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0. INTRODUCCIÓ.

0.1. Justificació de l'informe.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administarció de
la Generalitat i dels governs locals a Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, inclou una
disposició addicional vuitena que regula les regles aplicables fins que la Llei 6/2009, del 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, s’adapti a la Llei de l’estat 21/2013.
En aquesta disposició addicional estableix en el seu apartat 6 c) Segon, que no han d’ésser
objecte d’avaluació ambiental estratègica les modificacions de planejament urbanístic no
incloses en l’apartat quart de la lletra “a” que es refereix només a sòl urbà, i en funció que en
aquesta modificació no es donen els supòsits del referit apartat quart de la lletra “a”, el present
document no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica.
Nogensmenys, independentment de l’abast de la modificació, l’art. 118.4 del RLU estableix que
les modificacions de planejament que se sotmeten a avaluació ambiental han d’incorporar
l’informe ambiental, amb el contingut de l'article 110 del RLU (decret 305/2006, de 18 de juliol).
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El promotor del present document ambiental és l’Ajuntament de Peralada.

0.2. Marc normatiu.
El projecte s’adapta a una sèrie d’articles de les Normes Urbanístiques que fixen les condicions
de desenvolupament d’aquests plans, en matèria urbanística:


Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.



Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.



Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refòs de la Llei
d’Urbanisme.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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0.3. Objecte del pla.
La delimitació d’un únic polígon entre dues finques amb usos i activitats molt diferents: una es
destina a restaurant i l’altra a usos agrícoles i ramaders, dificulta l’execució coordinada i
simultània del planejament urbanístic.. Així, mentre l’activitat agrícola manté les seves
característiques i un ritme lent de creixement, el restaurant precisa d’actualitzacions
permanents de la pròpia activitat i, alhora, complementar-la amb la incorporació d’usos
residencials turístics.
L’aplicació dels objectius previstos en el POUM representen un element afegit a les dificultats
de desenvolupament per què, per una banda comporten la divisió de la finca agrícola per la
seva part central amb la prolongació del carrer Roses i per altra, comporten l’enderrocament de
part de les edificacions auxiliars del restaurant per l’execució del vial perimetral previst en el pla
urbanístic.
En aquest context, l’Ajuntament de Peralada considera necessari procedir a la modificació del
Pla per tal de dividir el Pla de Millora urbana en dos àmbits que permetin adaptar-se als ritmes i
necessitats de cada activitat, sense renunciar als objectius del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. Així, la divisió en dos àmbits coincidents amb les finques i ajustant els traçats viaris,
ha de permetre garantir l’execució del planejament i, fins i tot, millorar-ne la la disposició viària i
l'ordenació del conjunt.
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0.4. Relació de plans i programes vinculats.

0.4.1.- Pla Territorial General de Catalunya.

El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març. Els
objectius marcats per aquest Pla responen a:


Potenciar el desenvolupament



Equilibrar el territori



Ordenar el creixement

Aquest últim objectiu s’especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el medi,
assegurant serveis i equipaments.

Apart dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dóna valors
de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais forestals (sòls
d’especial interès forestal).
El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements de
patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials.
Els criteris o objectius del Pla són els següents:


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



Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables.



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



Moderar el consum del sòl.



Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes.



Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.



Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.



Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
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0.4.2.- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

El PTPCG va ser aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC nº
5735, de 15 d’octubre de 2010.
Segons aquest document, l’àmbit d’estudi es troba en el sistema d’assentaments, seguint
l’estratègia de creixement mitjà.

5

Figura 1. Mapa 0.7. Espais oberts. PTPCG.

Tal i com es veu a la llegenda, l'àmbit delimitat amb un rectangle es correspon amb la previsió
d'una variant.
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Llegenda del mapa d’espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infrastructures a l’Alt Empordà.
Font: PTPCG.
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0.5.- Trets bàsics del planejament.
0.5.1. Descripció del planejament vigent.

El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat en el present cas pel POUM de Peralada,
aprovat definitivament per la CTUG en data 20 d’abril de 2007, i publicat al DOGC en data 19
de gener de 2015.
L’àmbit de la modificació del Pla es classifica com a sòl urbà no consolidat, que confornta per
ponent amb el sòl rural de protecció agrícola herbaci (clau RA-B).
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Figura 12. Extracte del mapa de qualificació de sòl no urbanitzable. POUM de Peralada.

Figura 2. Extracte del mapa d'ordenació del POUM.
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0.5.2. Proposta de la MP del pla de millora urbana.

0.5.2.1. Objectiu principal.
Per tal de facilitar el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, l’objectiu principal d’aquest
document és procedir a la subdivisió en dos àmbits del PMU C/ ROSEND PALMADA per tal de
facilitar la gestió urbanística, ajustar la vialitat i permetre l’execució més àgil.

0.5.2.2.- Criteris d’ordenació.
Els criteris sobre els que se sustenta la modificació són els següents:


Ordenació de l’àmbit a partir de la redefinició del vial perimetral nord que defineix el
POUM i discorre en sentit est-oest i que configura la nova façana nord del nucli
urbà.



Delimitació de dos àmbits de gestió de manera que, tot mantenint l'ordenació
general, permeti una gestió separada.



Manteniment dels paràmetres urbanístics generals que fixa el POUM, proporcionals
a la superfície actualitzada dels àmbits.

0.5.2.3.- Ordenació

0.5.2.3.1. Proposta d'ordenació.

La modificació del PMU C/ ROSSEND PALMADA de Vilanova de la Muga proposa el
manteniment de l'ordenació general prevista en el planejament urbanístic general vigent però
ajustant l’alineació del vial perimetral de la banda nord per tal d’evitar les afectacions a les
edificacions auxiliars de la finca destinada a restauració i ajustar, també, els paràmetres
urbanístics de la regulació de les edificacions existents. El percentatge de cessions que el Pla
vigent fixa en 30% per a sistema viari, s’ajusta al que realment resulta del mesurament del
traçat previst dels carrers.
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Figura 4. Plànol d'ordenació proposada a la MP.

0.5.2.3.1. Proposta de gestió.
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Per tal d’assolir els objectius de la ordenació urbanística descrits en aquest document, es
proposa subdividir el polígon actual en dos àmbits de gestió. El polígon situat a ponent
comprèn la finca ocupada actualment per una activitat de restauració i un tram del camí rural de
la banda nord. El polígon de la banda est ocupa una part de la finca agrícola que dona façana
al carrer Rossend Palmada i carrer Nou, que conté una edificació destinada a habitatge i una
part de les granges situades a la zona nord de la finca.

Figura 5. Plànol de
la delimitació dels
àmbits de gestió de
la modificació del
POUM.
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Amb aquesta delimitació es pretén facilitar la gestió i el desenvolupament urbanístic d’aquesta
part del nucli urbà de manera que s’hi puguin implantar les activitats residencials i turístiques
previstes pel planejament urbanístic vigent. La incorporació del tram de vial de la banda nord al
polígon de ponent permet, també, facilitar l’execució i equilibrar les carregues i beneficis de
cada àmbit.
Els dos àmbits resultants de la proposta s’anomenen Pla de Millora Urbana C/ ROSSEND
PALMADA-A i Pla de Millora Urbana C/ ROSSEND PALMADA–B. Les condicions de
desenvolupament i els paràmetres urbanístics de cada àmbit es recullen en les fitxes següents:
Pla de Millora Urbana (PMU) C/ ROSSEND PALMADA-A
0.- Objectiu
L’objectiu d’aquest Pla es ordenar el sector nord-oest del nucli de Vilanova de la Muga i obrir un tram del
carrer perimetral que, per la banda nord, ha d’unir el carrer major amb el carrer Nou.
1.- Aprofitament urbanístic
Superfície total: 4.321 m2
Sostre màxim edificable: 1.386 m2
Nombre màxim habitatges: 4 habitatges
Usos permesos: habitatge, hoteler, comercial, oficines i serveis, indústria artesana, restauració, recreatiu i
espectacles, sanitari, sociocultural, docent i esportiu.
2.- Cessions mínimes de sòl públic destinades a sistemes
Viari mínim: 20%
Els propietaris del sòl urbà no consolidat ha de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
3.- Condicions urbanístiques
3.1.- Criteris d’ordenació de l’espai públic:
L’ordenació viària del Pla es farà a través de l’obertura d’un tram de carrer perimètric que ha
d’unir el carrer Major amb el carrer Nou.
L’aparcament es posarà en forma de cordó al llarg dels carrers.
3.2.- Criteris d’ordenació de l’edificació privada:
L’ordenació de l’edificació seguirà els criteris de la zona R prevista en el POUM, a la que es
podran introduir els ajustos i precisions que siguin necessaris.
Es reserva un 12,2% del sostre que es qualifiqui de residencial de nova implantació per a la
construcció d’habitatges de protecció pública.
Dins de la casa rural o masia, els habitatges resultants, tindran una superfície mitjana superior a
125 m2 construïts.
3.3.- L’ordenació del sector haurà de complir les determinacions establertes per a les xarxes generals de
serveis.
3.4.- Condicions d’ordenació introduïdes per l’Agència Catalana de l’Aigua:
El PMU es redactarà d’acord amb les prescripcions fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua,
introduïdes en les normes del pla i es remetrà per informe de la mateixa.
El programa per a l’execució de les obres d’adaptació i/o ampliació dels sistemes d’abastament i
sanejament d’aigua i el seu règim econòmic i financer queda vinculat al desenvolupament
d’aquest sector.
El PMU s’adaptarà en tot moment a les disposicions vigents que resultin de l’aplicació de la
Directiva Marc d’Aigües i, en particular al futur Pla del Districte de la conca Fluvial de Catalunya,
que s’està redactant en l’actualitat i que cal aprovar i publicar a finals de 2009.
4.- Terminis d’execució i sistema d’actuació
4.1.- Termini d’execució del Pla: 1 any des de la publicació al DOGC
4.2.- Sistema d’actuació: Reparcel·lació amb la modalitat de compensació Bàsica
4.3.- Passat aquest termini, si no s’ha iniciat la tramitació del planejament, l’Ajuntament podrà prorrogar el
termini d’execució 1 any més i canviar el sistema de compensació bàsica per de cooperació.
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Pla de Millora Urbana (PMU) C/ ROSSEND PALMADA-B
0.- Objectiu
L’objectiu d’aquest Pla es ordenar el sector nord-oest del nucli de Vilanova de la Muga, obrir un tram del
carrer perimetral que, per la banda nord, ha d’unir e carrer major amb el carrer Nou i obrir l prolongació del
carrer Roses fins al carrer perimètric.
1.- Aprofitament urbanístic
Superfície total: 9.261 m2
Sostre màxim edificable: 2.973 m2
Nombre màxim habitatges: 9 habitatges
Usos permesos: habitatge, hoteler, comercial, oficines i serveis, indústria artesana, restauració, recreatiu i
espectacles, sanitari, sociocultural, docent i esportiu.
2.- Cessions mínimes de sòl públic destinades a sistemes
Viari mínim: 20%
Els propietaris del sòl urbà no consolidat ha de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
3.- Condicions urbanístiques
3.1.- Criteris d’ordenació de l’espai públic:
L’ordenació viària del Pla es farà a través de l’obertura d’un tram de carrer perimètric que ha
d’unir el carrer Major amb el carrer Nou.
L’aparcament es posarà en forma de cordó al llarg dels carrers.
3.2.- Criteris d’ordenació de l’edificació privada:
L’ordenació de l’edificació seguirà els criteris de la zona R prevista en el POUM, a la que es
podran introduir els ajustos i precisions que siguin necessaris.
Es reserva un 12,2% del sostre que es qualifiqui de residencial de nova implantació per a la
construcció d’habitatges de protecció pública.
Dins de la casa rural o masia, els habitatges resultants, tindran una superfície mitjana superior a
125 m2 construïts.
3.3.- L’ordenació del sector haurà de complir les determinacions establertes per a les xarxes generals de
serveis.
3.4.- Condicions d’ordenació introduïdes per l’Agència Catalana de l’Aigua:
El PMU es redactarà d’acord amb les prescripcions fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua,
introduïdes en les normes del pla i es remetrà per informe de la mateixa.
El programa per a l’execució de les obres d’adaptació i/o ampliació dels sistemes d’abastament i
sanejament d’aigua i el seu règim econòmic i financer queda vinculat al desenvolupament
d’aquest sector.
El PMU s’adaptarà en tot moment a les disposicions vigents que resultin de l’aplicació de la
Directiva Marc d’Aigües i, en particular al futur Pla del Districte de la conca Fluvial de Catalunya,
que s’està redactant en l’actualitat i que cal aprovar i publicar a finals de 2009.
4.- Terminis d’execució i sistema d’actuació
4.1.- Termini d’execució del Pla: 8 anys des de la publicació al DOGC
4.2.- Sistema d’actuació: Reparcel·lació amb la modalitat de compensació Bàsica
4.3.- Passat aquest termini, si no s’ha iniciat la tramitació del planejament, l’Ajuntament podrà prorrogar el
termini d’execució 1 any més i canviar el sistema de compensació bàsica per de cooperació.

Miquel Fort i Costa

13

Informe Ambiental de la MP del POUM de Peralada a l'àmbit del PMU "C/Rossend Palmada"

Gener
2019

0.5.2.4.- Quadre de superfícies
El Pla d’Ordenació Urbanística de Peralada fixa els següents paràmetres bàsics per a l’àmbit
del PMU C/ ROSSEND PALMADA:

Superfície: 12.455,22 m2
Cessions mínimes: 30% per viari. (3.736,56 m)
El sòl net d’aprofitament privat resultant, és, per tant, 8.718,66 m2
Edificabilitat neta: 0,5 m2/m2 x 8.718,66 m2 = 4.359,28 m2 de sostre
Densitat neta: 16 habitatges/Ha x 0,8718 Ha = 13,94 habitatges

La proposta de nova ordenació fixa els següents paràmetres:

(*) La diferència és deguda a la incorporació d’un tram de vial i a l’ajust dels límits de la banda nord.
14

A partir del quadre anterior es pot comprovar que, si be s’ha incrementat la superfície de l’àmbit
amb la incorporació d’un tram del vial nord per tal d’evitar afectacions a les edificacions, els
sostre edificable i la densitat d’habitatges no superen els valors del POUM vigent.
Equilibri entre polígons
Tal com s’ha explicat anteriorment, el repartiment referent a les cessions del sòl i dels
paràmetres d’aprofitament urbanístic (sostre edificable, nombre d’habitatges, ...) s’ha fet
proporcionals entre els polígons A i B. Les diferències percentuals entre les zones i sistemes
dels dos polígons son d’un 1,31 del percentatge.
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1. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT
DEL PLA
1.1. Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit objecte de
planejament i del seu entorn.

1.1.1. El medi físic.

1.1.1.1. Situació geogràfica.
El terme municipal de Peralada, amb una extensió de 46,81 km2, s’estèn per la plana
empordanesa del N de Figueres, ben regada per diversos cursos fluvials que davallen de la
serra de l’Albera. Al sector més muntanyós del N (serra del Montpedrós) hi ha reduïts espais de
boscos d’alzina i garrigar. El 1974 fou annexionat el municipi de Vilanova de la Muga.
El territori per llevant i migdia, ocupa una part dels terrenys de l’antic estany de Castelló i dels
estanyols i aiguamolls adjacents, acabats de dessecar als segles XVIII-XIX. Al NW, el terme
s’allarga fins a comprendre una sèrie de turons poc elevats que conformen els Aspres. La
major part del terme, però, és planer.
A tocar de la vila, el riu Llobregat rep l’Orlina i a 1km el Llobregat desemboca a la Muga, que
travessa el sector de migdia del terme de ponent a llevant. La Muga drena tot el sector
occidental del terme i rep per la dreta, vora el poble de Vilanova, al riu Manol. En la confluència
de la Muga amb el Manol hi ha una resclosa que forma un petit pantà vora el poble de
Vilanova, d’on neix el rec del Molí, que rega un sector de la plana d’aquest terme i el de
Castelló d’Empúries. També hi ha una xarxa de petites sèquies a l’antiga zona dels aiguamolls.
El municipi comprèn, apart de la vila, motes masies escampades que formen alguns veïnats
molt antics com: les Olives, el Morassac i la Salanca, el poble de Vilanova de la Muga, els
veïnats i antics llocs de: l’Estanyol, la Garriga, el Puig Barutell, Montmajor, Sant Joan
Sescloses i Vallgornera.
L’àmbit de la modificació de planejament està situat a la banda nord del nucli urbà de Vilanova
de la Muga. Es tracta d’uns terrenys que abasten dues finques consolidades parcialment per
l’edificació i, usos urbans i ramaders.
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Els terrenys presenten un pendent descendent en sentit oest-est. Per la banda nord-oest
limiten amb el sòl no urbanitzable, per l’est amb el carrer Nou, pel sud amb el sòl urbà
mitjançant el carrer Rossend Palmada i per l’oest amb el carrer Major, carretera de Peralada.

Figura 6. Localització geográfica 1:50.000.
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Figura 7. Localització geográfica 1:10.000.
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1.1.1.2. Clima.
L’àrea d’estudi presenta un clima xeròtic o mediterrani del prelitoral nord. Aquest clima es
caracteritzat per la manca d’un període hivernal intensament fred i l’existència d’un prolongat i
eixut estival. Pel que fa la pluviometria es pot dir que existeixen dos màxims equinocials. Així
mateix, el vent es configura com un factor bioclimàtic de màxima importància.

Les precipitacions es concentren a la primavera i a la tardor, que es quan es donen més
episodis d’inestabilitat.
S’ha fet una mitjana de les dades enregistrades per MeteoCat durant el període 2013-2017:

Estació meteorològica de Castelló d'Empúries

2013 2014 2015 2016 2017 Mitjana

Precipitació acumulada (mm)

521

545

512

584

362

504,6

Temperatura mitjana (ºC)

14,7

15,8

15,5

15,4

15,4

15,4

Temperatura màxima mitjana (ºC)

20,1

21,3

21,4

21,2

21,2

21,0

Temperatura mínima mitjana (ºC)

9,4

10,2

9,9

9,8

9,5

9,8

Temperatura màxima absoluta (ºC)

33,3

32,9

35,1

35,2

35,9

34,5

Temperatura mínima absoluta (ºC)

-3,0

-2,0

-3,2

-2,1

-4,8

-3,02

2,0

1,7

1,7

1,5

1,7

1,72

Velocitat mitjana del vent (m/s)
Direcció dominant

NW

NW

NW

NW

NW

NW

Humitat relativa mitjana (%)

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69

Mitjana irradiació solar global diària (MJ/m2)

14,9

14,7

15,8

15,3

16,0

15,3



La mitjana anual de precipitacions és de 505mm.



Quant a les temperatures, la mitjana anual és de 15,4ºC; les mitjanes més fredes les
trobem a l’hivern (desembre, gener i febrer amb 10ºC); per contra, les mitjanes més
càlides les trobem als mesos d’estiu (juliol i agost amb 23ºC). La mitjana de les
temperatures màximes és de 21ºC amb màxims al juliol-agost de 32ºC i mínims de
15ºC al desembre i gener. La mitjana de les temperatures mínimes és de 9,8ºC, amb
màxims de 21ºC al juliol-agost i mínims de 5ºC al desembre, gener i febrer.



La temperatura màxima absoluta és de 35,9ºC a l’agost, mentre que la mínima absoluta
és de –4,8ºC al desembre.



El vent és omnipresent al llarg de l’any, i any rera any augmenta la seva periodicitat. La
seva velocitat mitjana de 1,7m/s; la direcció preferent del vent és NW (mestral).



La humitat relativa mitjana és del 69%.

Miquel Fort i Costa
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1.1.1.3. Geologia.
1.1.1.3.1.- Marc geològic
L’àmbit d’estudi es troba a la unitat morfoestructural de la conca neògena empordanesa.
Aquesta, és una fossa d’origen tectònic, originada durant la fase distensiva iniciada al Miocè
(Neogen. Terciari). Aquest event va provocar una intensa fracturació i enfonsament esglaonat
dels blocs “horst”. Al llarg del Neogen, i a mesura que la conca s’anava enfonsant, s’anaven
dipositant materials continentals i marins. És per això que hi han gruixos molt diferents: des
dels 1000 m al centre de la conca, als 200 m en la zona baixempordanesa. Una vegada
acabada l’etapa tectònica, la major part dels materials terciaris varen ser colgats pels al·luvions
quaternaris procedents del sobreeiximent dels cursos fluvials que s’anaven encaixant.
L’àmbit d’estudi està conformat per materials quaternaris procedents de la darrera etapa de
sobreeiximent dels cursos d’aigua, que colguen les formacions terciàries que afloren més al N.
1.1.1.3.2.- Els materials.
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Figura 8. Mapa geològic de Catalunya (ICC). Full de Castelló d’Empúries (1:25.000).
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1.1.1.4. Geomorfologia i Paisatge

1.1.1.4.1. Trets geomorfològics.

L'àmbit d'estudi és molt planer pel que fa a la meitat de ponent, amb cotes absolutes entre els
14,5 i 15,5m; mentre que la meitat de llevant presenta una mica més de desnivell passant del
14,5m als 12,5m. El pendent mitjà pel sector de ponent és del 1%, mentre que per la meitat de
llevant és del 2,5%. El pendent té una clara component d'oest a est.

1.1.1.4.2. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines.

En data de 26 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Catàleg del paisatge de les
comarques gironines.
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Figura 9. Mapa 1.1. Unitats del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les comarques gironines
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Segons es desprèn del mapa d’unitats del paisatge, l’àmbit d’estudi se situa a la unitat “Plana
de l’Empordà”.
Trets distintius.


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



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



Un potent eix d’infraestructures de comunicació constituït per l’autopista AP-7, la
carretera N-II, el ferrocarril de la línia Barcelona-Portbou i el tren d’alta velocitat (TAV)
travessa la plana pel sector més occidental.



L’eix viari Figueres-Roses articula el sector nord de la plana al temps que al seu voltant
es configura una de les àrees més dinàmiques pel que fa als desenvolupaments
urbanístics.



Litoral amb domini de les platges llargues i rectilínies en un sector de costa baixa que
s’estén des de Roses fins a Sant Pere Pescador.



Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància internacional i que figura en
el conveni Ramsar de protecció de les aus.

Principals valors en el paisatge:


Els aiguamolls de l’Empordà.



Els valors estètics i productius de les closes i altres patrons agrícoles.



La xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu agrària de la
plana.



El valor històric dels paisatges d’Empúries.



El valor simbòlic i identitari de la tramuntana.



La xarxa de camins que relliga la plana agrícola.



Els paravents de xiprers.



El fons escènic del Canigó

Paisatge actual:
El paisatge de la Plana de l’Empordà es caracteritza actualment per un predomini de l’ús
agrícola. La matriu agrícola està formada principalment per conreus herbacis de secà i cereals
combinats amb fruiters de regadiu i, al sector nord, olivera i vinya. Les cobertes forestals
abasten una superfície poc important i són els prats i les bosquines els tipus de vegetació més
estesos. La coberta arbòria està representada bàsicament per les pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) i les plantacions d’arbres de ribera. Aquests claps de vegetació es disposen en
forma de petits fragments al voltant dels nuclis urbans, en les petites zones elevades i en retalls
estrets i allargassats que ressegueixen els principals cursos fluvials i els recs. Destaca el pes

Miquel Fort i Costa
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relatiu que té la vegetació dels ambients salabrosos i de les zones humides, com també la dels
sorrals i les platges, sobretot en l’espai situat entre la desembocadura de la Muga i del Fluvià.
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Figura 8. Mapa de valors estètics de la unitat de plana de l’Empordà. Catàleg del Paisatge de les Comarques
Gironines.

Segons el mapa, la zona destaca per trobar-se dins del patró fluvial associat al riu Muga, i a la
singularitat de trobar-se dins la imatge visual del conreu herbaci intensiu de cereal i farratge.
Figura 10. Extracte del mapa de la Unitat Empordà del Catàleg del Paisatge de les comarques gironines.

Segons el mapa, la zona destaca per trobar-se dins del patró fluvial associat al riu Muga, i a la
singularitat de trobar-se dins la imatge visual del conreu herbaci intensiu de cereal i farratge.
Miquel Fort i Costa
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1.1.1.4.3. El paisatge local.
Atenent al mapa d’usos del sòl i al mapa d’hàbitats de Catalunya, l’àmbit d’estudi s’emmarca en
una matriu bàsicament agrícola que alterna el secà i el regadiu. Concretament, es tracta d’una
zona on destaca l'existència de peces agrícoles, algunes d'elles obertes i d'altres separades
per filades d’arbres, que es destinen a pastures i al conreu d’herbàcies.
A banda d'aquesta subunitat paisatgística majoritària, destaca la subunitat antròpica que està
representada al N per les primeres cases i granges de la vila i la carretera de Vilanova a
Castelló d'Empúries (GIV-6043).
A “vista d’ocell” i tal com es veu a l’ortofotomapa, es pot veure amb claredat la distribució dels
camps de conreu de secà, amb tonalitats marronoses, respecte dels de regadiu amb colors
més verdosos, que normalment estan resseguits per alineacions arbrades de bosquines de
ribera associades a als escorros i cursos d’aigua.
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Figura 11. Ortofotomapa de l’àmbit de la finca enmig de la matriu agrícola de la plana de la Muga.
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1.1.1.5.- Hidrologia.
1.1.1.5.1. Hidrologia superficial.
L’àmbit d’estudi pertany a la conca de la Muga, concretament al seu curs baix. La Muga passa
per ponent del casc urbà de Vilanova de la Muga, on es forma una espècie de llacuna degut a
l’existència d’una important resclosa. És a partir d’aquí que arrenca el rec del Molí que
s’encarrega de regar el marge esquerre de la Muga. El rec del Molí passa pel S de l’àmbit
d’estudi arrenglerat al camí que porta a les instal.lacions esportives a través del camí de Sant
Joan. Aquest rec rep les aigües dels escorros que envolten la finca: d’una banda, les que
provenen de l’entorn del cementiri i que ressegueixen el límit E de l’àmbit d’estudi; i d’altra
banda, les que provenen per ponent de les granges de Can Pagés i de Can Sunyer, que a la
vegada, drenen la zona de closes a llevant del casc urbà. L'àmbit d'estudi no està travessat per
cap curs d'aigua superficial, tot i que l'escorrentiu va a parar bé al rec del Molí a través de les
closes.
Tot sovint es tracta d’escorros molt bruts de vegetació, i gairebé sense pendent, el que fa que
en períodes de fortes pluges, es boteixin i sobreeixin malgrat la construcció de les petites
motes que els separen dels camps de conreu. Aquestes aigües travessen el camí de San Joan
Sescloses i van a parar a un rec paral.lel al rec del Molí seguint direcció S fins a desembocar
directament a la Muga a l’altura del cementiri de Castelló d’Empúries.

Figura 12. Distribució dels regadius i cursos d’aigua a l’entorn de la finca. ICC.

Miquel Fort i Costa
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1.1.1.5.2. Hidrogeologia

L’àmbit d’estudi és una zona especialment rica en recursos hídrics subterranis degut a que
confluencien varis dels principals cursos que drenen la plana: la Muga, el Manol i les rieres de
Figueres i l’Anyer, d’aquí que existeixi un aqüífer superficial molt ric (14m de profunditat) que és
explotat per dues mancomunitats de municipis de l’entorn per al subministre d’aigua potable.
També disposa d’un aqüífer profund que funciona en règim semiconfinat (54m de profunditat) i
que és el que subministra precisament les instal.lacions esportives de la finca.
Tota l’extensió de l’àmbit d’estudi es troba sobre la superfície dels aqüífers del Baix Ter,
protegits pel Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació a diversos aqüífers de Catalunya.
Així mateix, tant Peralada com els municipis limítrofs es troben inclosos dins l’àmbit de zones
declarades vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret
476/2004).
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1.1.2. El medi biòtic.

1.1.2.1.- Medi vegetal.

1.1.2.1.1. La vegetació regional.
L’àmbit d’estudi s’emmarca en l’àrea biogeogràfica la terra baixa mediterrania, en concret de
l’alzinar litoral (Quercetum illicis galloprovinciale); tot i que dins de la finca trobem molt pocs
testimonis.
Segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, l’àmbit es troba referenciat amb la clau 82c conreus
extensius d’herbàcies: cereals i farratges.
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Figura 13. Mapa d’hàbitats de Catalunya (HC).
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1.1.2.1.2.- L’àmbit d’estudi.
Dins de l'àmbit d'estudi no s'han trobat elements determinants de l'àrea biogeogràfica, tan sols
esmentar l'inventari de:

Vegetació silvestre:
Pi blanc (Pinus halepensis), a l'extrem N, en un petit retall de pineda
Canya (Arundo donax), arrenglerada al NE i NW resseguint petits escorros d'aigua.

Vegetació present a les àrees d'enjardinament:
Morera (Morus alba)
Alzina (Quercus ilex), esparsos dins les àrees d'enjardinament del restaurant La Muga
Olivera (Olea europaea), també en l'àrea d'enjar
Baladre (Nerium oleander)
Palmera (diferents espècies)

La resta d'espais no humanitzats es corresponen a antics conreus d'horta en la part central, on
es divideix l'àmbit en els dos sbusectors (A i B), i una part del camp de conreu de cereals de
secà que pertany a la granja de El Pins.

Miquel Fort i Costa
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1.1.2.1.3.- Hàbitats d’interès comunitari.
Actualment hi ha 198 hàbitats d'interès comunitari definits a la Unió Europea, relacionats a
l'annex I de la Directiva 97/62/CE. Poden ser no prioritaris, o bé prioritaris. Els HIC prioritaris
(61 del total de 198) són els HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat
per a la UE.

A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són
prioritaris.

Segons la base de dades de la cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000 per hàbitat
CORINE, l’àmbit d’estudi no se situa damunt de cap HIC; sent els més pròxims els que se
situen a l'entorn de la Muga, ja força allunyats.
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Figura 14. Mapa d’hàbitats d’interès
comunitari (HIC).
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1.1.2.2. Espais naturals protegits.

1.1.2.2.1. PEIN i XN 2000.
L’àmbit d’estudi queda fora de cap espai natural protegit, situant-se a 2,5km a l’oest del PEIN i
espai Xarxa Natura 2000 dels Aiguamolls de l’Empordà. Codi: ES0000019, considerat com a
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial valor Per a les Aus (ZEPA).
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Figura 15. Extracte de la delimitació del PEIN dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (en verd clar), dels espais Xarxa natura
2000 en verd fosc (Dept de Medi Ambient i Habitatge), de les zones humides (en blau) i dels geòtops (en groc).
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1.1.2.2.2. Zones humides.

En el mapa anterior es poden veure les zones humides catalogades. La més pròxima se situa a
2,5km a l’oest de l’àmbit d’estudi; està catalogada amb el nom de “L’estanyet i Estany de Sant
Joan Sescloses, i figura amb el codi (02000219).

1.1.2.2.3. Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava
El catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava va ser elaborat per
l’Associació de Naturalistes de Girona durant l’any 2004.
L’àmbit d’estudi es troba a llevant de l’espai anomenat “Barutell-la Muga”, identificat amb el codi
nº 12. Comprèn 81ha de sòl no urbanitzable i està delimita al NW per la via del ferrocarril, al SE
per la Muga, i al NE per la carretera GIP-6042 que va de Peralada a Vilanova de la Muga.

1.1.2.2.4 Geòtops.
A Catalunya existeix un Inventari d’Espais d’Interès Geològic (IEIGC) on hi ha un recull
d’afloraments i indrets d’interès geològic que mostren l’evolució geològica de Catalunya. Es
considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic,
cultural o educatiu que permeten estudiar i interpretar l’evolució de la Terra.
L’àmbit d’estudi es troba allunyat dels geòtops tal i com es pot veure en el mapa anterior, ja que
es troben dins del PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà.

Miquel Fort i Costa
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1.1.2.3. Fauna.

1.1.2.3.1. Descripció bàsica de la fauna.

La diversitat faunística presente a Peralada combina un conjunt de cinc grans hàbitats:
agrícola, fluvial, muntanya baixa, zones humides i urbà, en el que són presents un gran nombre
d’ecotons, que es corresponen a les zones de cotnacte entre unitats, afavorint una alta
diversitat faunística.
Unes espècies precisen d’un ambient per a desenvolupar tot el seu cicle (alimentació, cria i
refugi), mentre que d’altres usen estrictament un sol ambient com a àrea tròfica i de nidificació.
Tot seguit representem les espècies pròpies dels ambients agrícoles i de zones humides:

Amfibis
En l’àmbit del projecte es troben les següents espècies d’amfibis:


Tritó palmat (Triturus helveticus) (Categoria UICN LC)



Tritó verd (Triturus marmoratus) (Categoria UICN LC)



Gripauet (Discoglossus pictus) (Categoria UICN LC)



Gripau comú (Bufo bufo) (Categoria UICN LC)



Reineta (Hyla meridionalis) (Categoria UICN NT)



Granota verda (Rana perezi) (Categoria UICN LC)

(Categories de la UICN: LC Preocupació menor; NT Proper a l’amenaça).
Rèptils


Tortuga de rierol (Mauremis leprosa) (Categoria UICN VU)



Dagró comú (Tarentola mauritanica) (Categoria UICN LC)



Llangardaix verd (Lacerta lepida) (Categoria UICN LC)



Llangardai comú (Lacerta lepida)



Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) (Categoria UICN LC)



Sargantana de paret (Podarcis muralis)



Sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus) (Categoria UICN LC)



Serp blanca(Elaphe scalaris) (Categoria UICN LC)



Serp llisa meridional (Coronella girondica) (Categoria UICN LC)



Serp verda (Malpolon monspessulanus)

(Categories de la UICN: LC Least Concern; NT Proper a l’amenaça; VU Vulnerable)
Miquel Fort i Costa
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Mamífers
És el segon gran grup faunístic en importància. Les espècies que sovintegen la tipologia
ambiental descrita són les següents:

INSECTÍVORS
Erinacèids:
Eriçó comú o fosc (Erinaceus europaeus), Eriço clar (E. Algirus)
Tàlpids:
Talp (Talpa europaea)
Sorícids:
Mussaranya nana (Suncus etruscus), Mussaranya vulgar (Crocidura russula)

ROSSEGADORS
Arvicòlids:
Talpó comú (Microtus duodecimcostatus), Rata d’aigua (Arvicola sapidus).
Múrids:
Rata comuna (Rattus norvegicus), Rata negra (Rattus rattus), Ratolí domèstic (Mus musculus),
Rata negra (Rattus rattus), Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), Ratolí de camp (Mus
spretus).

LAGOMORFS
Lepòrids:
Llebre (Lepus europaeus), Conill (Rryctolagus cuniculus).
ARTIODÀCTILS
Súids:
Senglar (Sus scrofa)

CARNÍVORS
Cànids:
Guineu (Vulpes vulpes)
Mustèlids:
Teixó (Meles meles), Turó (Mustela putorius), Llúdriga (Lutra lutra)
Vivèrrids:
Geneta (Genetta genetta)
Segons l’article 2 (àmbit territorial) del Pla de Conservació de la Llúdriga (Ordre MAB/138/2002,
de 22 de març), el rec del Molí de Peralada i els Aiguamolls del Baix Empordà es troben dins
de l’àmbit territorial del pla. La llúdriga està protegida per la Directiva 92/43/CEE del Consell,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. Es tracta d’una
Miquel Fort i Costa
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espècie bioindicadora, reflex de l’estat de conservació dels ecosistemes on viu, com són els
rius i les masses d’aigua continentals.
Està inclosa en l’annex de les Lleis 3/88, 22/2003, relatives a la protecció dels animals, així
com la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de modificació de les anteriors i que la referència com a
espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.

Aus.

Les aus estan representades en aquests ambints per espècies poc antropobòbiques o en tot
cas lligades a l’activitat agrícola. Es poden mencionar algunes espècies comunes com la garsa
(Pica pica), pardal (Passer domesticus) o l’estronell (Sturnus vulgaris) que es troben
relacionades amb l’entorn de les construccions i cultius de fruiters i horta; altres espècies com
gafarró (Serinus, serinus), cadernera (Carduelis carduelis) o passarell (C. Cannabina), més
abundants als marges amb vegetació espontània dels camps de conreu om la cogullada
(Galerida cristata), còlit ros (Oenanthe hispanica). Poden destacar igualment, pel seu caràcter
d’espècies amb uns nivells de protecció alts, els rapinyaires, amb espècies com el xoriguer
(Falco tinnunculus), l’esparver vulgar (Accipiter nisus) o, lligada amb les construccions
abandonades, l’òliba (Tyto alba). Més propers a les zones humides hi solem trobar la cigonya
blanca (Ciconia ciconia); altres estan més amenaçades com el bitó comú (Bataurus stellaris),
l’agró roig (Ardea purpurea), l’arpella vulgar (Circus aeruginosus) o la polla blava (Porphyrio
porphyrio).

1.1.2.4. Connectivitat funcional i paisatgística.

La connectivitat és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos ecosistemes, espais
naturals, comunitats, espècies o poblacions. En el cas de les poblacions i de les espècies,
comprèn tant els moviments per a satisfer les seves necessitats diàries o estacions com els que
es fan per facilitar la dispersió d’elements juvenils, per escapar les pertorbacions o per facilitar
el flux genètic. La fragmentació dels espais naturals pot anat creixent sense que hi hagi
resultats gaire apreciables per a la conservació, fins assolir un cert llindar, passat el qual la
integritat de certs sistemes naturals s’enfonsa i els problemes s’agreugen de cop i volta. Aquest
llindar depèn d’una multitud de factors biòtics i abiòtics molt diversos que no són fàcils de
determinar.
Segons l’escala, les connexions terrestres més importants per a la conservació del patrimoni
natural es poden agrupar en dos conjunts: els corredors biològics, i els enllaços paisatgístics.
Dins del primer grup es poden distingir els corredors ambientals, els corredors faunístics, les
vies migratòries, els passadissos d’hàbitat i els corredors riberencs. Dins el segon grup, que
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s’entén a àmbits més extensos, es diferencies els cinyells verds, les vies verdes i passadissos
paisatgístics.
Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, l’àmbit d’estudi se situa a tocar
d’un dels principals connectors fluvials: La Muga, que posa en comunicació els relleus de
l’Albera (AE13), Salines-Bassegoda i de l’Alta Garrotxa (AE-12) amb el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà, a través d’altres cursos fluvials com el Llobregat i el riu Manol.
Segons l’ISA del PTPCG, l’àmbit d’estudi es troba a tocar del connector AE-03, això és el
darrer tram de la Muga abans de connectar amb els Aiguamolls de l’Alt Empordà, en la seva
confluència amb el riu Manol; és un connector de gran importància doncs acull també la fauna
que es canalitza pels corredors AE-13 (format pels cursos de l’Orlina, el Merdança i l’Anyet i
que provenen dels relleus orientals de l’Albera) i l’AE-12 que prové dels massissos de SalinesBassegoda i l’Alta Garrotxa, així com de la Garriga d’Empordà a través de la Muga.
En el mapa dels àmbits amb valor connector del PTCG es pot veure om l’àmbit d’estudi queda
fora d’aquests espais connectors (AE03).
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Figura 16. Mapa d’espais d’interès connector (ISA del PTPCG).
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Figura 17. Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector.
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1.1.3.- Medi socioeconòmic.

1.1.3.1.-Població.
1.1.3.1.1.- Evolució de la població.
En el següent quadre es presenta l’evolució de la població als darrers anys:

ANY

PADRÓ

INCREMENT

2018

1.868

2017

1.853

0,80
0,97

2016

1.835

-0,33

2015

1.841

-0,98

2014

1.859

-3,28

2013

1.920

1,67

2012

1.888

2,22

2011

1.846

1,08

2010

1.826

1,15

2009

1.805

2,38

2008

1.762

3,92

2007

1.693

4,02

2006

1.625

4,12

2005

1.558

4,30

2004

1.491

5,23

2003

1.413

2,19

2002

1.382

3,40

2001

1.335

4,34

2000

1.277

2,74

1999
1.242
4,35
1998
1.188
Creixement mitjà
2,22
*Font: Idescat (1998-2018)

Atenent als resultats d’aquest quadre resum, la població de Peralada, en els darrers 21 anys
manté un creixement demogràfic mitjà positiu del 2,22% encara que s'hauria de separar el tram
de 1998 a 2009 amb un 3,73% i el tram de 2010 a 2018 amb un creixement de només el
0,37%.

1.1.3.1.2.- Densitat de població.

Atenent a les darreres dades sobre població (1.868 habitants al 2018) i a la superfície municipal
(43,6 km2), a La Peralada li correspon una densitat de població de 42,8 habitants per km2.
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1.1.3.1.3.- Capacitat d’acollida municipal.
En el següent quadre resum es presenten les dades anteriors a les quals s’han afegit les
d’allotjament existents, i les segones residències, per tal d’extreure’n la capacitat d’acollida:
Turisme
Places
rural
hoteleres
145
152
*Font: Idescat 2011

Buïts
37

Població
resident
1.846

Suma de
places
2.254

Cens
d’habitatges
722

%segona
residència
0

De la suma dels habitants que podrien cobrir els habitatges vacants (grups de 3 persones per
habitatge), de les places turístiques i de les places dels residents tot l’any, s’obté la suma total
de places d’acollida municipals.
Del quadre anterior es desprèn que Peralada té una capacitat d’acollida de 2.254 places (2011)
i cal destacar que del nombre total d’habitatges, el 5% correspon a habitatges vacants.

1.1.3.2.- Estructura socioeconòmica de la població.
1.1.3.2.1.- Ocupats per grans sectors d’activitat.

37

Any

Agricultura

indústria

construcció

serveis

Total

09/2018

67 (7,5%)

81 (9,1%)

59 (6,6%)

681 (76,7%)

888

* Font: Idescat

D’aquestes dades extraiem que domina el sector serveis, seguit de la indústria, l'agricultura i la
construcció.
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1.1.3.3.- Activitats Productives.

1.1.3.3.1.- Agricultura.
Com s’ha dit anteriorment, l’agricultura ocupa un 8% de la població activa. Comparem la
distribució de la superfície agrícola utilitzada a través dels darrers censos agraris:

TOTAL

SECÀ

REGADIU

Any

explot

ha

explot

ha

explot

ha

2009

90

3.036

79

1.565

75

1.471

*Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU).

Del quadre extraiem que la superfície agrícola utilitzada de secà és d’un 51,5%, respecte la de
regadiu que és d’un 48,5%.
Dins de les terres llaurades diferenciem les dedicades al cultiu d’herbàcies, llenyoses i pastures
permanents:

Terres llaurades

secà

regadiu

Ha

Ha

ha

Herbàcies

1.226

1.289

2.515

Total

Fruiters

63

100

163

Oliverars

43

57

100

Vinya

7

0

7

Pastures permanents

228

23

251

TOTAL

1.567

1.469

3.036

*Aprofitament de la superfície agrícola utilitzada (SAU) . Idescat 2009.

D’aquest quadre es desprèn que el cultiu de secà queda representat majoritàriament per les
herbàcies (82,8%), el conreu de llenyoses ocupa un 8,9% del territori, i finalment, les pastures
permanents ocupen un 8,2%.
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Herbàcies
Finalment es presenta un quadre resum de la distribució del cultiu de les herbàcies:
Conreus herbacis

Secà (ha)

Regadiu (ha)

Total (ha)

Cereals
Blat tou i escanda
Blat dur
Ordi
Civada
Blat moro
Altres
TOTAL CEREALS

215
87
282
199
3
33
819

Pèsols i faves
TOTAL

3
3

Blat de moro farratger
Farratges plurianuals
Lleguminoses farratgeres
Altres farratges verds anuals
TOTAL

5
57
17
190
268

Gira-sol
Altres
TOTAL

34
0
34

En conreu
En terreny hortícola
TOTAL

0
0
0

Guarets

17
1.141

198
79
126
60
270
9
742
Lleguminoses
0
0
Farratges
207
100
29
115
452
Industrials
48
20
68
Hortalisses
10
16
27
Guarets
85
1.374

413
166
407
258
274
43
1.561
3
3
212
157
46
305
720
82
20
102
10
17
27
102
2.515

TOTAL HERBÀCEES
*Distribució del conreu d’herbàcies. Idescat (2009).

Del quadre es desprèn que un 45 % de les herbàcies són de secà i la resta de regadiu. Dins del
secà destaca el cultiu de cereals (72%) i el de farratges (23%). Quant al conreu de regadiu,
destaquen també els cereals (54%), els farratges (33%) i finalment els conreus industrials amb
un 5%.

Quant als cereals, el 52% és de secà. Quant a les espècies està força repartit, però dominen el
blat tou i l’ordi amb un 26% cadascun, seguits de la civada i el blat de moro amb un 18%
cadascun.

Finalment es presenta un quadre resum de la distribució del cultiu de les llenyoses:
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Llenyoses
El cultiu de llenyoses representa el 9% de tota la superfície conreada municipal. Dominen les
llenyoses de clima temperat amb un 57%, seguit de l’olivera amb un 37%.
Dins de l’àmbit d’estudi, el 41,5% de la superfície de la finca està destinada al pastures.

conreus llenyosos

Secà (ha)

Fruiters
Fruits secs
TOTAL LLENYOSES

63
0
63

Vinya
TOTAL

5
5

Olivera
TOTAL
TOTAL

43
43
106

Regadiu (ha)

Total (ha)

De clima temperat
92
8
100
Vinya
0
0
Olivera
57
57
157

154
8
163
5
5
100
100
268

1.1.3.3.2.- Ramaderia.

La representativitat de la ramaderia en aquest municipi és destacada:

Total

Bovins

Ovins

40

Cabrum

Any

Explot.

UR

Explot.

UR

Explot.

UR

Explot.

UR

2009

59

123.695

20

4325

10

2127

1

13

Conilles mare

Equins

Any

Porcins
Explot.

UR

Aviram
Explot.

UR

Explot.

UR

Explot.

UR

2009

14

27897

12

89327

1

5

1

1

* Comparativa dels darrers censos agrícoles.

Per nombre d’unitats ramaderes (UR), destaquen les granges d’avirram amb un 72% seguit del
porcí amb un 23%, i finalment, el boví amb un 3,5%.
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1.1.3.3.3. Activitat empresarial.
1.1.3.3.3.1. Establiments d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat.
S’han referenciat totes les empreses qualsevol que sigui la seva activitat en els sectors: primari
(no existeixen empreses

però sí professionals), secundari (construcció,

indústria i

professionals) i terciari (serveis, comerç, professionals i artistes).
Tot seguit anem a desglossar els principals sectors d’activitat empresarial:
Any

Indústria

Construcció

Comerç al detall

2002

15 (8%)

47 (27%)

17 (10%)

1996

9 (7%)

38 (31%)

18 (15%)

Serveis, llevat

Professionals

Total

comerç detall

i artistes

63 (37%)

30 (17%)

172

45 (37%)

11 (9%)

121

*Distribució d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat (Idescat).

Del quadre es desprèn que el sector amb major nombre d’empreses és el de serveis a l’engrós,
seguit pel de la construcció, professionals i artistes, el comerç al detall, i finalment queda el
sector industrial. Del contrast de dades, podem veure com el panorama en els darrers 6 anys hi
ha hagut un increment del 42% en el nombre total d’empreses.
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1.1.4. Infrastructures i equipaments.
1.1.4.1. Infrastructures hidràuliques.

Pel que fa a les aigües residuals els carrers que envolten el sector (Major, Rossend Palmada i
Nou) disposen de sistema de clavegueram.
Pel que fa l’aigua potable, els carrers que envolten el sector (Major, Rossend Palmada i Nou)
disposen de sistema de clavegueram.

En l'extrem N, hi ha un petit tram d'aqüeducte que alimenta un dels recs, iu que resultarà
parcialment afectat pel vial perimetral.
L’abastament es fa a través de pous que responen amb suficiència a les demandes del
municipi i dels municipis veïns.

1.1.4.2. Infrastructures energètiques.
A la finca hi arriba una línia de mitja tensió amb un transformador aeri que dóna servei al
restaurant La Muga. Dins del subsector A hi trobem un dipòsit aeri de gas i un generador.

1.1.4.3. Infrastructures viàries i xarxes de camins.

La finca està envoltada de carrers pavimentats: Rossend Palmada pel sud, Major per ponent,
Nou per llevant, i un accés agrícola que ressegueix un tram del sector NW.

En el subsector A hi trobem una gran zona compactada que fa d'aparcament, així com una
àrea enjardinada annexa al restaurant.

En el subsector B, hi trobem l'entramat d'accessos per a arribar a les granges i les vivendes;
també una àrea enjardinada.

1.1.4.4. Edificacions.

En el subsector A hi trobem les volumetries associades a l'activitat de restauració a l'extrem
SW, així com un cobert agrícola a l'extrem NE.
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En el subsector B, a la zona NW hi trobem un altre cobert agrícola i una nau ramadera, mentre
que al sud hi trobem una antiga nau ramadera associada a dues edificacions habitades: un
mas i una casa de recent construcció, ambdues amb planta baixa i planta pis. En l'àrea
d'enjardinament d'aquesta última hi ha una piscina privada.

1.1.4.5. Equipaments per residus.
La taxa de generació de residus municipals per habitant a Peralada se situa molt per sobre la
mitjana catalana (1,47 kg/hab/dia), a l’entorn dels 2 kg/hab/dia (any 2016).
En general, el municipi ha anat disminuint la generació de residus, i en concret la de rebuig any
rera any, tot i el creixement de la població. Del quadre se n’extreu que en els darrers 5 anys es
pot veure com la recollida selectiva ha crescut considerablement passant del 17% al 14%
actual degut bàsicament a la nul.la recollida de matèria orgànica i d'altres; per contra, el rebuig
ha augmentat sensiblement del 83% al 86% actual.

2012

2013

2014

2015

2016

1888

1920

1859

1841

1835

Vidre

68

59

55

62

74

Paper i cartró

37

37

35

37

41

Envasos lleugers

18

19

20

18

19
5

Padró

Matèria orgànica

6

5

5

8

Poda i jardineria

21

100

0

0

1

Voluminosos

62

104

43

65

33

Altres

18

39

13

24

19

230

363

171

214

192

% recollida selectiva

16,97

25,60

13,19

16,27

14,20

Fracció resta

1125

1055

1125

1101

1160

% fracció resta

83,03

74,40

86,81

83,73

85,80

Generació total
Ràtio residus
(kg/hab/dia)

1355

1418

1296

1315

1352

1,97

2,02

1,91

1,96

2,02

Total recollida selectiva

Dades de generació de residus extretes de la pàgina web de l’ARC

Dins de l'àmbit, en concret a l'extrem NW hi ha un punt de recollida de selectiva, associat al
restaurant La Muga, amb 4 iglús: 2 de vidre, un d'envasos i un de paper i cartró; també n'hi ha
un de rebuig.
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1.1.5. Patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Al terme municipal hi destaquen els següents elements del patrimoni arquitectònic i cultural:


Església parroquial de Sant Martí de Peralada (s. XI).



Antic concent dels Agustins, s XI



Convent del Carme de Peralada, s. XIII



Castell Palau de Peralada, s. XVI



Mas Sepulcre, antic Priorat del Sant Sepulcre, s XII



Capella de Sant Sebastià al barri de Sant Bernat



Esglèsia de Sant Nazari de les Olives, s. XII-XIII



Esglèsia de Sant Amanç de Morassac , s. XVI-XVII



Esglèsia parroquial de Santa Eulàlia a Vilanova de la Muga, s XI



Mas de les Torres o Can Tarrés, s XVII



Esglèsia de Sant Grau de l’Estanyol, s X



Masies del veïnat de Puig Barutell, s XVI-XVIII



Esglèsia parroquial de Sant Joan Sescloses, s. IX



Castell de Vallgornera, s XII.

Altres restes arqueològiques són:


Necròpoli o camp d’urnes al jardí del Palau, 600aC



Estació iberorromana prop del cementiri



Poblat ibèric s IV aC, i restes de necròpoli d’incineració de la primera edat del Ferro,
una fortificació del s II aC i les restes del castell alt-medieval dels vescomptes de
Peralada, al convent de Sant Bartomeu de Peralada.



Necròpoli romana del s I aC al cementiri.
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1.1.6. Medi atmosfèric.
1.1.6.1. Nivells d’immissió de partícules.
A través dels mapes de capactitat i vulnerabilitat del territori (MVCT) editats per la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, es permet avaluar la
incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada. Permeten
conèixer els valors d’immisió a través de la Xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire a
Catalunya (XVPCA).
La capacitat és la mesura de la concentració “extra” que pot asimilar el medi ambient sense
arribar a la superació dels límits d’immissió legals. En el cas de Peralada, la capacitat del
territori per les PST i l’SO2 és de molt alta.
La vulnerabilitat és l’indicador del perill a l’exposició a un contaminant. En el cas de Peralada,
els mapes de vulnerabilitat indiquen valors nuls per a l’exposició de les PST, CO i pel SO2.
La Estació disposa d’una sala de calderes per la vaporització forçada del GLP. Les calderes
utilitzen com a combustible la fase gasosa de GLP, i evacuaran els productes de la combustió a
través de les seves xemeneies corresponents. La reacció de combustió del propà produeix
diòxid de carboni, aigua, més quantitats petites d’òxid de nitrogen, menors que les produïdes
amb la utilització d’altres combustibles líquids. Així doncs, tenen un índex d’emissió de gasos
molt baix i despreciable i amb un índex d’opacitad segons l’escala Bacharach de 1.

1.1.6.2. Soroll.

A través de la proposta dels mapes de capacitat acústica municipal, elaborats per la Direcció
General de Qualitat Ambiental l’any 2004, s’estableixen els límits d’immissió a les zones
urbanes, nuclis de població i a les zones de medi natural, mitjançant l’establiment de les zones
de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat.
A partir d’aquest mapa s’estableixen les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit municipal, amb
l’objecte de fixar un seguit de mesures que hauran d’ésser tingudes en compte en la nova
figura de planejament (normes per a les noves construccions en zones de soroll; article 9.7 de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica), el Decret
245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el
Decret 176/2009, de 10 de noviembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002.
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Pel veïnat de Vilanova de la Muga, el mapa de capacitat acústica classifica com a zona de
sensibilitat alta A (valors límit d’immissió= 60 dBA diürns i 50 dBA nocturns) tots els carrers
(color verd); i com a zona de sensibilitat moderada B (65 dBA diürns i 55 dBA nocturns) la
carretera BP-6042 que travessa el casc urbà i la carretera de la Granja d’en Martí.
Les emissions acústiques de la planta prevista vindran generades pel funcionament dels equips
de regulació. Els nivells de soroll es mantindran sempre per sota dels màxims fixats pels
Organismes Territorials Competents.

Valors límit d'immissió en dB (A)
Zonificació acústica del territori
Ld (7h - 21h)

Le (21h - 23h)

Ln (23h - 7h)

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

60

60

50

Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

65

65

55

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

70

70

60

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl.
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Figura 18. Extracte del mapa de capacitat acústica municipal de Vilanova de la Muga. (DMAH)

Pel que fa a l’àmbit d’estudi, la seva situació al nord del mapa anterior fa que els valors límits
d’immissió es corresponguin a la zona de sensibilitat acústica alta (A3), amb uns valors límit
diürns de 57 dBA i nocturns de 47 dBA:
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1.1.6.3. Ambient lumínic.
Atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per
a la protecció del medi nocturn, desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el
territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica:


Zona E1. Protecció màxima. Espais protegits.



Zona E2. Protecció alta. Tota la resta de sòl no urbanitzable.



Zona E3. Protecció moderada. El sòl urbà i urbanitzable.



Zona E4. Protecció menor. Trams de vials urbans principals, zones industrials i
activitats comercials en ús intensiu.

Miquel Fort i Costa
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Figura 19. Mapa de contaminació lumínica de Catalunya.

En la figura s’observa com la finca en qüestió s’emplaça a cavall d'una zona de protecció alta
(E2), i moderada (E3) per la proximitat al casc urbà de Vilanova de la Muga.
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1.1.7.- Riscos naturals.
1.1.7.1. Risc d'inundabilitat.
Atenent al visor de l'ACA on es poden veure les capes de les zones inundables; observem que
l'àmbit d'estudi queda fora de les zones inundables per període de retorn de T500 anys.
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Figura 20. Extracte de les zones inundables a partir del visor de l'ACA.
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1.1.7.2. Risc d’incendi forestal.
El municipi de Peralada no està declarat com d’alt risc d’incendis, segons l’annex del Decret
64/1995, de 7 de març, de mesures per a la prevenció del risc d’incendi forestal.
En el següent mapa de risc bàsic de perill d’incendi, l’àmbit d’estudi es troba en zona de molt
baix risc (color verd).
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Figura 21. Mapa de risc bàsic de perill d’incendi.
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1.1.7.3. Riscos geològics.
La geologia del subsòl de l’àmbit corresponen a formacions amb litologies uniformes producte
de l’aportació i rebliment fluvial; cosa que fa que no existeixi risc de formació d’esfondraments o
col.lapses del terreny.
D’altra banda, la geomorfologia planera, fa que no hi hagi risc d’esllavissaments o caigudes de
pedregam per manca de talussos.
Quant al risc sísmic, de la consulta del mapa de zones sísmiques en considerar l’efecte del sòl
(ICC, 2001) es desprèn que el municipi de Peralada té una intensitat VII, rang també aplicable
si observem el mapa de zones sísmiques per a un sòl mitjà.
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Pel que fa a la vulnerabilitat sísmica i danys a edificis (ICC, 2001), al municipi de Peralada li
corresponen danys greus.

52

La norma de Construcció Sismoresistent (Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre): Parte
General y Edificación (NCSE-02) (BOE del 11 d’octubre de 2002) proporciona els valors
següents per als paràmetres d’acceleració sísmica bàsica i el coeficient de contribució (K):
Acceleració sísmica bàsica (ab) : 0,08 g
Coeficient de contribució (K) : 1,0
Segons aquesta norma, el tipus d’edificació projectat es classifica com de “normal importància”.
També en funció de la norma esmentada, les formacions geològiques presents es classifiquen
com de tipus IV per la major part de formacions geològiques presents a la plana al.luvial
quaternària, i de tipus III per les formacions terciàries. Amb això s’obté un coeficient del terreny
de:

C = 1,6 pel tipus III
C = 2,0 pel tipus IV
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1.2. Determinació dels objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla.
Tot seguit es plantegen els principals objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla
ordenats jeràrquicament segons la seva importància relativa:
1.2.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació.
1. Compatibilitat amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) atès
que es preveu en una zona d'assentaments urbans.

2. Compatibilitat amb el planejament vigent doncs desenvolupa un dels sectors previstos
al pla com a sòl urbà no consolidat (PMU Rossend Palmada)

3. El desenvolupament del pla aportarà una millora substancial a la xarxa viària del sector
nord de la vila, doncs permetrà el relligat de la nova vialitat perimetral amb els carrers
de Roses i Nou ja existents.

4. Es mantindran els paràmetres urbanístics dissenyats en la fitxa tècnica del sector dins
del POUM.
53

5. Delimitació de dos àmbits de gestió dins del sector per a facilitar el seu
desenvolupament urbanístic: el de ponent (A) destinat a restauració i turístic; i el de
llevant (B) destinat bàsicament a ús residencial.

1.2.2. El cicle de l’aigua.
1. Es farà estudi de la variació del consum d’aigua potable que suposarà la nova
demanda derivada del creixement previst (13 habitatges), i es contrastarà amb els
recursos disponibles per a avaluar-ne la seva suficiència.
2. Foment de l’estalvi d’aigua amb accions com: reutilització d’aigües plujanes, la
utilització de plantes amb baix consum d’aigua o mecanismes d’irrigació de baix
consum.
3. Fomentar una xarxa separativa d’aigües negres i plujanes, amb conduccions
soterrades. Les pluvials seran conduïdes pels imbornals al curs d’aigua més proper,
mentre que les aigües residuals, es destinaran a la planta de tractament municipal.
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1.2.3. Biodiversitat.

1. Introducció de criteris de biodiversitat en la concepció dels espais lliures, tant públics
com privats amb la plantació d’arbres i arbusts autòctons diversos com: alzina, roure,
olivera, lledoner, aladern,.....

2. Transplantament de peus autòctons d'alzina i olivera que resultessin afectats.

3. Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores

1.2.4. Protecció del paisatge.
1. L’ordenació dels espais lliures s’ha fet atenent al criteri d’afavorir l’esponjositat dins del
sector, fent de separador natural entre els dos subsectors.

2. Ocultar els volums existents mitjançant un acurat projecte d'enjardinament en els
espais lliures i/o d'enjardinament privat.

3. Millorar paisatgísticament el sector amb l'enderroc de les naus agropeucàries, i els
espais no funcionals i abandonats.

4. Assolir l'obertura visual del carrer Rossend Palmada amb la prologació del carrer de
Roses.

1.2.5. Gestió dels residus.
1. Fer les reserves d’espais necessaris dins dels subsectors per a la instal.lació de dos
“punts verds” on s’agruparan tots els contenidors amb l’objecte d’optimitzar la recollida.
2. La gestió dels residus s’adaptarà al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus.
3. Gestió correcta dels residus generats durant l'enderroc dels edificis i tancaments:
separació, transport i disposició en centre corresponent.

Miquel Fort i Costa
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1.2.6. Protecció del medi atmosfèric.

1.2.6.1. Eficiència energètica de les edificacions.
1. Adaptació al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
1.2.6.2. Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants.
1. S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de
febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei
22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18
de juny.
2. Els sorolls i vibracions estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de
sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data
30 d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995).
1.2.6.3. Contaminació acústica

1. Adequació al mapa de capacitat acústica municipal i a les zones de sensibilitat acústica
definides per aquell.
2. Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el
seu entorn.

3. Adoptar al voltant de les fonts de contaminació acústica (vies de comunicació)
solucions de disseny que minimitzin les zones de soroll i que actuïn de filtre vegetal
entre el sòl residencial i el destinat a activitats econòmiques.

1.2.6.4. Contaminació lumínica

1. Adoptar un enllumenat públic més eficaç i que causi menys contaminació lumínica.
Adaptació al Decret 190/2015, de 25 d'agost, que estableix els condicionants i
prescripcions que han de complir les instal.lacions d'enllumenat exterior; així com de la
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.
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1.3. Principals objectius mediambientals.

1. Millora de la connectivitat del sector amb l'obertura d'un vial perimetral i relligat amb els
existents.
2. Millora paisatgística del sector amb l'enderroc d'edificis abandonats i d'espais no
funcionals.
3. Elaboració d'un projecte d'enjardinament acurat en les zones verdes per a minorar les
visuals dels volums edificatoris, i separar de forma natural, si s'escau, els dos
subsectors.
4. Obertura visual del carrer Rossen Palmada amb la prolongació del carrer de Roses.
5. Xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals.
6. Pla de gestió de residus procedents de l'enderroc dels edificis durant la fase
constructiva.

56
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2. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA.
2.1. Descripció de les alternatives.
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2.2. Avaluació de les alternatives

Tot seguit desgranem les incidències de cadascuna de les dues alternatives per cada vector
ambiental:

Alternativa 0.


Ordenació sostenible. Es mantenen els paràmetres urbanístics, però no es resol la
gestió diferenciada de cada finca.



Ocupació sòl. S'ocupen més terrenys destinats a camps de conreu.



Infrastructures. El vial perimetral afecta un major nombre d'edificis existents. No es
garanteix la continuïtat dels camins rurals



Residus. Es genera una major quantitat de residus derivats dels enderrocs.

Alternativa 1.


Ordenació sostenible. Es mantenen els paràmetres urbanístics i es resol la gestió
diferenciada de cada finca, de manera que es facilita la gestió socioeconòmica i
urbanística.



Ocupació sòl. No s'ocupen terrenys destinats a camps de conreu en sòl no
urbanitzable.



Infrastructures. El vial perimetral no afecta edificis existents al carrer Major. Es
garanteix la continuïtat dels camins rurals.



Residus. Es genera una menor quantitat de residus derivats dels enderrocs.

Alternativa 2.


Ordenació sostenible. Es mantenen els paràmetres urbanístics, però no es resol la
gestió diferenciada de cada finca.



Ocupació sòl. S'ocupen més terrenys destinats a camps de conreu i en sòl no
urbanitzable al sector NW.



Infrastructures. El vial perimetral no afecta edificis existents. Es garanteix la
continuïtat dels camins rurals.



Residus. Es genera una menor quantitat de residus derivats dels enderrocs.

Miquel Fort i Costa

59

Gener
2019

Informe Ambiental de la MP del POUM de Peralada a l'àmbit del PMU "C/Rossend Palmada"

La valoració s’ha fet atenent a uns valors que s’han atribuït a les següents intensitats d’impacte:
1. Impacte compatible; 2. Impacte moderat; 3. Impacte sever; 4. Impacte crític.

Vector
Ordenació sostenible
Ocupació del sòl
Infrastructures
Residus
TOTAL

Alternativa 0

Alternativa 1
2
1
2
2,5
7,5

Alternativa 2
1
1
1
2
5

2
2
1
2
7

2.3. Justificació ambiental de l’alternativa de l’elecció de l’alternativa escollida.
Com es desprèn del quadre resum anterior l'alternativa 1 és menys impactant degut a:

-

Es garanteix la continuïtat dels camins rurals.

-

No s'afecten edificis funcionals existents.

-

Millor facilitat de gestió socioeconòmica i urbanística en delimitar dos subsectors que
avançaran a ritmes diferents.

-

No s'inclou sòl urbanitzable.

-

No es generen tants residus procedents d'enderrocs.
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3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE
L’ORDENACIÓ PROPOSADA.
Anem a analitzar els efectes que provocarà el desenvolupament del planejament sobre
cadascun dels paràmetres ambientals del sector objecte de transformació, així com les
mesures que s’estableixen per a atenuar-los i/o eradicar-los:
3.1.1. Aigües.

Impacte 1.
El desenvolupament de la modificació puntual comportarà un petit augment en el consum
d’aigua potable, que bàsicament anirà destinat a l’abastament dels nous 13 habitatges
previstes, això és, 7,8m3/dia o 2.850 m3/any.
Qualificació de l’impacte: compatible
Mesura 1.
L’abastament municipal està gestionat per Aqualia, qui capta i distribueix l'abastament en tot el
municipi. Atès que les captacions de Peralada són aprofitades per vàries mancomunitats de
municipis, i capten l'aigua de l'aqüífer superficial de la Muga, molt ric en recurs; no es preveu
que hi hagi incompatibilitat amb la nova demanda. De totes maneres, es certificarà que la nova
demanda serà compatible amb les reserves posades en alta per la concessionària de
l'abastament d'aigua potable (Aqualia) demanant informe de compatibilitat a l'Ajuntament.

Impacte final: compatible.

Mesura 2.
En aquests nous edificis i espais es fomentarà l’estalvi d’aigua a travès de:
1. Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels
edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una
pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any.
2. Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors
de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per
a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres
mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua.
3. Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran
de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.
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4. El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes estalviadors com la micro-irrigació,
rec per degoteig o xarxa d’aspersors regulats per programador horari, o detectors
d’humitat.
Impacte final: compatible.

Impacte 2.
En el mateix sentit, el desenvolupament de la MP generarà un petit increment del volum d’aigües
residuals, avaluat en 2.850m2/any.
Qualificació de l’impacte: compatible
Mesura 1.
Es fomentarà una xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran abocades
a llera pública. Les aigües residuals, seran conduïdes a la xarxa de clavegueram per ésser
finalment tractades a l'EDAR de Peralada, que segons dades de l'ACA treballa al 80%.
Impacte final: compatible.

3.1.2. Biodiversitat.
62

Impacte 1.
El desenvolupament de la MP pot afectar algun peu d'arbre d'interès com l'alzina i l'olivera; la resta
es tracta de peus d'arbre d'enjardinament com moreres, palmeres i algun peu de pi blanc a
l'extrem N.
Qualificació de l’impacte: compatible.
Mesura 1.
El tractament dels espais verds públics es farà introduint criteris de biodiversitat amb peus
d’arbres i arbusts autòctons mediterranis com ara: alzina, roure, olivera, lledoner, aladern,
llestiscle, ginesta,... Amb tot, juntament amb el projecte d’urbanització es presentarà un
projecte d’enjardinament del verd públic.
Impacte final: compatible.

Mesura 2.
Cas d'afectar els peus d'alzina i olivera al subsector A, aquests seran transplantats als nous
espais lliures.
Impacte final: compatible.
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Mesura 3.
Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten en el
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catàlogo español de especies
exóticas invasoras, i que es reprodueix tot seguit:
Arbres
acàcia (Robinia pseudoacacia)
ailant (Ailanthus altissima)
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica)
freixe de flor (Fraxinus ornus)
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos)
mimosa (Acacia dealbata)
morera del paper (Broussonetia papyrifera)
negundo (Acer negundo)
troana (Ligustrum lucidum)
Arbusts
Amorpha fruticosa
Baccharis halimifolia
budlèia (Buddleja davidii)
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus)
Cotoneaster tomentosa
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca)
piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata)
pitospor (Pittosporum tobira)
Plantes entapissants i reptants
Campanetes (Ipomoea cf. indica)
miraguà (Araujia sericifera)
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis)
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia)
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)
Delairea odorata (= Senecio mikanoides)
lligabosc (Lonicera japonica)
Senecio angulatus / Senecio tamoides
Sicyos angulatus

tradescantia Tradescantia fluminensis
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii))
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia)
Plantes crasses i assimilables
aloe maculat (Aloe maculata)
atzavares o figuerasses (Agave sp.)
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana)
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis )
Einadia nutans
Plantes aquàtiques
Azolla sp.
Cyperus eragrostis
Elodea canadensis
jacint d’aigua Eichhornia crassipes
Ludvigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Salvinia natans
Gramínies per a hidrosembra i gespes
Eragrostis curvula
Paspalum saurae
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum
Altres espècies (ornamentals, etc.)
acant (Acanthus mollis)
Arcthoteca calendula
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,
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canya (Arundo donax)

Erigeron karvinskianus
gasània (Gazania sp.)
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)

nyàmera Helianthus tuberosus
raïm de moro Phytolacca americana
Senecio angulatus
Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat invasora / de
dispersió
Aster pilosus
Aster squamatus
Datura stramonium
Oxalis pes-caprae
Tabac de jardí Nicotiana glauca
Seneci del Cap Senecio inaequidens
Solanum chrysotrichum

Impacte final: positiu.

3.1.3. Gea.

Impacte 1.
En tractar-se d’una superfície petita i força planera, no es preveuen més moviments de terres que
els destinats a l'extracció de terres vegetals.
Qualificació de l’impacte: compatible.
Mesura 1.
La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de reaprofitar-les en
les zones verdes i forats de plantació; la resta s’hauran de portar a abocador controlat de terres i
runes.
Impacte final: compatible.

3.1.4. Paisatge.

Impacte 1.
El desenvolupament del pla comportarà l'aparició d'un nou ús residencial, i per tant d'una sèrie de
volumetries que s'implantaran en un sòl que ara mateix té caire rural.
Qualificació de l’impacte: moderat.
Mesura 1.
Els espais lliures s'ordenaran de forma que els nous sectors residencials quedin esponjats i ajudin
a ocultar parcialment les visuals generades pels nous volums.
Impacte final: compatible-moderat.
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Mesura 2.
Millora paisatgística del sector en desaparèixer les antigues naus ramaderes, i reordenar els
espais que avui dia ocupen les zones d'horta abandonades.
Impacte final: compatible.

Mesura 3.
La prolongació del carrer de Roses, suposarà una millora paisatgística en forma d'obertura visual
pels veïns del carrer Rossend Palmada, avui dia amb una tanca contínua, d'entre 1,5 i 3m d'altura,
entre el carrer Major i el carrer Nou.
Impacte final: compatible.

Mesura 4.
Per a les edificacions i tancaments, s'empraran materials i tonalitats acords amb el medi rural.
Impacte final: compatible.

3.1.5. Medi atmosfèric.

Impacte 1.
El desenvolupament de la MP suposarà un petit increment del consum energètic.
Qualificació de l’impacte: compatible.
Mesura 1.
Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis,
com ara:


Orientació dels edificis preferiblement cap al S, de manera que hi hagi la màxima
eficiència en la captació de llum natural



Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre



Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris



Foment de les energies renovables tot aprofitant el nou sostre per a instal.lar plaques
solars i/o fotovoltaiques.



Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les
edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures,
sistemes passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...)



Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i
cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor.

Qualificació final: compatible.
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Mesura 2.
Els veïns del municipi disposen d'un servei d'assessorament energètic gratuït, en col.laboració
amb l'Agència Comaarcal de l'Energia i el CVlima (ACEC), a través del qual es poden informar
sobre les avantatges de les energies renovables i l'estalvi energètic associat.
Qualificació final: compatible.

Impacte 2.
En aquest sector no es preveu la generació d’immissions a l’atmosfera.
Qualificació de l’impacte: compatible.
Mesura 2
S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de
protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. S’acompliran les
determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès d’adequació de
les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’intervenció
integral de l’administració ambiental.
Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible.
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Impacte 3.
Durant la fase d’explotació, hi haurà un petit increment de la lluminositat nocturna derivat de les
lluminàries associades als nous carrers.
Qualificació de l’impacte: compatible-moderat.
Mesura 1.
S'introduirà un enllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica. El disseny
de les lluminàries serà de projecció horitzontal i les làmpades de VSAP. Adaptació a la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, així com al i que hauran de ser definits al projecte que desenvolupi el PMU. Les
instal.lacions d'enllumenat exterior hauran de complir amb les condicions de l'Annex 2 d'aquell
decret pel que fa a tipologia de les làmpades i al percentatge màxim del flux de l'hemisferi
superior instal.lat (FHSinst) dels llums, en funció del 'horari d'ús i la zona de protecció envers la
contaminació lumínica.
Qualificació final: compatible.
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Impacte 4
El desenvolupament de la MP no comportarà un increment de l'estat acústic, que avui dia ja
està qualificat com de zona amb capacitat acústica alta.
Qualificació: compatible.

Mesura 1
Adequació dels nous edificis al mapa de capacitat acústica municipal que per a aquesta zona
tindrà una sensibilitat acústica alta. Els edificis es dissenyaran tenint en compte uns valors límt
d’immissió de 57 dBA diürns i 47 dBA nocturns.
Qualificació final: compatible.

Mesura 2
Garantir els nivells d’immissió establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn.
Qualificació final: compatible.

Mesura 3
Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de
sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 30
d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995).
Qualificació final: compatible.

3.1.6. Residus.

Impacte 1.
Fruit de l'enderroc de les naus ramaderes, coberts agrícoles, així com tancaments perimetrals,
es generarà un destacat volum de runa.
Qualificació de l’impacte: moderat.
Mesura 1.
Es tindrà cura en fer una separació correcta dels residus generats: ceràmics, fibrociment,
ferralla, totxo de formigó,... i s'acopiaran en contenidors adequats amb l'objecte de poder-los
gestionar correctament: transport i disposició en el centre corresponent.
Qualificació final: compatible.
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Impacte 2.
Una vegada desenvolupada la MP, es generarà un nou volum de residus de rebuig i selectiva.
Qualificació de l’impacte: compatible a moderat.
Mesura 1.
S’adoptaran els criteris establerts al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Es classificaran els
residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, de residus
industrials.
Qualificació final: compatible.

Mesura 2.
Es farà la reserva d'espai en els dos subsectors per a destinar-les a punt verd on s'agruparan
tot tipus de contenidors: un punt en el subsector A (restaurant: 1 rebuig, 1 envasos, 1 vidre i 1
cartró; i un punt al subsector B (ús residencial: 2 rebuig, 1 envasos, 1 vidre i 1 cartró).
Qualificació final: compatible.
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4. SÍNTESI DE L’ESTUDI.
La present modificació puntual proposa subdividir el polígon actual en dos àmbits de gestió. El
polígon situat a ponent comprèn la finca ocupada actualment per una activitat de restauració i un
tram del camí rural de la banda nord. El polígon de la banda est ocupa una part de la finca agrícola
que dóna façana al carrer Rossend Palmada i carrer Nou, que conté una edificació destinada a
habitatge i una part de les granges situades a la zona nord de la finca.
Amb aquesta delimitació es pretén facilitar la gestió i el desenvolupament urbanístic d’aquesta
part del nucli urbà de manera que s’hi puguin implantar les activitats residencials i turístiques
previstes pel planejament urbanístic vigent. La incorporació del tram de vial perimetral nord
permetrà l'accessibilitat a tot el sector i el relligat amb els carrers existents.

Així doncs, en resultaran dos subsectors A (ponent) de 4.321 m2 i B (llevant) de 9.261m2. La
superfície total serà de 13.582m2. En el sector A es mantindrà l'ús de restauració i s'hi podran
construir 4 habitatges, mentre que en el subsector B s'hi desenvoluparà un ús residencial amb la
incorporació de 9 habitages.

Supramunicipalment, el pla proposat és compatible amb el PTPCG que classifica els terrenys com
assentaments: nuclis histórics i les seves extensions.
L’àmbit d’estudi es troba dins la unitat paisatgística de la Plana de l'Empordà, que es caracteritza
per una extensa matriu agrícola dedicada al conreu majoritari d'herbàcies de secà i de regadiu en
les immediacions del a Muga. Forma part de la façana N del poble de Vilanova de la Muga.

El sector té un suau pendent d'oest a est, cosa que fa que l'escorrentiu dreni en direcció al rec del
Molí. No hi ha risc d'inundabilitat segons es desprèn de la PEF de la Muga i dels mapes interactius
de l'ACA.

No hi ha testimonis de la vegetació autòctona, tan sols algun peu de pi blanc que conforma una
petita bosquina a l'extrem N, i algun peu d'alzina i olivera dins de les àrees d'enjardinament, que
majoritàriament estan plantades amb palmeres i moreres.
L’àmbit es troba allunyat de qualsevol espai natural d’interès, tampoc hi ha cap hàbitat d’interès
comunitari, geòtop, zona humida ni àrea connectora.

Quant al vector socioeconòmic, Peralada té una població de 1.868 habitants (padró 2018) amb un
creixement positiu mitjà del 2,2% els darrers vint anys. Basa la seva economia amb els serveis
(77%), seguit de la indústria (9%), l'agricultura (8%) i la construcció (6%).
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Pel que fa a les infrastructures, el sector està limitat pel carrer Major a ponent, el carrer Rossend
Palmada al S i el carrer Nou a llevant. Tots aquests carrers disposen d'enllumenat, i abastament
d'aigua potable i clavegueram. Dins de l'àmbit destaquen els edificis lligats al restaurant la Muga al
sector oest, alguns coberts agrícoles al N, naus ramaderes al sector central, i les edificacions
lligades amb l'activitat ramadera de la granja Els Pins a llevant. L'abastament d'aigua potable està
gestionat a través d'Aqualia, mentre que les aigües residuals són tractades a l'EDAR de Peralada.
La ràtio de generació de residus municipals és d'uns 2kg/hab.dia, per sobre de la mitjana catalana,
amb un 15% de recollida selectiva.
Quant a la contaminació acústica, l’àmbit d’estudi s’emmarca en la zona de sensibilitat acústica
alta, amb uns valors límit d’immissió seran de 57 dBA diürns i 47 dBA nocturns.
Es plantegen com a principals objectius mediambientals:
1. Millora de la connectivitat del sector amb l'obertura d'un vial perimetral i relligat amb els
existents.
2. Millora paisatgística del sector amb l'enderroc d'edificis abandonats i d'espais no
funcionals.
3. Elaboració d'un projecte d'enjardinament acurat en les zones verdes per a minorar les
visuals dels volums edificatoris, i separar de forma natural, si s'escau, els dos
subsectors.
4. Obertura visual del carrer Rossen Palmada amb la prolongació del carrer de Roses.
5. Xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals.
6. Pla de gestió de residus procedents de l'enderroc dels edificis durant la fase
constructiva.

En l'anàlisi d'alternatives, s'ha triat com a menys impactant des del punt de vista ambiental,
socieconòmic i urbanística la nº 1 degut a que:

-

Es garanteix la continuïtat dels camins rurals.

-

No s'afecten edificis funcionals existents.

-

Millor facilitat de gestió socioeconòmica i urbanística en delimitar dos subsectors que
avançaran a ritmes diferents.

-

No s'inclou sòl urbanitzable.

-

No es generen tants residus procedents d'enderrocs.
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Els principals impactes ambientals vénen donats per les noves visuals que generaran els tretze
nous habitatges, la generació d'un volum destacat de residus procedents de l'enderroc d'algunes
edificacions no funcionals així com de tancaments perimetrals al llarg del carrer Rossend Palmada,
l'increment en el consum d'aigua i generació d'aigües residuals, i l'increment del consum energètic.
Les principals mesures proposades són: aigües; la demanda d’aigua potable serà coberta amb
suficiència pels recursos municipals; disseny de xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals que
es tractaran en l’EDAR municipal; es prendran mesures d’estalvi d’aigua com: airejadors en
aixetes i dutxes, cisternes limitadores de descàrregues i reg amb mecanismes estalviadors com
microrreg i gota a gota. Gea; s’aprofitaran les terres vegetals extretes per a la restauració de les
superfícies nues (espais verds). Biodiversitat; introducció de criteris de biodiversitat en
l’enjardinament, com la utilització d’espècies autòctones (alzina, roure, olivera, lledoner, aladern,
llentiscle,..) prohibint-se la introducció de plantes invasores i/o exòtiques. Paisatge; elaboració de
projectes d'enjardinament en els dos subsectors amb l'objecte d'atenuar les visuals dels volums
edificatoris, esponjar l'interior de la zona residencial, i separar naturalment els dos subsectors.
Medi atmosfèric; es prendran mesures d’ecoeficiència energètica amb la instal·lació de
lluminàries de projecció horitzontal i la utilització de làmpades de vapor de sodi; altres mesures
consistiran en l’orientació eficaç dels edificis, la instal.lació de claraboies i el foment de les energies
renovables amb la instal.lació de plaques fotovoltaiques als sostres dels edificis; les noves
construccions s’adaptaran al mapa de capacitat acústica municipal que en el cas del nou sector
tindrà uns valors d’immisió límit de 57dBA diürns i 47dBA nocturns. Residus; redacció d'un pla de
gestió de residus procedents de l'enderroc dels edificis agropecuaris; i reserva d'espai per a definir
un punt verd per a cada subsector.

Roses, a 12 de gener de 2019

L’Autor de l’estudi

Miquel Fort i Costa
Geòleg, col.legiat 1685
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5. ANNEXES
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5.1. Annex 1. Reportatge fotogràfic

Miquel Fort i Costa

Informe Ambiental de la MP del POUM de Peralada a l'àmbit del PMU "C/Rossend Palmada"

Gener
2019

Foto 1. Límit N i previsió del
futur traçat del vial perimetral.

Foto 2. Interior de l'aparcament
del restaurant La Muga.
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Foto 3. Punt d'infexió del vial
perimetral que passarà pel mig
de la nau grisa.
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Foto 4. Perspectiva del carrer
Nou des de l'extrem SE.

Foto 5. El nou vial perimetral
passarà per la meitat dreta de
la primera nau, tot afectant els
primers peus de pins.
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Foto 6. Entrada a la Granja Els
Pins, amb les vivendes al fons
a l'esquerra.
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Foto 7. Carrer Rossend
Palmada des del carrer Nou.

Foto 8. Vivendes associades a
la granja Els Pins, des del
carrer Rossend Palmada.
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Foto 9. Punt on es donarà
continuïtat al carrer de Roses,
tot travessant la nau del
davant.
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Foto 10. Altra perspeciva de la
nau que es tirarà a terra per
donar continuïtat al carrer de
Roses des del carrer Rossend
Palamda (en prrimer terme).

Foto 11. Aspecte del camp que
farà de partió entre els dos
subsectors A (a l'esquerra) i B
en primer terme.
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Foto 12. Extrem SW del sector
des de la carretera. En primer
terme el restaurant.

Miquel Fort i Costa

Informe Ambiental de la MP del POUM de Peralada a l'àmbit del PMU "C/Rossend Palmada"

Gener
2019

Foto 13. Costat de ponent del
sector des de la carretera.

Foto 14. Punt de sortida del vial
perimetral des de la carretera.
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Foto 15. Extrem NW del sector
des de la carretera.

Miquel Fort i Costa

Informe Ambiental de la MP del POUM de Peralada a l'àmbit del PMU "C/Rossend Palmada"

Gener
2019

6. PLÀNOLS

Mapa 1. Usos del sòl sobre ortofotomapa
Mapa 2. Usos del sòl sobre topogràfic i ordenació
Mapa 3. Ordenació sobre ortofotomapa. Reportatge fotogràfic
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