gambússia (Gambusia affinis). En hàbitats més muntanyosos cal destacar el
picot garser petit (Dendrocopos minor), que té aquí un dels pocs llocs de nidificació a Catalunya. També
abunden els mamífers com el senglar (Sus scrofa), el turó (Mustela putorius), la guineu (Vulpes vulpes), el
teixó (Meles meles), la llebre (Lepus lepus) i la geneta (Genetta genetta).
Els valors estètics dels paisatges de la plana selvatana estan lligats a dos elements característics. El primer
són els cursos fluvials i estanys, que provoquen la presència d’un important nombre de comunitats
vegetals que varien la seva coloració al llarg de l’any: vernedes, alberedes, salzedes, omedes, canyissars i
bogars, entre d’altres.
Els valors històrics estan relacionats amb la configuració mateixa del paisatge agroforestal característic
del paisatge de la Plana de la Selva, un paisatge articulat històricament al voltant d’esglésies, ermites i
masies, cases fortes i castells.
Els valors productius de les planes agrícoles han estat molt importants, tot i que avui en dia es troben
immersos dins d’una dinàmica de canvi. Els amplis fons de vall creuats per cursos d’aigua són un medi
molt òptim per desenvolupar l’agricultura, que s’ha estès aprofitant els processos de dessecació a les
zones dels estanys. En els darrers decennis molts camps de conreu s’han convertit en plantacions de
caducifolis o en vivers.

Cal tenir present que la Plana de la Selva atresora una gran varietat d’elements naturals, com l’estany de
Sils o el volcà de la Crosa, i patrimoni cultural lligat al termalisme existent a Caldes de Malavella i a Santa
Coloma de Farners tots ells molt ben valorats per part de la població.
Els valors simbòlics i identitaris presents en el paisatge de la Plana de la Selva són múltiples i de
característiques diferents. D’una banda hi ha edificis de caràcter religiós que, per les seves
característiques, ubicació i popularitat, esdevenen nodes centrals del paisatge. De característiques molt
diferents són les diferents ermites, elements integrades sovint en entorns poc transformats. A Vilobí
d’Onyar hi ha les ermites de Santa Margarida, de Nostra Senyora de les Fonts i de Sant Llop, ubicada en
el turó homònim dins el domini del volcà de la Crosa l’hi dona una especial rellevància des d’un punt de
vista paisatgístic. Finalment, també cal destacar el valor simbòlic i identitari dels fons escènics
emblemàtics que s’identifiquen clarament des de la Plana de la Selva. Destaquen el massís de l’ArdenyaCadiretes, les Guilleries, amb cims com el Sobirà, i el Montseny, amb el Turó de l’Home, el Matagalls i les
Agudes.
3.2.3

Dinàmiques de la unitat de paisatge Plana de la Selva

El paisatge actual és el resultat de la transformació de la matriu biofísica per part de l’activitat humana al
llarg de la història. La Plana de la Selva ha tingut des de l’època medieval una orientació clarament agrària.
Les activitats agrícoles, ramaderes i l’aprofitament dels retalls de bosc han estat les principals
intervencions humanes sobre el medi durant molts segles. Només a partir de la segona meitat del segle
XX han aparegut nous elements que han transformat el paisatge de forma important. Per una banda
l’expansió de les urbanitzacions en espais forestals i per l’altra el desenvolupament de les infraestructures
de comunicació, com l’autopista AP-7, l’ampliació de la N-II i la línia del TAV.
Les cobertes del sòl reflecteixen els canvis recents en el paisatge. La vegetació espontània representa el
44,7% de la superfície de la Plana de la Selva. Un espai que es reparteix entre un 34,9% ocupat per boscos
i un 9,8% per bosquines i prats. L’espai agrari recobreix el 46% del territori i l’espai construït el 7,9%. Les
urbanitzacions ocupen un significatiu 3,6%.
El paisatge actual de la Plana de la Selva presenta realitats força contrastades. En primer lloc, la capçalera
de l’Onyar es caracteritza per un mosaic de camps de conreus, on predominen les plantacions d’avellaners
i els conreus herbacis, distribuïts entre fragments d’alzinars i rouredes i plantacions de caducifolis. Les
masies hi són molt abundants i els nuclis urbans són de dimensions molt reduïdes. És el cas de Brunyola,
Sant Martí Sapresa, Sant Dalmai i Salitja. Aquest tipus de paisatge és el principal dels termes municipals
de Brunyola i Vilobí d’Onyar. En segon lloc, a les valls fluvials de les rieres de Santa Coloma i de la riera de
Vallcanera els trets més significatius del paisatge són l’existència d’un ample fons de vall ocupat per
conreus, vivers i plantacions de caducifolis.

També com a valors productius del paisatge cal relacionar el gran nombre d’activitats que es fan a l’aire
lliure: jugar a golf al camp del PGA Golf de Catalunya, anar en bicicleta per la via de verda de Girona a Sant
Feliu de Guíxols o anar a peu per l’estany de Sils. Finalment, hi ha algunes activitats econòmiques que pel
seu desenvolupament necessiten un entorn adequat i amb pocs impactes: és el cas per exemple de les
activitats lligades al termalisme que es desenvolupen a Caldes de Malavella i a Santa Coloma de Farners i
algunes activitats lligades al turisme recreatiu a l’aire lliure.

Finalment, el tercer sector és el format per les planes situades al peu dels massissos de les Gavarres i de
l’Ardenya-Cadiretes. Encara que hidrogràficament pertanyen a dues conques diferents hi ha molts
elements comuns: l’existència d’amples planes agrícoles - majoritàriament de secà- que es barregen amb
fragment de boscos: pinedes de pi pinyer, alzinars i rouredes. Els centres urbans de Cassà de la Selva,
Llagostera, Caldes de Malavella i Vidreres converteixen aquest àmbit en el més urbanitzat de tota la unitat.
En aquests municipis hi és habitual la proliferació de desenvolupaments urbanístics de baixa densitat. És
el cas de les urbanitzacions la Goba, Can Carbonell, King Park, el Llac del Cigne i els Escuts.

Els valors socials dels paisatges de la Selva són notables i van lligats al gran nombre de senders per fer a
peu o en bicicleta que existeixen i que transcorren pel costat dels cursos fluvials, pel mig dels amples fons
de vall o que ressegueixen ermites i masies. També és emprada l’antiga traça del ferrocarril que anava de
Girona a Sant Feliu de Guíxols.

A causa de la seva situació i característiques geogràfiques, per la Plana de la Selva hi transcorren els
principals eixos viaris i ferroviaris del país: l’autopista AP-7, la carretera N-II, l’eix transversal (C-25), la línia
ferroviària de Barcelona a Portbou i la nova via del Tren d’Alta Velocitat (TAV), més de les carreteres
comarcals d’accés a la Costa Brava (C-35), la que ressegueix la vall de la riera de Santa Coloma (C-63) i la
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que uneix Girona amb Llagostera (C-65). La integració paisatgística d’aquestes infraestructures no és
sovint la més idònia.
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
x
x
x
x
x

Unes zones inundables restaurades i potenciades en la seva diversitat ecològica.
Uns paisatges de vegetació associada als cursos fluvials valoritzats i preservats com a connectors
i sistemes de síntesi de l'estructura del territori.
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.
Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària i línies elèctriques) integrades en el
paisatge que no comprometin la permeabilitat ecològica i social.
Un sistema de masies i una trama viària d'arrel històrica ben conservats i potenciats com a
elements articuladors del paisatge mosaic.
Un sistema d'itineraris i miradors que permetin descobrir la diversitat dels paisatges.

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 6) 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.
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).

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció
x
x
x
x
x
x
x
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.
Preservar i promoure els valors ecològics dels ambients humits i riparis.
Preservar el paisatge agroforestal de conreus, plantacions de caducifolis i boscos mixtos. Reduir
l'abandonament dels conreus i el risc d'homogeneïtzació del mosaic.
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.
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.).
Millorar el perímetre de les urbanitzacions (estètica i protecció enfront els incendis).
Realitzar un estudi d'integració paisatgística de les futures ampliacions dels eixos de comunicació
de la unitat que també inclogui mesures correctores.
Preservar el valor patrimonial la xarxa de petites carreteres d'arrel històrica.

Imatge 6. 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

x
x
x
x
x
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.
Promoure una configuració compacta i ajustada a la tipologia tradicional dels nuclis i evitar
l'aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge.
Evitar el foment de les carreteres-aparador amb edificacions a banda i banda del viari.
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.
Reintegrar paisatgísticament les infraestructures lineals mitjançant barreres, tancaments, filtres
vegetals, etc. a fi de millorar tant l'aspecte com la connectivitat social i ecològica.
Molts dels boscos de ribera han estat substituïts recentment per explotacions de caducifolis. Cal
restaurar els àmbits amb vegetació de ribera que estiguin degradats.
Promoure una xarxa d'itineraris paisatgístics i de miradors.
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Font: Catàleg de paisatge de les comarques gironines (Observatori del Paisatge; Generalitat de Catalunya, Departament de Política
Territorial i Obres Publiques, 2010).
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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.

4. PAISATGE DEL LLOC I DEL PLA
4.1
4.1.1

Descripció i visibilitat de l’emplaçament
Estructura de lloc

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.
L’àmbit del Pla Especial Urbanístic (PEU) té una superfície de 82,9 ha, situada al sud de la carretera C-25 i
a l’est de l’autopista AP-7. La geomorfologia de la zona d’estudi es caracteritza per un relleu a grans trets
pla, amb una cota per sota 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, i al centre, al voltant de la bassa dels camps de Can Sunyer.

A nivell ecològic es destaca, doncs, la presència de formacions en galeria força ben estructurades
(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.
Específicament, l’Hàbitat de Catalunya predominant (segons cartografia disponible al Departament de
Territori i Sostenibilitat) al sector són els Conreus herbacis extensius de secà (codi 82c), amb quasi el 88%
de la superfície total. 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. També hi ha una estreta
franja limítrof amb l’AP-7 que correspon a l’hàbitat Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc
de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana (codi 42y), que està inclòs en l’Hàbitat
d’Interès Comunitari Pinedes mediterrànies (codi 9540).
Imatge 8. Àmbit del PEU sobre ortofotomapa

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.
Imatge 7. Àmbit del PEU sobre topogràfic 1/5.000

Font: Elaboració pròpia amb la cartografia disponible a l’ICC, 2018.

4.1.2

Visibilitat de l’emplaçament

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’àmbit es situa en una zona molt planera, presentant les cotes més
altes al sud/sud-est, i les més baixes al nord i al centre (on es situa la bassa i proximitats). Fora de l’àmbit
les cotes més altes es poden veure a la imatge següent.
Font: Elaboració pròpia amb la cartografia disponible a l’ICC, 2018.

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
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L’anàlisi de la conca visual s’ha dut a terme a partir del model digital d’elevacions del terreny 2 2x2 m
disponible per a la seva descàrrega a l’aplicació VISSIR 3 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Les seves principals característiques son:

Imatge 9. Punts elevats propers a l’àmbit d’estudi

Å Entre Can Gironès i
el Bosc d’en
Gironès, 143
metres;
Å Entre els camps de
Can Rigau i de Can
Feixes, 144 metres;

孰

Model de malla regular de 2x2 m

孰

Altituds ortomètriques

孰

Basat en dades LiDAR

孰

Exactitud altimètrica estimada: error mitjà quadràtic de 0,15 metres

S’han utilitzat els fulls 303 (102, 103 i 104) i 304 (102, 103 i 104) per unir-los i, posteriorment, retallar-los
a una extensió que permetés la representació de resultats a escala 1:20.000 en una a composició DINA5
apaïsada, centrant el marc en 31T 480149 4634582 UTM i Nord rotat 90º.

Å Al camí principal del
sector PGA Golf
actual, entre l’hotel i
el club social, 138
metres;

Coneixent-se les geometries dels elements a partir dels quals elaborar la conca de visibilitat, s’han
incorporat les seves respectives alçades al model. El perímetre de totes aquestes entitats s’ha dividit en
trams d’un metre de longitud i s’ha obtingut el punt mig de cadascun d’aquests segments. L’anàlisi de
visibilitat s’ha realitzat intersectant el model digital del terreny, augmentat amb les magnituds conegudes
de cadascun dels elements, amb agrupacions de punts corresponents als tres models generats
(edificacions, masses d’aigua i elements auxiliars i pàrquings). El resultat són models de la mateixa
resolució que la capa de terreny, on el valor de píxel correspon al nombre de punts visibles des de cada
cel·la. Així doncs, si el valor d’una cel·la és 0 cap element és visible des de la mateixa.

Å A la Serra de Coguls,
en el camí que va de
Santa Coloma
Residencial a Vilobí
d’Onyar, cotes
d’entre 150 i 153;

Per a l’elaboració del model general s’ha creuat la mateixa capa augmentada amb la totalitat dels punts
que conformen el complex. En la representació percentual de resultats (Imatge 4) s’ha categoritzat el
ràster resultant en 4 intervals iguals, excloent el valor 0. La quantitat de punts visibles en la franja màxima
i mínima de cada rang s’ha traslladat a una magnitud percentual, on la visibilitat màxima possible es
correspon al 68% dels punts que conformen el model.

Å A la part nord de la
urbanització les
Comes, 144 metres.
Al nord les cotes són
inferiors a les que es
troben al sector, ja
que el pendent va
en aquesta direcció,
per això no se n’ha
marcat cap al nord
de la C-25.

Per últim s’han realitzat tres models amb el mètode invers, visibilitat des de punts coneguts. S’han definit
tres punts a partir dels quals analitzar la seva visibilitat, computada a partir del model augmentat, definintse un offset o alçada de l’observador de 170 cm. Els resultats es presenten en les figures “Observer 1, 2 i
3”, així com les respectives perspectives generades a partir de la representació en entorn 3D del model.
Cal tenir en compte que en l’anàlisi de la visibilitat no s’ha considerat l’existència de vegetació.
Resultats

Des de cap dels punts esmentat, l’àmbit era visible, en la majoria de casos perquè la poca diferència de
cota entre el punt d’observació i l’àmbit de seguida es compensava amb l’apantallament fet per les àrees
boscoses o per alguna edificació. L’únic punt exterior a l’àmbit des d’on es veu aquest, és al llarg de la C25, entre Can Palau i el torrent de Can Sunyer.

La conca visual de les masses d’aigua es pot veure que va cap al nord-est i que serien visibles des de les
masies situades al nord de la C-25 (Can Tió, Can Ricard Nou, Can Tara, la Tiona, Can Planes, etc.), i a l’est
de l’A-2 (nucli de Franciac). Cal tenir en compte que les llacunes són masses d’aigua de superfície
considerable i que l’aigua presenta un nivell de reflexió de la llum important, però també que el fet que
siguin a nivell de terra i en cotes baixes, i que hi hagi vegetació entre les llacunes i les edificacions
esmentades, fa probable una disminució de la seva visibilitat. També són visibles des d’alguns punts a l’est
de l’àmbit, la major part dels quals corresponen a masses boscoses, excepte l’edificació de Ca l’Ogàs.

L’estudi de la conca visual s’ha fet tenint en compte els diferents elements de l’ordenació que poden tenir
un cert impacte paisatgístic, per analitzar des d’on són visibles. Per tant, dins d’un requadre aproximat de
4,5 x 3 km al voltant de l’àmbit del PEU, s’ha analitzat des d’on es veu el llac i els seus serveis tècnics, des
d’on es veuen les edificacions, i des d’on es veuen les zones d’aparcament.

Pel que fa les edificacions, aquestes són més visibles que les masses d’aigua perquè tenen una alçada
determinada i estan situades en cotes superiors. A part de ser visibles des dels mateixos llocs que les
masses d’aigua, la conca visual d’aquestes s’estén lleugerament cap al sud (cap al sector del golf actual),
i cap a l’oest (camins d’accés a la urbanització les Comes). La visibilitat de les edificacions en ambdós casos,
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però, queda interrompuda per les masses boscoses del Bosc d’en Gironès, en el cas del golf actual, i de la
Serra d’en Guilla, en el cas dels camins de les Comes.

cau cap al sud i cap a l’oest, i des d’on l’àmbit és més visible és el nord-est, tot i que amb percentatges
baixos, d’entre el 17% i el 34%.

La visibilitat de les zones d’aparcament és més àmplia que la de les masses d’aigua però menor que la de
les edificacions, al tractar-se d’actuacions sense volumetria, però situar-se en cotes més elevades que les
masses d’aigua. Així, la seva conca visual es redueix considerablement cap al nord-est en comparació amb
la de les edificacions, tot i que segueixen sent visibles per les masies de Can Tió, Can Ricard Nou, Can Tara,
la Tiona, Can Planes, etc., i pel nucli del Franciac a l’est. Pel que fa la conca visual cap a l’oest i el sud, és
pràcticament igual a la de les edificacions i, per tant, l’apantallament de la vegetació també.

Per veure totes les anàlisi de visibilitat, es pot consultar l’Annex 1.
L’anàlisi de la visibilitat a través de SIG s’ha complementat amb una anàlisi in situ de la visibilitat de l’àmbit
des dels diferents camins que el voregen, constatant-se que la màxima visibilitat de l’àmbit és des del seu
quadrant sud/sud-oest, seguin l’últim tram del camí ral de Girona a Barcelona, entrant des del golf actual,
i el camí de Vilobí a Caldes, fins arribar a Ca l’Estany (fotografies en els punts 1, 2, 3 i 8). També, el camí
de Tiona a Vilobí, entre Can Palau i el torrent de Can sunyer (fotografia en el punt 5).

Es conclou, doncs, que la conca visual de l’àmbit és molt compacta, sobretot dins els límits del propi pla
especial, ja que és un àmbit molt planer i amb cap element distorsionador, sobretot tenint en compte que
en aquesta anàlisi de visibilitat no s’ha tingut en compte l’apantallament de la vegetació actual. A
distàncies llargues, el camp visual de l’àmbit, doncs, només està obert cap al nord i nord-est (tenint en
compte que a l’est i al sud les masses boscoses compensen la poca diferència de cota i no deixen que
l’àmbit sigui visible), sent visible només des de la C-25 i les edificacions al nord d’aquesta i a l’est de l’A-2.
A distàncies curtes la visibilitat és alta, sobretot pels camins perimetrals existents actualment a l’àmbit, el
de Caldes a Vilobí, el de la Tiona a Vilobí, i el camí ral de Girona a Barcelona, però no pel límit est de
l’àmbit, on la massa boscosa dificulta la visibilitat en la major part del tram.
Imatge 10. Percentatge de visibilitat de tots els elements inclosos al PEU

Font: Elaboració pròpia

Analitzant la visibilitat de l’àmbit tenint en compte tots els elements que s’inclouen al PEU i des d’un punt
de vista percentual, es veu clarament que la màxima visibilitat es dona dins els límits del propi PEU (camps
de Can Sunyer), des d’on el percentatge de visibilitat dels elements analitzats (masses d’aigua, edificacions
i aparcaments) és d’entre el 51% i el 68%. També hi ha un punt de visibilitat màxima al camí ral entre
Barcelona i Girona, al petit bosquet situat al límit sud de l’àmbit. Aquesta anàlisi percentual també
corrobora el que s’ha comentat anteriorment, que a mida que ens n’allunyem, la visibilitat ràpidament
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4.1.3

Alternatives d’ubicació

Can l’Estany Can Cua

El Pla Especial Urbanístic. Llac naturalitzat i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no
urbanitzable contempla les zones següents:
孰

N1: Conreus

孰

N1v: Conreus de vinya

孰

N2b: Àrea de millora de la biodiversitat

孰

N4g: Camp de golf

孰

N4e: Àrea esportiva

孰

N4h: Llac naturalitzat

孰

N4hip: Hípica

Els conreus són la coberta més present a l’àmbit i les zones N1 queden definides per defecte un cop feta
l’ordenació. Per tant, no tenen alternatives d’ubicació.

Camps de futbol
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El conreu de vinya s’ubica en una zona actual de conreu de cereals, per tant es manté l’ús, tot i que no el
tipus de conreu. S’ubica al sud de l’àmbit, adjacent a l’àrea actual del PGA golf, propera als àmbits
antropitzats ja existents, perquè es considera que el seu manteniment és més intensiu que el de la resta
de tipus de conreu i per tant, millor que es situï en una zona ja de per sí més freqüentada i accessible. El
celler i l’aparcament que l’acompanyen es situen adjacents al vial per facilitar-ne l’accés, minimitzar els
recorreguts i no haver-ne de fer de nous.
Les àrees de millora de la biodiversitat han estat repartides per l’àmbit d’acord a la finalitat de relligar els
diferents usos que es preveuen, donant coherència i facilitant la connectivitat ecològica amb els hàbitats
biodiversos presents i circumdants, per això s’han disposat perimetralment en el sector. Aquesta
disposició també facilita la integració paisatgística de les actuacions que es plantegen en les diferents
zones.
L’activitat corresponent a camp de golf ja es troba implementada i en funcionament. La seva inclusió en
el Pla té a veure amb la regularització urbanística d’aquesta realitat.
L’àrea esportiva disposa del seu estudi d’impacte i integració paisatgística propi (inclòs en el Projecte
d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (PAE) per a la implantació d’una àrea esportiva
a Vilobí d’Onyar, TESEU, febrer de 2018), ja aprovat. Com s’indica en el propi EIIP, s’ha situat en l’àrea que
menys afectació comporta en les visuals, és a dir, en el 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. A més, 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.
Pel que fa al Llac naturalitzat, la seva situació i forma s’han determinat lògicament en relació a l’orografia
existent i, per tant, on és més fàcil l’acumulació d’aigua. Efectivament la seva disposició és preveu en el
fons de vall, triant les cotes més 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.

8

Al sud-oest del llac es preveu un edifici de serveis amb piscina descoberta, una zona d’aparcament propera
a aquest edifici, una zona d’aparcament al sector nord del llac, tres basses de drenatge i les edificacions
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auxiliars de tractament d’aigües del llac. Les basses de drenatge i les instal·lacions tècniques s’ubiquen en
relació al llac per a la seva correcta funcionalitat, mentre que l’aparcament del sud es situa adjacent al
camí ral de Caldes a Vilobí, que connecta el sector actual del PGA Golf amb els camps de futbol i amb el
futur lloc. L’aparcament al nord del llac es situa adjacent al camí existent que uneix el camí de la Tiona a
Vilobí amb el camí de Caldes a Vilobí, creuant l’àmbit, i serveix per donar accés a un embarcador per a
embarcacions sense motor. Per tant, els aparcaments s’ubiquen amb la lògica de donar accés fàcil als
diferents serveis vinculats al llac i es situen en camins existents.
L’hípica preveu un picador cobert, estables, i edifici de serveis, sent, per tant, l’activitat que representa
més concentració de sostre. És per això que s’ubica a les instal·lacions ramaderes existents de Can Palau,
amb 4.367 m² de sostre, que es podran aprofitar parcialment o total, tot i que el projecte corresponent
n’acabarà plantejant les possibilitats i la conveniència. Tot i que aquesta zona és la que està menys
definida en el PEU, s’ha valorat com a bona la ubicació de la possible activitat futura d’hípica perquè la
transformació topogràfica facilita noves implantacions d’edificació. 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/sudest 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.
4.2

Programa i requisits del pla

4.2.1

Finalitat i justificació del pla

Components del pla

La proposta que es desenvolupa en el present PEU, per a aquells usos compatibles amb el SNU del conjunt
de l’ordenació general, es fonamenta en que les noves activitats girin a l’entorn de la creació d’un llac
sobre la vall del torrent de Can Sunyer, en el qual ja s’hi ubica actualment una bassa de reg de recollida
d’escorrentia natural, per tal de configurar un entorn de noves experiències vinculades a la natura i a les
capacitats del territori on s’insereix.
El punt de partida estratègic és la lectura i reconeixement de les preexistències i la seva delimitació en
espais d’un determinat valor ecològic, incorporant noves àrees de valor respecte a la biodiversitat
vinculada al medi terrestre, millorant així, la connectivitat ecològica en tot l’àmbit, i reservant certs espais
limítrofs de l’àmbit com a àrees d’esponjament i de filtre entre les peces d’activitat i els espais oberts
d’interès ambiental.
Per tant, els espais resultants, són:
a.

Espais de biodiversitat vinculada al medi terrestre. Inclouen les àrees boscoses de l’àmbit presents a
l’entorn del forat 7 del camp de golf i entre els camps de conreu de la vessant est cap a l’autopista
AP7; la totalitat de l’àrea dels camps de Can Cua excepte la part que s’inclou a l’hípica; la part superior
dels camps de Ca l’Estany a la vessant est entre el camí ral i el llac; els camps adjacents a la massa
boscosa de la vessant est entre el camí ral i l’autopista AP7, a tocar del pont del camí ral sobre la
mateixa; i l’extrem superior de la vessant oest, entre el Bosc d’en Gironès i el llac. La seva delimitació
pretén reconèixer aquestes àrees com a reserves de determinats hàbitats i dels valors paisatgístics
del territori.

c.

Espais d’activitat. Les activitats que es volen desenvolupar són:
- Camp de golf
- Zona esportiva
- Hípica
- Activitats recreatives lligades al llac
- Vinya i celler en part de l’espai agrícola

d.

Espais agrícoles: els que ja són presents a l’àmbit, excepte els que formaran part d’espais d’activitat,
d’espais per a l’augment de la biodiversitat vinculada al medi aquàtic (llac central), i per a l’augment
de la biodiversitat vinculada al medi terrestre.

4.2.3

El present Pla Especial Urbanístic. Llac naturalitzat i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no
urbanitzable a Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, forma part del procés d’ampliació d'activitats que
oferirà el “Resort” de la PGA Catalunya. Val a dir, però, que per part de la 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’un seguit d’activitats esportives i agrícoles a
l’aire lliure a l’entorn d’un llac naturalitzat que doni caràcter i singularitat al nou paisatge i l’integri en el
medi en el que pertany, amb la virtut d’augmentar-ne el seu caràcter “biodivers” amb criteris de
sostenibilitat ecològica.
4.2.2

b.

Espais de biodiversitat vinculada al medi aquàtic: encapçalats pel nou llac naturalitzat i les seves vores
i àrees de fito-depuració, amb una superfície que ocuparà l’actual bassa i part de la lleres del torrents
de la conca de Can Sunyer. Aigües avall del llac es preservarà el Torrent de Can Sunyer i la seva
vegetació de ribera. La seva delimitació pretén reconèixer i preservar les àrees per a una regeneració
de determinats hàbitats i una millora dels valors paisatgístics del territori.
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Requisits tècnics i funcionals

Dins dels diferents espais que preveu el PEU, els que tenen uns requisits que potencialment produiran
més impacte paisatgístic són els vinculats al nou llac naturalitzat i als espais d’activitats. En aquest sentit,
els espais de biodiversitat vinculada al medi terrestre es considera que en tot cas tindran un impacte
paisatgístic positiu, que també poden ajudar a la integració paisatgística de les altres peces del PEU.
Característiques del llac artificial
El Torrent de Can Sunyer recull les aigües de la petita conca existent a l’àmbit en direcció a l’Onyar, amb
suau pendent des de la cota +136 a l’extrem sud-oest fins a la cota +112 a l’extrem nord-est de l’àmbit. El
llac naturalitzat es preveu emplaçar en la zona central d’aquesta secció, reconeixent la situació de l’actual
bassa, com a coordenada d’origen a partir del qual s’estendran els gairebé 600 metres de llargada de la
nova làmina d’aigua. Això suposa haver de resoldre finalment 9 metres de desnivell i, com a mesura de
disseny, s’adopta la solució de dividir la làmina d’aigua en dues llacunes, la superior (S) i la inferior (N), a
diferent nivell, a fi d’evitar infraestructures de retenció que podrien suposar un fort impacte visual i
paisatgístic.
Així doncs, les cotes resultants dels dos trams dibuixen una llacuna superior a la cota +122, i una llacuna
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.
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.
Per tant, en resulta una superfície de llacunes de 4,1 ha, amb una profunditat d’almenys 2 metres per a
què puguin donar-se estratificacions en la temperatura de la massa d’aigua que afavoreixin la presència
de diferents dinàmiques biològiques i de fluids, possibilitant l’intercanvi i el moviment entre els mateixos
i, per tant, reproduint les dinàmiques ecològiques pròpies dels sistemes naturals.
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Pel que fa al manteniment de la qualitat de l’aigua i a la seva recirculació, cal considerar unes àrees
reservades per a la plantació d’espècies vegetals que combinades amb vores inundades de poca
profunditat facin possible cicles de depuració basats en la filtració per llits de graves i el consum de la
matèria orgànica retinguda en els mateixos per part de les espècies vegetals seleccionades. Això es
concreta en tres aiguamolls de filtració natural ubicats a l’oest, a l’est i al sud del llac superior, tenen una
superfície total de 7.749 m2.
Caldrà també el control constant i continu de la qualitat de l’aigua de l’interior del llac, pel que s’estableix
un sistema automatitzat de sensors de qualitat de diferents paràmetres de l'aigua instal·lats en l’interior
de les sales tècniques de filtració, que es reparteixen al voltant del llac.
La zona vinculada al llac naturalitzat, a part de les dues llacunes i les basses de regulació comentades,
contemplen:
孰

2 aparcaments, de 65 i 30 turismes respectivament.

孰

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

孰

Edifici de serveis amb un sostre màxim de 1.000 m² per a albergar una petita cafeteria, vestuaris i
serveis per a banyistes, una infermeria, i zones de taller de manteniment i serveis tècnics del llac.

孰

1 piscina descoberta vinculada a l’edifici de serveis.

孰

Zona específica de serveis tècnics vinculada a la infraestructura de retenció i bombeig del pou a la
part baixa del llac.

孰

Passeig perimetral de recorregut lúdic, esportiu i paisatgístic

孰

Miradors i punts d’observació de fauna

孰

Àrees d’esbarjo

La regularització del camp de golf existent
En aquest punt es tracta de regularitzar una situació existent no reconeguda, ja que el forat 7 que s’inclou
en aquest PEU (9,5 ha), forma part de la totalitat del complex del sector del golf a Caldes.
La implantació del celler i la plantació de vinyes
És una zona de 8,4 ha, on hi haurà plantació de vinya i un celler amb sala de tast, de màxim 650 m2 de
sostre (el celler tindrà uns 250 m2 i la sala de tast uns 400 m2). També es preveu una zona d’aparcament
adjacent per a 50 turismes.
4.3
4.3.1

Visió integral del pla
Encaix del projecte en el lloc i visió global de l’ordenació

L’àmbit del PEU és actualment bàsicament agrícola, amb edificacions disperses associades a aquest ús
(Can Palau, Can Cua i Ca l’Estany), i petites zones boscoses, sobretot franges que separen conreus i les
associades al torrent de Can Sunyer i al que ve del Bosc d’en Gironès.
L’element principal del PEU sobre el que tot gira és el llac naturalitzat, que és l’element central de l’àmbit
i que ocuparà l’actual bassa agrícola, la part final del torrent de Can Sunyer, i bona part dels camps de
conreu centrals.
Tot i que la superfície que ocupa és rellevant, la làmina d’aigua es situa en la zona de cotes més baixes i
no té alçada, per tant serà només visible des dels recorreguts més propers, des del camí de la Tiona a
Vilobí i des de la C-25. Cal destacar, en aquest sentit, que l’àrea de millora de la biodiversitat (N2b) es
situa en una zona que permetrà ocultar-lo pràcticament en la seva totalitat quan els peus arboris arribin
a una certa alçada, a part que està previst que tingui vegetació arbustiva i arbòria perimetral, que també
en facilitarà la integració.

La implantació dels camps d’esports
L’àrea esportiva, de 4,7 hectàrees, contempla la construcció de camps de gespa així com els seus serveis
i dotacions complementàries. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, els camps d’esports tenen el seu
estudi d’impacte i integració paisatgística propi (inclòs en el Projecte d’actuació específica d’interès públic
en sòl no urbanitzable (PAE) per a la implantació d’una àrea esportiva a Vilobí d’Onyar, TESEU, febrer de
2018), ja aprovat. Tot i així, respecte el que es va aprovar en l’EIIP del PAE, la proposta actual de PEU
inclou una possible creixement del 30% (231,93 m2) respecte la superfície actual, que se situarien com a
ampliació de les edificacions ja contemplades en el PAE, entre aquestes i l’aparcament, amb la mateixa
alçada màxima. Per tant, es considera que les mateixes mesures i criteris d’integració paisatgística
enclosos en l’EIIP ja aprovat són vigents per a aquesta ampliació.

L’àrea esportiva ja té el seu propi estudi d’impacte i integració paisatgística (inclòs en el Projecte
d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (PAE) per a la implantació d’una àrea esportiva
a Vilobí d’Onyar, TESEU, febrer de 2018), aprovat i amb les mesures d’integració ja definides.
Com es pot veure al plànol de zones i gàlibs de l’hípica, aquesta preveu una superfície d’edificació que
ocupa les tres granges existents actualment a la que se li suma la superfície de l’antic magatzem situat al
costat de la bassa de Can Palau, que s’enderrocarà. Així, el sostre previst en aquesta zona (ja existent) es
concentrarà en aquest àmbit d’edificació definit, però no l’ocuparà tot. Per això, el càlcul de visibilitats
s’ha fet amb les tres edificacions existents actualment i no amb tota la superfície prevista perquè respon
més a la realitat del que seran en el futur les potencials edificacions associades a l’hípica que no pas
considerar que tota la superfície s’edificarà com una sola peça.

La implantació de la hípica
La hípica, amb 4,9 hectàrees, és l’activitat que representa més concentració de sostre (4.367 m², que ja
són de sostre existent). Es preveu la ubicació de les futures edificacions on es situen actualment les
granges de Can Palau, amb la possibilitat d’aprofitar-ne alguna quan es desenvolupi la zona.

Cal dir també que tot el perímetre de la zona d’hípica es qualifica d’àrea de millora de la biodiversitat, de
manera que la integració de les edificacions que es facin a la zona es garanteix amb l’apantallament de la
vegetació.
El camp de golf és existent i el PEU només el regularitza, a banda que no implica cap instal·lació o edificació
potencialment impactant. Pel que fa la zona de vinya, tot i que es canvia el tipus de conreu de cereal a
vinya, no es considera que aquest canvi en el tipus de conreu tingui un impacte paisatgístic rellevant.

La zona d’hípica tindrà:
孰

Picador cobert

孰

Estables i/o boxes, amb una capacitat total per a 30 cavalls.

孰

Edifici de serveis tipus vestuaris, cafeteria, etc.

31

Pel que fa als aparcaments, se’n preveuen 3 (l’associat als camps de futbol ja està integrat en el projecte
d’actuació específica propi d’aquestes instal·lacions) i suposen una superfície total considerable, uns
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8.600 m2. Tot i així, com el llac, són actuacions sense alçada, per tant la seva visibilitat és menor que la de
les edificacions.
Per tant, els elements que tindran un major impacte paisatgístic seran el celler i l’edifici de serveis associat
al llac, i, encara que són de superfície relativament reduïda i poca alçada, s’ubiquen en cotes relativament
altes respecte el total de l’àmbit, amb la voluntat precisament de que siguin edificacions singulars, per
tant, es busca que ressaltin en l’entorn, no ocultar-los. En aquest sentit, les mesures d’integració
paisatgística per aquestes dues edificacions es centraran exclusivament en la pròpia edificació amb
l’objectiu que l’impacte sobre l’entorn no sigui negatiu.
Igual que en el cas de l’hípica, l’àmbit d’edificació dibuixat per a ubicar l’edifici de serveis associat al llac i
el celler, no s’ha d’entendre com una edificació que ocuparà tota la superfície, sinó que el sostre previst
en aquesta zona s’ubicarà dins l’àmbit d’edificació definit i tindrà com a màxim l’alçada definida. Per això,
en el cas de l’edifici del llac, també s’han calculat les visibilitat amb un volum inferior que l’àmbit
d’edificació, que representa una aproximació més realista dels volums reals que hi haurà quan s’hagi
desenvolupat el pla.
Pel que fa als àmbits d’urbanització definits en el cas del celler, el llac i l’hípica, i que són majors que els
àmbits d’edificació, no s’hi preveu fer res, només indiquen l’àmbit on hi podran anar elements
d’urbanització tipus il·luminació, camins, mobiliari, etc. que encara no estan definits.
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Pel que fa als moviments de terres, aquests són rellevants sobretot per a la implantació del llac, però el
resultat final no presenta ni grans desmunts ni terraplens, per tant el canvi en la topografia no és rellevant
visualment. Per la mida de les edificacions i la seva disposició, la seva implantació tampoc implicarà grans
canvis en la topografia, ja que també s’adapten als pendents preexistents a l’àmbit. La topografia actual,
la resultant i resultant després de la proposta es pot veure als plànols d’ordenació, proposta i serveis del
document urbanístic.
Els plànols de zones i gàlibs es poden consultar a als plànols d’ordenació, proposta i serveis del document
urbanístic.

Font: TESEU, SLP
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Imatge 11. Ordenació prevista en el PEU

L’ordenació proposada es pot veure a la imatge següent.

Taula 3. Superfícies i sostre del PEU

L’edifici de serveis associat al llac s’ubica al sud-oest d’aquest, de manera que té un bon accés des del
camí de Caldes a Vilobí i, per tant, des del golf actual, i també permet tenir una situació privilegiada
respecte el llac, ja que el lleuger pendent va de sud a nord, de manera que des de l’edifici es tindrà una
bona panoràmica de tot el llac.
El celler s’ubica a l’extrem sud-est de la zona dedicada a conreu de vinya, adjacent al camí ral de Girona a
Barcelona, per tant també en un lloc amb molt bona accessibilitat i amb la mateixa lògica que l’edifici del
llac, en un punt elevat respecte el conreu de vinyes, ja que el pendent descendeix cap a l’oest i cap al
nord, àmbit ocupat per la plantació de vinyes.
Els aparcaments associats al llac (un situat al sud-oest i l’altre al nord), i l’associat al celler, tampoc tenen
massa possibles ubicacions alternatives, ja que s’ubiquen en funció de les edificacions o serveis als que
han de donar accés.
4.3.3

Valoració global dels canvis induïts pel projecte

El canvi en el paisatge de l’àmbit és important, ja que bona part del sector actualment ocupat per camps
de conreu, deixarà pas al llac i a zones boscoses. Són precisament aquestes noves zones boscoses (àrees
de millora de la biodiversitat) que, col·locades en espais majoritàriament perimetrals i envoltant
pràcticament tot l’àmbit, actuaran com a apantallament de les actuacions de l’interior. La poca alçada de
les edificacions i l’aprofitament de les granges preexistents, ajuden a minimitzar l’impacte dels elements
construïts proposats. Per aquestes i per als aparcaments, s’hauran d’adoptar mesures concretes
d’integració per a assegurar que aquesta és efectiva.

Font: TESEU, SLP

4.3.2

Elements o
component afectat

Tipus d’afectació
potencial

Objectiu de les mesures
d’integració

Efecte final

Configuració
topogràfica de l’àmbit

Canvi en la
topografia per
implantació del llac,
les edificacions i les
zones d’aparcament

Les edificacions i
aparcaments s’adapten al
desnivell del terreny i el llac
es divideix en dues llacunes
per minimitzar
infraestructures de retenció
que podrien suposar un fort
impacte visual i paisatgístic

El llac implica un anivellament
important, però es situa en les
cotes més baixes de l’àmbit i els
salts entre làmines d’aigua i
l’actual torrent és només de 4 i 3
metres, respectivament. Per la
resta, es manté la forma general
de la topografia actual

Pèrdua del caràcter
agrícola i forestal de
l’àmbit,
artificialització del
paisatge.

Manteniment de les masses
boscoses existents el
màxim possible, distribució
perimetral de noves zones
boscoses, i introducció del
conreu de vinya

Des de l’exterior de l’àmbit,
aquest es veurà més boscós del
que és actualment. L’existència
del llac naturalitzat crearà un nou
ecosistema que s’integra
perfectament en el context
agroforestal actual, igual que el
conreu de vinya.

Intrusió visual de
les noves
edificacions

Distribució perimetral de
noves zones boscoses i
introducció de criteris
constructius per a la
correcta integració de les
edificacions singulars

Les instal·lacions i serveis tècnics,
així com els futurs estables de
l’hípica, seran molt poc visibles,
mentre que les edificacions
singulars s’inseriran amb la
màxima cura, ordre i harmonia,
de manera que no desvalorin el
paisatge

Alternatives d’ordenació

La ubicació de les diferents zones ja s’ha explicat en l’apartat anterior 4.1.3. Alternatives d’ubicació. Partint
de la lògica en l’ordenació de les zones, les actuacions que el PEU contempla (edificacions, aparcaments,
llac i instal·lacions complementàries), la seva ubicació respon a diferents raons.
Cal comentar també que el PEU defineix els àmbits d’edificació, però no hi ha encara projectes concrets
per a les diferents edificacions ni una proposta de composició de les diferents instal·lacions que aniran a
cada zona; per tant, no es pot parlar d’alternatives d’ordenació perquè nomes hi ha definides les àrees on
es podrà ubicar el sostre definit en cada zona.
Per una banda, el llac, com ja s’ha comentat, està situat en les cotes més baixes de l’àmbit, precisament
perquè és on en l’actualitat hi aboquen un parell de torrents i, per tant, on s’hi concentra l’escorrentia
natural. El serveis tècnics de la instal·lació així com les basses de depuració s’ubiquen en funció de les
circumstàncies òptimes per al seu correcte funcionament, per tant, no tenen altra ubicació possible.
Els camps de futbol i edificacions associades, ja tenen el seu propi estudi d’impacte i integració
paisatgística, com s’ha comentat, per tant la valoració d’alternatives d’ordenació en aquest cas no
s’aborda en el present informe (veure Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable
(PAE) per a la implantació d’una àrea esportiva a Vilobí d’Onyar, TESEU, febrer de 2018).

Fesomia agroforestal

Absència
d’edificacions,
excepte masies
disperses i
edificacions agràries

Les edificacions associades a la zona d’hípica es desenvoluparan allà on hi ha actualment les granges de
Can Palau, intentant aprofitar-les sempre que sigui possible, per tant, tampoc té cabuda el plantejament
d’alternatives d’ordenació perquè es considera que sempre serà més positiu aprofitar edificacions
existents que introduir-ne de noves.
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4.4
4.4.1

Anàlisi sistemàtica de les transformacions

Clau

Zona del PEU

Superfície

Sostre

Gàlib

Màx. 773,10
m2+30%

5,25 m / 3 m

Capacitat

Pistes poliesportives

Elements construïts

El PEU defineix vàries zones que contemplen àrees d’edificació: el celler, el llac naturalitzat, l’àrea
esportiva i l’hípica. Tot i així, el pla només defineix en quina àrea es podrà edificar dins de cada zona, el
sostre màxim que s’hi podrà ubicar, i el gàlib de les edificacions. Per tant, no hi ha projectes concrets sobre
les edificacions que s’ubicaran a cada lloc.

Vestuaris

N4h

Sí que per al celler i per a l’edifici de serveis associat al llac s’ha definit que tindran dos nivells per adaptarse millor a la topografia del terreny. En concret, a la zona de vinya el pendent disminueix d’est a oest, de
manera que la planta soterrani del celler quedarà totalment per sota el nivell del terreny actual per la
façana oriental, mentre que tindrà una alçada aproximada de 2 metres per sobre el terreny en la façana
principal (orientada a l’oest). Pel que fa la planta baixa, aquesta quedarà a nivell de terreny per la façana
oriental i en canvi per la façana principal es situarà sobre la planta soterrani amb una alçada màxima de 4
metres.
Pel que fa l’edifici associat al llac, aquest està pensat en dos nivells esglaonats per adaptar-se a la forma
actual del terreny. En aquest cas, el desnivell va d’oest a est, per tant, tant a la façana occidental com
oriental només s’hi veurà un nivell, amb una alçada de 4 metres respecte el terreny. En la part central de
la futura edificació es sobreposaran els dos nivells, amb una alçada total de 8 metres sobre el nivell del
terreny en aquell tros.

49 turismes i 4
autocars

Aparcaments

N4hip

Llac naturalitzat
Llacunes
Edifici de serveis
Aiguamoll
Sales tècniques
Piscina descoberta
Embarcadors
Passeig
Mirador/Àrees
d’esbarjo
Aparcaments
Hípica
Picador cobert
Estables/Boxes
Edifici de serveis

16,15 ha
4,1 ha
Màx. 1.000 m2+30%

2 nivells de 4 m

750 m2

95 turismes
4,94 ha

4.367 m2
6m
6m
6m
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La zona d’hípica és la que en aquest moment presenta una menor definició i, per tant, les edificacions
associades també. Sí que es recomana que, en la mesura del possible, s’aprofitin les granges existents de
Can Palau.
Les edificacions associades als camps de futbol són casetes provisionals per als vestidors, dependències
annexes i gimnàs de lona que tenen la consideració d’implantació provisional. 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,
a banda de ser desmuntable en qualsevol moment i en format de tinença de lloguer. A part, la seva
composició volumètrica simple, de planta baixa exclusivament permet una millor integració paisatgística
pel seu menor impacte visual.
La resta d’elements construïts són serveis tècnics associats al llac, de superfícies i alçades molt reduïdes.
Les superfícies, sostre, gàlibs i capacitats del que es planteja en cada zona es presenta a continuació.
Taula 4. Característiques de les zones incloses en el PEU
Clau

Zona del PEU

N1

Conreus

N1v

Conreu de vinya
Plantació de vinya
Celler
Sala de tast
Aparcament

Superfície

Sostre

Gàlib

Capacitat

20,55 ha
8,39 ha

650 m2
4m
4m
50 turismes

Àrea de millora de la
biodiversitat

N4g

Camps de golf

9,50 ha

N4e

Àrea esportiva

4,74 ha

Vials i aparcaments

Es mantenen els camins perimetrals existents com a principals vies d’accés a les diferents zones. El camí
al voltant del llac és per a vianants i per arribar-hi s’aprofita el camí existent que actualment passa per
l’est de Ca l’Estany i Can Cua. El camí al voltant del llac és de passeig i, per tant, pensat per a vianants, tot
i que ha de mantenir una amplada de secció de 3 metres per a què hi puguin circular, quan calgui, vehicles
de serveis i emergències.
La resta de camins ja existents es mantenen tal i com estan, només s’ajusta la seva plataforma a 4 metres
aproximadament per fer-los tots iguals.
Cap dels camins es pavimentarà.
Pel que fa a les zones d’aparcament, es tractaran amb sauló estabilitzat amb calç i tindran vegetació
arbòria. Les superfícies d’aparcament s’hauran de dissenyar en diferents nivells si es situen en una zona
amb pendent, adaptant-se a la configuració natural del terreny, per evitar el moviment de terres i la
generació de terraplens i desmunts, i s’hauran d’ajustar a la demanda de places que resulti de l’estudi de
mobilitat.
4.4.3

250 m2
400 m2

N2b

4.4.2

Llac naturalitzat

L’estratègia principal d’integració del llac és la contextualització i naturalització, buscant l’establiment de
continuïtats entre tots els elements mitjançant la referència a determinades seqüències de paisatge
perceptibles que permetin a l’observador establir una relació lògica entre els elements, fomentar la
biodiversitat i la qualitat de l’aigua.

16,12 ha

Màx. 773,10 m2
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La realització sobre la topografia aportada dels encaixos de les dues llacunes, aporta una diferència entre
extracció i terraplenat de terres de 29.327 m³. 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
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que no puguin ser reutilitzades es traslladaran, per ordre de preferència, a una obra propera deficitària,
a una activitat extractiva propera legal en restauració, o a un abocador controlat proper.

孰

Les espècies arbòries recomanades són: Alzina surera (Quercus suber), Alzina (Quercus ilex) i Roure
martinenc (Quercus humilis)

La major part del perímetre de les llacunes estarà ocupada per la zona de regeneració. Aquesta consisteix
en una zona de menor profunditat que la resta del vas, d'un metre o menys, separada bàsicament sota el
nivell de l'aigua per un doble talús ascendent descendent amb pendents aproximades del 100% en la qual
es dipositarà un substrat argilós baix en nutrients apte per arrelar les plantes que seran les encarregades,
juntament amb els bacteris i altres microorganismes, de la regeneració de l'aigua. En aquesta zona el
substrat argilós o un altre tipus de sòl més granular sortirà de l'aigua, acompanyat per les plantes palustres
que faran desaparèixer entre les seves fulles i tiges les vores de les llacunes.

孰

Les espècies arbustives prioritàries són: Cirerer d’arboç (Arbutus unedo); Ginesta (Spartium junceum),
Aladern (Rhamnus alaternus), Marfull (Viburnum tinus), Llentiscle (Pistacia lentiscus), Tomaní
(Lavandula stoechas), Bruc boal (Erica arborea), entre d’altres.

Aprofitant la diferència de cota entre els dos llacs, es proposa generar una mota de protecció visual per
aconseguir una integració paisatgística del vial que creua els dos llacs.
Els molls i els miradors demanen materials poc intrusius al medi, com les plataformes de fusta, que des
del punt de vista paisatgístic aconsegueixen una làmina d’aigua amb els mínims obstacles visuals i un
traspàs a la terra ferma el més suau possible.
4.4.4

Vegetació

La vegetació existent de les àrees boscoses que queden incloses dins l’àmbit i que no s’ocupen per altres
usos es conservarà.
Al voltant de llac hi haurà dues zones de vegetació diferenciada:
孰

Les zones de regeneració de l’aigua, que es defineixen amb una secció variable per a plantació de 26 cm d’aigua comunicada amb el llac i una profunditat de 40 cm de graves i fins (llims i argiles) . Es
componen de planta macròfita captadora de matèria orgànica i contaminants. Les espècies
proposades són: Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudoacorus, Equisetum hyemale, Carex
pendula, Myriophyllum, Lysimachia vulgaris , Nymphae alba, entre d’altres.

孰

Els espais biodiversos perimetrals del llac, situats al primer cinturó del llac, amb una vegetació densa,
dona refugi i permet niu a les aus establertes a l’entorn. Les espècies herbàcies i arbustives
recomanades mitjançant plantacions són: Marfull (Viburnum tinus), Sanguinyol (Cornus sanguinea),
Roser silvestre (Rosa canina), Hedera helix, Carex pendula, entre d’altres. Les espècies arbòries
prioritàries mitjançant plantacions són: Salze (Salix alba), Freixe (Fraxinus angustifolia), Desmai (Salix
babilónica), Vern (Alnus glutinosa), Plàtans (Platanus hispánica), Noguera (Juglans regia), Lledoner
(Celtis australis), Àlber (Populus alba) Pollance (Populus nigra), Vimetera (Salix fragilis), Salix
atronicenerea, Om comú (Ulmus minor), Saüc (Sambucus nigra), i Avellaner (Corylus avellana).

4.4.5

Percepció visual

La transformació més significativa s’observarà des dels límits del propi àmbit, ja que fora d’aquest la
vegetació ja existent o la que formarà part de les àrees de millora de la biodiversitat n’impediran la visió
en gran mesura.
Des del propi àmbit, la transformació més significativa serà el llac naturalitzat i les edificacions del llac i
del celler, que s’hauran d’integrar en el paisatge per mitjà de la forma i els materials utilitzats que definiran
els respectius projectes.
A l’Annex 2 es poden veure algunes captures del model 3D generat amb ArcScene (ArcGIS), un parell des
d’un angle genèric elevat respecte un observador, però on es pot veure una visió de conjunt, i una altra
des del punt d’observació 1 (visibilitat des de punts concrets, definida en el mètode).

5. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ
L’estratègia principal d’integració del pla és la de naturalitzar al màxim el llac que es vol implantar,
element central sobre el que giren totes les altres activitats, transformant-lo en un àmbit molt apreciable
en valors ecològics, que suposa una compensació positiva en biodiversitat i hàbitats, i que augmenta el
valor paisatgístic del conjunt. Tot això, amb el màxim respecte per les característiques morfològiques del
lloc i aprofitant el mosaic agroforestal existent per a plantar noves masses vegetals que ajudaran en la
integració paisatgística del conjunt.
Criteris

Mesures

Adaptar-se a la
topografia existent i
protegir el sòl

1.

3.

4.
5.

Es preveuen zones de prat de sega controlada com a zones d’estada de forma integrada i sostenible.
Les vies amb consideració de passeig perimetral així com els vials d’accés a les parcel·les i els àmbits
d’aparcament es proposa que disposin 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. Per trams de camí de vianants projectats a
través de zones vegetals protegides, caldria incorporar elements de guia per orientar a l’usuari i així evitar
el trepig i trànsit fora d’aquest camí i permetre l’accés als espais d’estada vora l’aigua.
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 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, que els protegeix en
l’articulat definit en aquest pla.
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2.

6.

7.

Adaptar les edificacions als desnivells del terreny i dimensionar-les en
alçada en relació a la vegetació pròpia del lloc
Fer les intervencions mínimes en la topografia actual i, en tot cas, salvar els
desnivells mitjançant talussos vegetats.
Dissenyar les edificacions a partir de volums articulats en diferents
direccions per a què s’adapti a les corbes de nivell i eviti formes finals
compactes i amb importants diferències de cota entre el terreny natural i el
modificat
Aprofitar els camins existents
Dissenyar les zones d’aparcament en diferents nivells per evitar el
moviment de terres i la generació de terraplens i desmunts
Fer coincidir al màxim la cota del centre de la construcció amb la cota
natural del terreny per tal d’integrar millor les construccions, compensant
desmunts amb terraplens.
Perfilar els talussos amb pendents màxims de 2H:1V per afavorir l’èxit de la
implantació vegetal

Integrar els elements
construïts al
cromatisme del lloc

8.
9.

Si calen murs, fer-los de pedra de la zona
Utilitzar materials durables, naturals o meteoritzats amb colors semblants
als de l’entorn, com la pedra, la fusta, etc.
10. Evitar la utilització de materials reflectants (miralls, metalls polits, etc.)
11. Unificar els materials que s’utilitzen en façanes i parets i, en general, no
utilitzar una gran varietat de materials

Conservar al màxim la
vegetació existent i

12. Minimitzar la tala d’arbrat
13. Escollir per a les edificacions i aparcaments espais sense vegetació arbòria
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Criteris

Mesures

mantenir el caràcter
agroforestal de
l’àmbit

14. Limitar les zones pavimentades als aparcaments i fer-ho amb materials que
evitin l’artificialització del terreny, tipus sauló
15. Fomentar, mitjançant plafons o fulletons informatius, el coneixement i el
respecte per part dels usuaris dels valors naturals de la zona: principals
espècies presents i comportament compatible amb la seva conservació
16. Situar les àrees de millora de la biodiversitat perimetralment respecte
l’àmbit

Integrar les noves
plantacions en la
coberta vegetal
existent

Minimitzar l’exposició
visual de l’actuació

17. Plantar arbres, arbusts i herbàcies pròpies dels ecosistemes boscosos
presents en la zona “àrea de millora de la biodiversitat”
18. Plantar arbres d’espècies pròpies dels ecosistemes presents en les zones
d’aparcament per evitar el canvi sobtat en la continuïtat del tipus de
vegetació
19. Disposar a portell i no de forma lineal les plantacions d’arbres en les zones
d’aparcament, per evitar arrengleraments no naturals

de valor des de la perspectiva ecològica i paisatgística es fa palesa en els criteris de sostenibilitat que s’han
integrat en el seu disseny, com els sistemes naturals de depuració i la incorporació de vegetació lacustre
al seu voltant.
La definició de les àrees de millora de la biodiversitat tot al voltant del perímetre de l’àmbit n’asseguren
una bona integració paisatgística i una alta qualitat ecològica, augmentant el valor paisatgístic del conjunt.
El repte important serà la concreció de les edificacions singulars del celler i de l’edifici del llac, que hauran
de prioritzar l’estratègia d’harmonització en els seus projectes respectius, adaptant-se a la topografia del
lloc i encaixant en el relleu de l’emplaçament, integrant-se en el paisatge amb un resultat positiu pel que
fa la qualitat d’aquest, i assegurant un cromatisme harmònic amb el fons escènic dominant.
El manteniment dels camins existents i la utilització de materials naturals per al seu paviment i per a les
àrees d’aparcament disminueix l’artificialització de l’entorn i ajuda a mantenir el seu caràcter rústic actual.

20. Reduir al màxim la longitud de façana a les zones de màxima visibilitat
21. Evitar els murs de contenció. La topografia del terreny permet una
adaptació a les cotes naturals que no requereixen de desnivells importants.
Actualment no hi ha murs perquè l’orografia és suau i no hi ha problemes
d'escorrentia.
22. Si en algun cas fossin imprescindibles, minimitzar-ne la llargada i els menors
de 1,5 m, substituir-los per talussos vegetats
23. Situar el celler el màxim cap a l’extrem est de la zona de vinya, menys
exposada visualment
24. Per a les edificacions, evitar les llargades excessives de les construccions,
dividint-les en diferents volums
25. Per trencar la continuïtat de façana, introduir elements puntuals com
portes, obertures verticals o plantar arbrat
26. Situar els elements auxiliars de l’hípica sempre dins l’àrea d’urbanització
definida per evitar la dispersió d’elements
27. No construir tanques perimetrals
28. En el cas que sigui necessari il·luminar accessos, aquesta serà baixa i evitarà
el flux a l’hemisferi superior
29. Es recomana un apantallament vegetal esponjat d’àrees amb alta visibilitat
a les infraestructures circumdants.
30. Per a l’hípica, reutilitzar o rehabilitar edificacions ja existents abans que ferne de noves
31. Definir les àrees d’aparcament a partir de la demanda de mobilitat en cotxe
que estableixi l’EAMG, per tal de no destinar més superfície a aquest ús de
l’estrictament necessària, tenint en compte que es destinen 19 m2 per
cotxe, sumant aparcament i circulació.

6. CONCLUSIONS
El Pla especial urbanístic. Llac naturalitzat i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no
urbanitzable, es redacta per a la creació d’un llac central de serveis ecosistèmics i valors paisatgístics, la
implantació de l’activitat agrícola especialitzada de vinya amb celler, la regularització urbanística a Vilobí
d’Onyar del forat 7 del camp de golf, la implantació de l’activitat d’hípica, i la implantació de l’activitat
esportiva associada a camps de futbol.
L’àmbit d’actuació presenta un mosaic agroforestal amb algunes masies disseminades i construccions
vinculades a l’activitat agrícola, amb poca exposició visual fora dels límits del propi àmbit, tant a causa de
la topografia planera de l’àmbit i els voltants, com a la presència de masses boscoses que fan
d’apantallament.
L’actuació més important tant per mida com per complexitat és el llac naturalitzat, que es situa al centre
de l’àmbit aprofitant les cotes més baixes i la conca natural de drenatge del torrent de Can Sunyer, i que
s’adapta a la forma natural del terreny dividint-se en dues llacunes. La concepció del llac com a element
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Annex 2. Model ArcScene

Captura del model ArcScene generat. Simulació 3D des del punt d’observació observador 1

Visibilitat de l’àmbit del PEU des del punt d’observació observador 1

Captura del model ArcScene generat. Simulació 3D des d’un punt d’observació elevat orientat NO-SE

Captura del model ArcScene generat. Simulació 3D des d’un punt d’observació elevat orientat N-S

