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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 PRESENTACIÓ  

La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i concreció a 
partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament, que es pronuncia clarament a favor 
d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 
comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el respecte al 
medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques de 
l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament 
sostenible. Relacionat, doncs, amb aquesta primera premissa, la Llei també esmenta que entre la 
documentació necessària per la tramitació de tot un seguit de figures de planejament urbanístic és 
preceptiva l’elaboració de, com a mínim, un informe que descrigui en termes ambientals les 
característiques del projecte.  

D’altra banda la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, transposa a la 
legislació catalana la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’Avaluació Ambiental Estratègica 
de Plans i Programes i estableix l’obligatorietat d’avaluar els efectes ambientals de l’ordenació 
territorial i del planejament urbanístic. 

L’entrada en vigor a Catalunya de la normativa estatal per plans i programes: Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental determina una avaluació ambiental estratègica per determinats 
plans urbanístics, i estableix la documentació ambiental a presentar, així com el seu contingut en la 
tramitació del pla.  

L’avaluació ambiental ha de centrar-se en aquells valors, vulnerabilitats i impactes significatius 
derivats de les noves accions produïdes pel pla; aquest s’inicia en una fase en la que s’estableixen 
uns objectius de protecció generals bàsics que cal seguir durant l’elaboració del pla. L’avaluació 
ambiental és una eina de gestió ambiental que pretén integrar criteris ambientals i de sostenibilitat en 
el disseny i revisió de plans i programes, tot i que també és aplicable a propostes polítiques i 
legislatives. Basada en un enfocament proactiu, l'avaluació ambiental estratègica ha de permetre 
posar al mateix nivell els aspectes ambientals, socials i econòmics des de les primeres fases del 
procés de presa de decisions. La característica que diferencia el procés d’AAE respecte altres 
mètodes d’avaluació ambiental de plans o projectes i que a priori ha d’augmentar l’efectivitat 
d’aquesta avaluació ambiental, és justament el fet que es porta a terme des de les primeres fases del 
procés de presa de decisions. 

1.2. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

La Llei 16/2015 del 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, estableix en la seva 
Disposició Addicional vuitena, les regles aplicables en avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 
s’adapti a al Llei de l’Estat 21/2013. 

En l’apartat 6 de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, estableixen els plans sotmesos a 
avaluació ambiental estratègica ordinària i els que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada. El Pla Especial Urbanístic a l’àmbit de l’Hotel Ses Arrels a Mas Bajandes al terme 
municipal de Vall-llobrega està sotmesa a avaluació ambiental estratègica simplificada, perquè 
s’ajusta al supòsit 6.b) segon de la Llei: 

- Plans parcials urbanístics (PPU) i plans especials urbanístics (PEU) en sòl no urbanitzable no 
inclosos en 6.a) tercer en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat 
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 
determina. 
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En el títol II – Capítol I de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es regulen els 
tràmits i documentació de l’avaluació ambiental estratègica; a la secció 2a s’especifica el tràmit 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental emeti l’informe ambiental 
estratègic. L’article 29 estableix que en la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, acompanyant a l’esborrany del pla, s’ha de presentar davant l’òrgan substantiu, un 
document ambiental estratègic, amb el contingut mínim que fixa l’article esmentat.  

Així, el present document és el document ambiental estratègic (DAE) del pla especial urbanístic 
Hotel Ses Arrels al Mas Bajandes (Vall-llobrega), redactat segons les determinacions establertes 
en la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, així com la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
sobre l’avaluació ambiental de plans i programes en el medi ambient, el Text refós de la llei 
d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), i les seves modificacions, i el seu reglament (Decret 305/2006, 
de 18 de juliol). 

Aquest document té la finalitat de justificar que el desenvolupament del pla especial no té efectes 
ambientals significatius sobre el medi ambient. Per això, el present document ambiental determina els 
aspectes rellevants del medi que poden veure’s afectats pel desenvolupament del pla, descriu les 
diferents alternatives proposades, i determina els possibles efectes ambientals de l’alternativa 
escollida. També proposa mesures preventives, correctores i/o compensatòries, per aconseguir un 
desenvolupament sostenible i minimitzar qualsevol efecte ambiental sobre el medi  ambient. 

1.3. DADES BÀSIQUES DEL PLA ESPECIAL1  

Antecedents 
Les condicions i sistemes actuals d'explotació agrícola i ramadera de les finques rurals han provocat 
la pèrdua de la condició tradicional d'autosuficiència dels masos entesos com allotjament familiar 
dedicat a aquests treballs. Aquest fet ha derivat en l'abandonament de moltes d'aquestes finques i, 
sobretot, de les seves cases de pagès. 

Paral·lelament, en el últims anys ha crescut la demanda d’oci en espais oberts i tranquils, demanda 
que ha trobat el seu ressò en el turisme rural i les activitats complementaries. 

Cal tenir present que el turisme rural neix en l'interès per uns recursos i un patrimoni natural i cultural 
que atreu la demanda. Però al mateix temps exigeix unes infraestructures, bens i serveis que no 
afectin negativament el consum de recursos escassos (sòl, aigua i energia) i no generin residus i 
vessaments en el medi natural on es desenvolupen. 

En aquest marc, l'entitat Petits Prats SL va promoure fa uns anys la rehabilitació, reforma i ampliació 
de l'antic Mas Bajandes del municipi de Vall-llobrega per destinar-lo a hotel rural.  En l’actualitat es 
tracta d’un hotel de 4 estrelles en sòl no urbanitzable legalment implantat que consta de 17 places 
hoteleres. 

Actualment, l'empresa Poublebouch Inmobiliaria SL està interessada en adquirir la finca per continuar 
explotant l'activitat d'hotel.  

Objecte Pla Especial 
L’objecte d’aquest Pla especial urbanístic és establir les condicions urbanístiques detallades per a la 
regulació de l'ampliació de l'Hotel Ses Arrels en el Mas Bajandes, emplaçat en sòl no urbanitzable, 
que actualment ja està destinat a usos de restauració i d'hostaleria legalment implantats 

Segons les seves previsions, la rendibilitat de l'establiment i, per tant, la preservació de la finca en 
bon estat de conservació i explotació no es pot garantir amb el número de places a les que dona 
servei i necessitaria una ampliació de 12 places noves d'allotjament, passant de les 17 que té 
actualment a un total de 29 places, en un municipi on aquesta oferta és escassa. 

                                                 

 

 
1 Informació extreta de la memòria urbanística del Pla Especial, elaborada per Reverendo-Ginesta Arquitectes  - Maig 2019. 
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Objectius 
La redacció d’aquest document es basa en el reconeixement establert en la pròpia normativa 
urbanística vigent, de la possibilitat de rehabilitar i ampliar les edificacions existents en sol agrícola 
per a ús d’hotel rural, segons l’article 47.3 LU.  

Els objectius de la rehabilitació i ampliació de l’Hotel Ses Arrels als Mas Bajandes són els següents: 

 La consolidació d’un establiment d’hotel rural contribueix a la laboralització de la propietat i 
dels habitants del municipi, vinculant d’aquesta forma la gent al territori i contribuint a evitar la 
despoblació dels nuclis rurals. 

 Crear una oferta turística molt respectuosa amb el medi. 

 Afavorir el desenvolupament simultani de l’economia i del treball a la regió. 

 El desenvolupament de sinèrgies entre els objectius de competitivitat, seguretat d’abastament 
i protecció mediambiental. 

 Creació de lloc de treball a la regió mitjançant la construcció (infraestructura i obres de 
jardineria) i explotació (manteniment, servei i gestió). 

 

Els compromisos amb l’entorn són els següents: 

 Ampliar un hotel en el medi rural adaptat al medi a fi de millorar la qualitat de l’establiment i 
apostar per un turisme sostenible. 

 Potenciar la imatge del municipi de Vall-llobrega apostant per la sostenibilitat i el respecte al 
medi ambient. 

 Un disseny de la intervenció respectuós amb el medi en el que es fomentarà l’ús d’energies 
alternatives. 

 Un entorn de jardineria amb les mínimes actuacions sobre el medi, respectant la topografia 
existent i adaptant el manteniment dels jardins a la pluviometria. 

 Introduir els clients en el respecte al medi ambient i en els entorns i paisatges preservats, de 
forma que es pugui posar en valor la flora i la fauna de la zona, i les explotacions agrícoles 
autòctones, com la vinya i l'olivera, integrades físicament dins l'àmbit del propi establiment. 

 Realitzar la cessió gratuïta del sòl ocupat per l'arranjament de la carretera de Vall-llobrega en 
virtut del conveni de cessió d'ús signat entre la propietat i l'Ajuntament el 9/01/2017 
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2. CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS ASPECTES 
AMBIENTALMENT RELLEVANTS A L’ÀMBIT  

2.1. ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit del Pla Especial es situa al centre del terme municipal de Vall-llobrega, a la comarca del Baix 
Empordà. Es troba a tocar de la Urbanització Mas Falquet, ocupant l’antic Mas Bajandes actualment 
restaurat per portar-hi a terme l’activitat hotelera. L’àmbit limita al nord i nord-est amb la riera de Vall-
llobrega, al oest amb el sòl urbà de la Urbanització Mas Falquet i la Granja Joan, al sud-oest amb el 
carrer Ginesta i al est i sud-est amb el sòl urbanitzable delimitat del nucli urbà de Vall-llobrega. 

Imatge 1. Plànol de la situació de l'àmbit del pla dins el terme municipal de Vall-llobrega 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

 

La memòria del pla especial determina que la parcel·la cadastral de l’àmbit és la 
17223A001000450000BD, qualificada com a sòl no urbanitzable agrícola (clau 6.2) pel planejament 
vigent de Vall-llobrega. La superfície total de l’àmbit és de 24.352m2, que limiten amb 

 front oest: Can Surroca o parcel·la cadastral 17223A00100043 en SNU 

 front sud-oest: carretera de Vall-llobrega. S'ajusta al traçat de la carretera definit pel POUM 
de Vall-llobrega (2015) a l'extrem nord del front i a la resta del tram s'ajusta a la realitat física, 
amb el camí de vianants recentment urbanitzat. 

 front nord-est: riera de Vall-llobrega. S'ajusta a la corba del període de retorn de 10 anys de 
l'estudi d'inundabilitat del POUM de Vall-llobrega (2015), que marca el límit entre la zona de 
domini públic i el sòl de titularitat privada. 
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 front sud-est. Carrer Ginesta (SUD-PPU2). S'ajusta a la delimitació del SUDPPU2, retallant 
les zones de les rotondes de les rotondes previstes en el PPU2 a la cantonada entre la 
carretera de Vall-llobrega i el carrer Ginesta i a l'entrada de clients de l'hotel. 

 
Imatge 2. Fotografia del límit nord de l’àmbit amb la vegetació de ribera de la riera de Vall-llobrega 

 

 

L’àmbit del pla especial s’ubica al fons de vall de la riera de Vall-llobrega, límit nord de l’àmbit. Els 
terrenys que ocupa la instal·lació hotelera es troben a diferents nivells, presentant algunes de les 
zones terrassades. Conformen les instal·lacions diverses àrees: per un cantó les 3 edificacions de 
l’Hotel Ses Arrels format pel Mas Bajandes i dos edificacions anomenats bungalows on s’ubiquen les 
habitacions (bungalow 1)  i una sala polivalent (bungalow 2). També comprèn una zona d’uns 
15.000m2 amb cultius agrícoles formats per un camp de vinyes (sud-oest de l’àmbit) i per una zona 
d’oliveres (sud-est de l’àmbit). 

Imatge 3. Plànol esquemàtic de l’àmbit  

 
Font: Avantprojecte de reforma i ampliació d’Hotel rural. Monica Lavall i Domingo, arquitecta. 
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El Mas Bajanda és una masia catalana del segle XVI, que va funcionar com a granja fins a l’any 1990. 
Entre 2004 i 2006 es va rehabilitar el mas i es va construir la zona d’habitacions (bungalows), també 
es van enderrocar un seguit de construccions annexes (corts de porcs). Actualment l’hotel disposa de 
17 habitacions dobles (7 dins la masia i 10 al cos annex del jardí). 

Imatge 4. Fotografia del Mas Bajanda 

 
Font: Web Hotel Ses Arrels 

 

Imatge 5. Fotografia dels bungalows 1 

 

Al municipi de Vall-llobrega s’hi accedeix a través de la carretera de Palamós a Vall-llobrega, que 
també dona accés a l’àmbit del pla especial (accés de servei). Aquesta via que neix a la carretera GI-
8544 (xarxa viària local de la diputació de Girona) delimita l’àmbit al llarg del front sud-oest. L’accés a 
l’activitat hotelera es realitza des del carrer Ginesta (front sud-est), via secundària de la carretera de 
Vall-llobrega.  

 
Imatge 6. Fotografia dels vials que donen accés a l’àmbit del PEU 
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2.2. MEDI FÍSIC 
Clima 
El municipi de Vall-llobrega es situa en el domini climàtic del Mediterrani Litoral Nord, amb 
precipitacions mitjanes anuals entre 600 i 650 mm que es concentren sobretot durant la tardor. La 
temperatura mitjana anual oscil·la entre 14 i 15ºC. A l’hivern les temperatures oscil·len entre els 7 i 
11ºC, i als estius entre els 20 i els 24ºC. Es caracteritza per ser un clima amb estius calorosos i 
eixuts, i per hiverns moderats. 

La distribució de la precipitació es manté força estable a la primavera, a la tardor té un màxim molt 
destacat (al mes d’octubre). El mínim de precipitacions té lloc al l’estiu, al juliol. 

Els vent al municipi assoleix velocitats més elevades durant la primavera i lleugerament inferiors a 
l’estiu. El més característic és el que bufa de ponent (O), tot i que la tramuntana (N) és el vent que 
assoleix velocitats més elevades. 

 
Relleu i geomorfologia 
El municipi de Vall-llobrega es troba situat als últims contraforts de l’est de les Gavarres, amb relleus 
més elevats al nord i oest del terme municipal. L’altitud disminueix en direcció sud i est, fins arribar a 
la zona planera de la vall que s’estén resseguint la riera de Vall-llobrega. 

El relleu de l’àmbit queda reflectit en el plànol de pendents i en el model digital del terreny que 
s’adjunta a continuació. L’Hotel Ses Arrels i les seves instal·lacions es situen a tocar de la riera de 
Vall-llobrega, concretament al marge dret de la mateixa.  

Imatge 7. Fotografia on s’observa el relleu planer i decreixent d’oest a est en l’àmbit del PEU 

 

 

L’àmbit del pla en general presenta un relleu planer, amb pendents inferiors al 10% als voltants de les 
superfícies edificades, en les àrees de cultiu de vinya i olivera els pendents també son 
predominantment inferiors al 10%, exceptuant alguns punts on aquest augmenta. Es poden veure 
franges de pendents superiors coincidint amb els talussos i espais terrassats de l’àmbit, així com en la 
franja més pròxima a la riera. Destaca una àrea al nord de l’àmbit amb un pendent entre el 20 i 30%, 
on s’ubica l’edifici de bungalows 1, edificat en dos plantes i amb sortida a dos cotes diferents del 
terreny. 
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Imatge 8. Fotografia del bungalow 1 construït a dos nivells  

 

 

Imatge 9. Plànol de pendents de l’àmbit del pla especial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICGC 
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L’àmbit presenta un lleuger pendent d’oest a est, essent el punt més elevat a 53msnm en l’extrem 
oest (entrada de servei) i el més baix a 44msnm en l’extrem sud-est en la cantonada del carrer de la 
Ginesta i la riera de Vall-llobrega. 

La proposta del pla especial preveu no alterar els desnivells existents i construir el nou volum sobre 
l’edifici de bungalow 2 existent.  

Imatge 10. Plànol del model digital del terreny (MDT) de l’àmbit del pla especial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de l’ICGC 

 
Geologia 
El terme municipal de Vall-llobrega es troba situat als contraforts més orientals del massís de les 
Gavarres, i juntament amb les Muntanyes de Begur formen l’extrem més septentrional de la Serralada 
Liltoral Catalana.  

El municipi de Vall-llobrega està format en la seva major part pel substrat rocós que aflora al massís 
de les Gavarres, corresponent a unitats d’edat paleozoica. A les valls i zones planes s’hi poden trobar 
materials quaternaris, relacionats sobretot amb els dipòsits al·luvials de les rieres i torrents. Aquests 
materials se situen majoritàriament al voltant de la riera de Vall-llobrega. 

Si ens fixem amb la geologia, dins de l’àmbit del pla especial s'hi localitzen materials geològics 
principalment període quaternari: 

QPac3: Llims, argiles vermelloses i graves. Període Quaternari. 
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QHt0: Graves, gravetes i sorres de litologia variada que es dipositen al llit dels principals cursos 
fluviotorrencials. Període Quaternari. 

Imatge 11. Plànol dels materials geològics de l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

 
Hidrologia 
El terme municipal de Vall-llobrega pertany a la conca hidrogràfiques de les rieres de la Costa Brava 
Sud, formada principalment per les rieres de: la Riera Nova, la Riera d’Aubi, la Riera de Calonge, la 
Riera de Ridaura, la Riera de Tossa i la Riera de Lloret. Concretament forma part de la subconca de 
la riera d’Aubi, de la qual és tributària la riera de Vall-llobrega, principal riera del terme municipal. 

L’àmbit de l’Hotel Ses Arrels limita al nord amb la riera de Vall-llobrega, que és una riera de règim 
torrencial que neix al nord del terme municipal als vessants de les Gavarres. En el tram de riera a 
tocar de l’àmbit té associada una important cobertura vegetal, amb presència d’espècies invasores, 
tals com la robínia (Robinia pseudoacacia) i la canya (Arundo donax), però també algun freixe 
(Fraxinus angustifolia). Al marge esquerre de la riera enfront l’àmbit es localitzen freixes, lledoners 
(Celtis australis), i algun pollancre (Populus alba). 
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Imatge 12. Plànol de la xarxa hídrica propera a l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades cartogràfiques de l’ICGC. 

El municipi de Vall-llobrega es troba parcialment inclòs sobre la massa d'aigua subterrània Al·luvials 
de la baixa Costa Brava. L'àmbit del pla especial es situa sobre d'aquesta massa subterrània i afecta 
l’aqüífer protegit de les rieres d’Aubi i Calonge, Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s’estableixen 
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 
Catalunya.   

La massa d’aigua subterrània 15. Al·luvials de la baixa Costa Brava, té una superfície total aflorant de 
39 km2 i presenta una tipologia litològica al·luvial. Aquesta massa es troba en la baixa costa Brava, en 
el sector costaner que engloba des de Lloret de Mar a Palafrugell. La recàrrega de la massa d’aigua 
es produeix mitjançant la recàrrega directa per l’aigua de pluja sobre l’extensió aflorant i la ue 
s’estableix de les relacions entre el riu i l’aqüífer. Les zones de descàrrega de la massa són la línia de 
costa, les rieres i les captacions. Els terrenys de l’àmbit formen part de l’Aqüífer al·luvial superficial de 
al riera de l’Aubi. 

La vulnerabilitat intrínseca del conjunt d’aqüífers que formen aquesta massa és considera alta, en 
base al seu caràcter lliure, connectant amb el riu i el relativament baix gruix no saturat que presenten. 
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Imatge 13. Plànol de les masses d’aigua a l’àmbit i el terme municipal de Vall-llobrega 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

El municipi de Vall-llobrega no es troba inclòs dins les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats, segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i pel Decret 
476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.  

 

2.3. MEDI NATURAL 
Hàbitats i comunitats vegetals 
Com s’observa al plànol següent, segons la cartografia d’Hàbitats del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’hàbitat majoritàriament present dins l’àmbit del pla especial és: 

 Conreus herbacis extensius de secà (82c). 
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Imatge 14. Plànol dels hàbitats a l’àmbit del pla especial  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTiS 

 

Dins l’àmbit i en les zones pròximes a les edificacions trobem vegetació ornamental pròpia de zones 
enjardinades, tals com alguna palmeres, fotínies (Photinia red robin), pitòspor (Pittosporum variegata), 
Viburnum lucidum, boix (Buxus sempervirens), de forma molt puntual es localitzen plantes 
ornamentals com geranis en testos. Hi són presents també espècies autòctones usualment utilitzades 
en jardineria com el marfull (Viburnum tinus), el romaní (Rosmarinus officinalis), les lavandes diverses 
(Lavandula sp.), l’arbocer (Arbutus unedo), i alguns peus arboris d’olivera (Olea europaea) i pi blanc 
(Pinus halepensis). En les zones pròximes al Mas Bajanda s’han observat alguns peus de fruiters 
com magraners (Punica granatum), nesplers (Mespilus germànica), cirerers (Prunus avium), ametllers 
(Prunus dulcis) i cítrics com tarongers (Citrus x sinensis) entre d’altres. Totes aquestes espècies es 
situen en un espai recobert per gespa.  
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Imatge 15. Fotografies de la vegetació ornamental present a l’interior de l’àmbit del pla especial 

 

 

També s’han localitzat alguns peus arboris d’espècies presents en les proximitats de l’àmbit del pla 
com n’és el pi blanc (Pinus halepensis) i el freixe (Fraxinus angustifolia). 

La meitat sud-oest de l’àmbit del pla especial està format una plantació de ceps (Vitis vinifera), mentre 
que la meitat sud-est el forma un oliverar (Olea europaea). Aquestes dos plantacions es troben 
separades entre si per una franja ocupada per freixes, alzines (Quercus ilex) i ullastres (Olea 
europaea var. sylvestris). A l’extrem sud d’aquestes plantacions en contacte amb el carrer Ginesta es 
localitzen peus d’alzines, alzines sureres (Quercus suber) acompanyats d’ estepes.  

 

Imatge 16. Vinyeda present en l’àmbit del pla especial 
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Imatge 17. Oliverar present en l’àmbit del pla especial. 

 

 

També s’ha detectat a l’interior de l’àmbit presència d’espècies al·lòctones de caràcter invasor com 
l’ungla de gat (Carpobrotus edulis) en les proximitats de la piscina i a sobre l’edifici bungalow 2, el 
xuclamel japonès (Lonicera japonica) a tocar del mur que separa la vinya del Mas Bajanda i la robínia 
(Robinia pseudoacacia) amb alguns peus arreu de la finca. A tocar de la riera dintre el límit de l’àmbit 
s’ha localitzat l’arqueòfit canya (Arundo donax) i la robínia. 

 

Imatge 18. Fotografies de la vegetació al·lòctona invasora present en l’àmbit 

   
 
Resseguint la riera de Vall-llobrega s’han detectat espècies al·lòctones, esmentades al paràgraf 
anterior, així com alzines i freixes. Al marge esquerra de la riera de Vall-llobrega, fora de l’àmbit del 
pla especial s’hi ubica una massa composta d’alzines i pins. 

 
Fauna 
L’àmbit del pla especial s’ubica a cavall entre sòl urbà, conreus, petites franges forestals, i a tocar de 
la riera de Vall-llobrega. Aquest fet propicia la presència de fauna variada podent ser present fauna 
més aviat pròpia d’espais oberts de conreus mediterranis, amb algunes incursions d’espècies lligades 
a les masses forestals pròximes, i d’altres lligades als cursos fluvials temporals. 

La proximitat de la riera de Vall-llobrega facilitarà la presència d’amfibis tan comuns com la granota 
verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla meridionalis), i d’altres espècies molt comunes arreu dels 
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municipis de les Gavarres com el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada (Discoglossus 
pictus) i el gripau comú (Bufo bufo). 

Entre els rèptils podem trobar la sargantana de paret (Podarcis hispànica) i el dragó comú (Tarentola 
mauritanica) que es troben arreu dels indrets humanitzats, així com la serp verda (Malpolon 
monspessulanus). 

Hi habiten ocells propis de zones agrícoles i forestals, com també alguns d’espais urbans; hi trobem 
ocells hivernants com estols de fringíl·lids, túrdids i alguns alàudids. Pel que fa als ocells nidificants 
trobem com espècies més significatives, a més de moltes altres de més comunes (verdum, gafarró, 
garsa, tudó, cogullada, trist, perdiu, picots, etc.) i d’ambients forestals com el raspinell, gaig, i 
mallerengues. Cal comentar que el municipi de Vall-llobrega és zona de pas per espècies migratòries 
i en determinades èpoques de l’any no resulta estrany observar-ne el seu pas pel territori.  

Pel que fa als mamífers, hi són presents espècies com el senglar (Sus scrofa) i de forma regular els 
petits rosegadors (talpons, ratolins, rates, etc.), amb presència més irregular d’espècies com la geneta 
(Genetta geneta), el teixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes) i l’eriçó (Erinaceus europaeus), i 
en les pinedes pròximes a l’àmbit possiblement hi és present l’esquirol (Sciurus vulgaris). 

 

Connectivitat ecològica 
Els connectors ecològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades 
a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees 
perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de 
campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat 
biològica i l’harmonia estètica del paisatge.  

En termes generals, hi ha dos tipus principals de connectors: els lineals, que es corresponen amb les 
estructures considerades connectors per excel·lència, els cursos d’aigua ja siguin permanents o 
estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que corresponen a àrees més o menys extenses entre els 
espais d’interès natural que en connecten dos o més per juxtaposició.  

En el marc de l’Agenda 21 municipal es va realitzar un Estudi de connectivitat social, ecològica i 
paisatgística en el qual es tenen en compte hàbitats, masses d’aigua, HIC’s, espais naturals protegits, 
entre d’altres valors ambientals. El plànol resultant atorga a l’àmbit del pla especial una permeabilitat 
baixa del territori. 
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Imatge 19. Plànol de permeabilitat a l’àmbit del pla i el seu entorn. 

                 
Font: A21 municipi de Vall-llobrega. 

L’àmbit es situa fora d’espais naturals protegits, a tocar de sòls considerats d’interès connector pel 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). Concretament es situa a tocar d’una 
àrea de conflicte per a la connectivitat (BE09) entre l’eix connector 2  i 4, degut al gran número 
d’assentaments i nuclis disseminats. 

 

Imatge 20. Plànol del espais de valor connector del PTPCG a l’àmbit del pla 

 
Font: ISA del PTPCG 

 

Tot i que els diversos estudis no confereixen a l’àmbit importància a nivell connector, cal destacar que 
l’espai agrícola de l’àmbit (vinyeda i oliverar) es situa entre dos espais urbans (sòl urbà Mas Falquet i 
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sòl urbanitzable nucli Vall-llobrega), fet que el converteix en una illa d’espai obert entre sòls urbans, i 
per tant a nivell local dona continuïtat als espais oberts del nord i sud del municipi. D’altra banda la 
riera de Vall-llobrega connecta ecològicament el massís de les Gavarres amb la riera de l’Aubi. 

 
Espais naturals protegits (PEIN, PN, RN, Xarxa Natura 2000, etc.) 
Dins el terme municipal de Vall-llobrega es localitza l’espai natural protegit pel PEIN (Decret 
328/1992, de 14 de desembre) i la  Xarxa Natura 2000 (Directiva hàbitats – Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de març de 1992, modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre), 
de les Gavarres. El 6 de juny de 2006 es va acordar l’aprovació definitiva del Pla especial de 
delimitació definitiva de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres. 

L’àmbit del PEU Hotel Ses Arrels no es troba inclòs en cap d’aquestes figures de protecció, tot i que 
aquestes es troben aproximadament a uns 600m de distància. 

 

Imatge 21: Plànol dels espais naturals protegits entorn l’àmbit del pla 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTS 

 
Hàbitats d’interès comunitari 
En el municipi de Vall-llobrega es localitzen comunitats i entorns naturals considerats com a hàbitats 
d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres, modificada per 
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la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la 
directiva 92/43/CEE).  

Segons la cartografia disponible a la base de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’àmbit del pla especial es troba a tocar de l’Hàbitat d’Interès Comunitari, de 
caràcter no prioritari: 9540. Pinedes mediterrànies. Aquest HIC s’ubica al nord i nord-est de l’àmbit del 
PE, separat del mateix pel pas de la riera de Vall-llobrega. 

Imatge 22. Plànol dels Hàbitats d’Interès Comunitari a l’àmbit 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cartogràfiques del DTiS i ICGC. 

 

2.4. ÀREES DE RISC 
Risc sísmic 
En el Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT) s’ha elaborat un mapa de 
zones sísmiques per a un sòl de tipus mitjà, a on es determinen àrees del territori en funció de la seva 
perillositat sísmica. 

El municipi de Vall-llobrega s’ubica en una zona d’intensitat de risc sísmic (MSK) VI-VII, per aquest 
motiu el municipi té recomanat la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM), que va ser redactat i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 14 de setembre de 2016.  

Les edificacions de nova construcció al municipi hauran de complir amb el que digui la normativa 
referent a construccions sismoresistents en el Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per la qual 
s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02).  
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Risc d’inundabilitat 
La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista merament 
hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva conca i les 
transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé directament al mar. 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, que més impacte per la seva 
freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i per negament de 
punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol avinguda o inundació 
extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del fenomen meteorològic i 
hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud de la població 
afectada (vulnerabilitat). 

D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis hidrològics 
i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el 
disseny i establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns. La Planificació de 
l’Espai Fluvial (PEF) de les rieres de la Costa Brava sud, té per objectiu general la planificació de 
solucions a nivell integral de les conques de la Costa Brava sud i el seu espai fluvial a partir de la 
diagnosi realitzada, així com determinar les zones inundables de períodes de retorn de 10, 100 i 500 
anys. En la delimitació de les zones inundables que realitza el PEF, no s’estudia el risc d’inundabilitat 
de la riera de Vall-llobrega. 

En el marc de redacció del POUM de Vall-llobrega (2015) es va redactar un estudi d’inundabilitat de 
detall dels torrents i rieres que travessen el municipi de Vall-llobrega. L’àmbit es troba a tocar de la 
riera de Vall-llobrega, que forma part del Sistema Hídric municipal regulat pels articles 68. 69, 70 i 71. 
Segons s’extreu de l’estudi d’inundabilitat l’extrem est de l’àmbit queda afectat pels períodes de retor 
de 100 i 500 anys. En aquesta zona de l’àmbit actualment no s’hi ubiquen edificacions i correspon a 
part dels terrenys destinats a cultius d’oliveres; el present pla especial tampoc contempla la 
possibilitat de construir-hi- 
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Imatge 23. Plànol del risc d'inundabilitat a l'àmbit del pla 

 
Font: Estudi d’inundabilitat al municipi de Vall-llobrega, ICGC (juny 2013) 

 

El municipi de Vall-llobrega té redactat i homologat el Pla d'Actuació Municipal (PAM) INUNCAT, que 
té redactat i ha estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 9 d'octubre 
de 2008. 

 
Risc d’incendi forestal 
El fenomen dels focs és un element molt freqüent a la regió mediterrània i actualment està molt influït 
per l’activitat humana. Els incendis s’han anat repetint a les nostres contrades des d’antic i s’han vist 
incrementats a mesura que s’ha anat abandonant el camp i les pràctiques agrícoles.  

Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, el municipi de Vall-llobrega està declarat zona d'alt risc d'incendi forestal. D’acord el mapa 
de protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill alt i una vulnerabilitat moderada pel risc 
d’incendi forestal, i està obligat a redactar el Pla d'actuació municipal pel risc d’incendi forestal 
(INFOCAT), que va ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 14 de setembre 
de 2016. 

El mapa bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de Territori i Sostenibilitat, indica que l’àmbit 
del pla especial presenta un risc d’incendi baix, a excepció d’una franja al nord que presenta risc alt. 
En realitat es considera que tot l’àmbit presenta un risc baix, i que aquesta taca de risc alt es deu al 
poc detall amb que  es realitzen les capes, donat que justament es tracta de l’àmbit construït i amb 
poca vegetació.  
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Imatge 24: Plànol del risc d’incendi forestal a la zona  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DTS 

L’extrem nord-oest de la finca queda parcialment integrat en la franja de protecció d’incendis del sòl 
urbà de la urbanització de Mas Falquet, d’acord amb el que estableix el Decret 123/2005 del 14 de 
juny de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. 
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Imatge 25: Plànol d’ordenació sòl urbà Falquet est   

 
Font: POUM Vall-llobrega (2015). 

Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, segons la legislació vigent al 
respecte (DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 
123/2005, de 14 de juny). La legislació estableix una franja de 25m. entorn d’activitats i establiments 
si es situen a menys de 500m. de vegetació forestal. 

 
Contaminació atmosfèrica 
La qualitat de l’aire s’expressa per l’absència o presència de contaminants i es quantifica per el nivell 
d’immissió: concentració dels contaminants existents en l’aire, mesurats per les estacions manuals i 
automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Les 
Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) es defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de l’aire 
similar en tots els seus punts, aquesta delimitació es va realitzar pel compliment de la legislació 
europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control i seguiment de la qualitat de l’aire a 
Catalunya.  

El municipi de Vall-llobrega es situa a la zona de qualitat de l’aire 9. Empordà, segons Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, es caracteritza per: 
"S’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó mesurats en les estacions de fons. 
Presenta uns nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una marcada estacionalitat en la població a causa 
del turisme. Les àrees rurals representen la major part del seu territori. Només un 20% dels municipis poden tenir 
àrees urbanes. 
Hi ha una important coberta vegetal. És una franja litoral que s’endinsa cap a l’interior de la plana. 
Condicions de dispersió: És una franja costanera que es veu afectada sovint per la tramuntana. Quan no hi ha 
vent a escala sinòptica, predomina el règim de brises. 
Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques i del trànsit urbà. Respecte 
a la IMF de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha pocs focus industrials, 
que afecten bàsicament un 20% dels municipis. Entre aquests focus predominen de manera notable els de tipus 
B (material per a la construcció, fabricació de ceràmica  similars) respecte als de tipus A.” 

En aquesta ZQA hi ha 4 estacions de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació 
Atmosfèrica, a Begur (Centre d’Estudis del mar), Cap de Creus, Figueres i La Bisbal d’Empordà. 
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Segons l’últim resum anual de balanç de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya (any 2017), a 
la zona 9. Empordà, ha estat la següent: 
 “A la Zona de Qualitat de l'Aire 9, Empordà, els nivells mesurats de diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, les 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 2.5 micres, plom i el benzè estan per sota dels valors límit establerts per la normativa vigent. 
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació. 
En relació a l’ozó troposfèric s’ha detectat 1 superació del llindar d’informació a la població al punt de 
mesurament ubicat a Begur. D’altra banda, no s’ha superat el llindar d’alerta. Tampoc s’ha superat el valor 
objectiu per a la protecció de la salut humana. Referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació, s’ha 
superat al punt de mesurament de Begur. 
En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions i les 
condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els objectius de qualitat de l’aire 
establerts a la normativa vigent.” 

Observant les dades dels últims anys s’observen superacions del llindar en relació a l’ozó troposfèric, 
per a la resta de contaminants atmosfèrics es pot considerar que al municipi de Vall-llobrega la 
qualitat de l’aire és bona. La contaminació per ozó troposfèric és degut a les emissions provinents del 
trànsit i de les indústries, que juntament amb la radiació sola intensa per un període de temps prou 
llarg acaben desenvolupant les reaccions fotoquímiques que propiciaran l’aparició d’aquest 
contaminant secundari. 
 

Contaminació acústica 
A través dels mapes de capacitat acústica municipal, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones 
urbanes, nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les 
zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat acústica. Els mapes acústics 
zonifiquen el territori, d’acord amb el que estableix el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que 
desenvolupa Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 
d) Zones de soroll. Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim o aeri. 
e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Es poden declarar zones d’especial protecció 
de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves singularitats característiques es considera convenient 
de conservar una qualitat acústica d’interès especial. Tenen aquesta consideració: 
Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals 
protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors 
naturals requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors. 
Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o 
altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica. 
f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). Es poden declarar zones acústiques de règim especial 
(ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els valors límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents 
a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, en qualsevol dels índexs d’emissió de soroll Ld, Le 
i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues setmanes consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un 
mes. 

El municipi de Vall-llobrega va aprovar la seva Ordenança sobre el soroll i les vibracions, i el mapa de 
capacitat acústica de Vall-llobrega al novembre de 2013 (BOP de  11/11/2013). Aquest plànol de 
capacitat acústica zonifica la zona objecte del pla especial com a sensibilitat acústica moderada (B) la 
zona edificada on s’ubica l’activitat hotelera i com a zona de sensibilitat acústica alta (A) la resta de la 
finca formada per conreus de vinyes i oliveres. 
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Imatge 26: Mapa de capacitat acústica de Vall-llobrega. 

  
Font: Mapa de Capacitat acústica. Ajuntament de Vall-llobrega 

En l’article 17 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, 
s’indica que qualsevol infraestructura de transport, instal·lació, maquinària, projecte de construcció, 
comportament, o activitat de caràcter públic o privat cal que compleixi amb els objectius de qualitat 
acústica que siguin d’aplicació en les corresponents zones acústiques i/o prevegi les mesures 
necessàries per al seu compliment. L'article 38 de Decret 176/2009, estableix com a objectiu de 
qualitat acústica del territori la no-superació dels valors límit d'immissió que estableixen les taules de 
l'Annex A del Decret. 

Taula 1: Taula de qualitat acústica segons el Decret 176/2009. 

 

En aquest cas, donat que l'àmbit del pla no modifica la seva qualificació urbanística i es manté dins el 
sòl no urbanitzable, es pot continuar mantenint l’espai dins la zona de sensibilitat acústica alta (A1) la 
part de la finca corresponent a conreu, i de zona de sensibilitat acústica moderada (B1) la zona on 
s’ubiquen les edificacions i l’activitat hotelera.  

 
Contaminació lumínica 
Pel que fa a l’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, es classifica el territori municipal en 
zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 
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Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de 
protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de 
l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la 
protecció envers la contaminació lluminosa.  
Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no 
urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els 
ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  
Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació 
urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una 
protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del 
sòl urbà.  
Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de 
persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una 
menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.  

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 29 de juny de 
2018 el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica. Donat que l’àmbit del present pla 
especial correspon a sòl no urbanitzable pel planejament vigent, aquesta és una zona de protecció 
alta (E2). 

Imatge 27. Plànol de les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a l’àmbit  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICGC i DTiS 

El desplegament del pla especial urbanístic de l’Hotel Ses Arrels i l’activitat que es desenvolupa en 
l’àmbit haurà de complir amb la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de 
la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, aquesta 
legislació té com a finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, 
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mantenir tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne 
els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, 
cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals. En la instal·lació dels enllumenats 
exteriors nocturns s’haurà de complir amb les determinacions del Decret 190/2015 i les del Reial 
Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07. 

 

2.5. MEDI HUMÀ 
Població i poblament 
La població de Vall-llobrega és de 912 persones (IDESCAT 2018) amb una densitat de 167,3hab/km2. 
La població va mantingut una tendència ascendent des del 1998 fins al 2012, any que va assolir els 
900 habitants. Des de llavors a l’actualitat la població s’ha mantingut amb petites oscil·lacions al 
voltant d’aquest cens, amb un màxim poblacional de 924 habitants al 2017.  

Imatge 28. Gràfic de l’evolució de la població de Vall-llobrega. Període 1998-2018  

 
Font: IDESCAT 

Si s'observa la població de Vall-llobrega per grups d'edat el 20,83% correspon al grup d'edat comprès 
entre els 0 i els 14 anys, el 68,75% de la població al grup comprès entre els 15 i els 65 anys, i el 
10,41% restant a la població de més de 65 anys. 

El creixement de la població és el resultat del creixement vegetatiu net (natalitat menys mortalitat) 
més el saldo migratori net (immigració menys emigració), d’un territori determinat al llarg d’un període 
de temps. En aquest context, segons les dades IDESCAT per al període 2001-2011, Vall-llobrega va 
experimentar un creixement natural força gran (13,2‰), molt per sobre del comarcal (3,2‰), del de 
Catalunya (3,04‰). El saldo migratori per aquest període també va ser molt elevat, fet pel qual el 
creixement total del municipi és molt elevat del 68,59‰, situant-se per sobre del comarcal i del total 
de Catalunya. 

Taula 2. Creixement de la població, mitjana anual 2001 – 2011 (taxes per mil habitants). 
 Creix. natural  Creixement 

migratori 
Creixement 

total 
Vall-llobrega 13,2 55,39 68,59 
Baix Empordà 3,2 22,16 25,37 
Catalunya 3,04 13,94 16,98 

Font: IDESCAT 

El nombre d’habitatges existents al municipi és de 597 (IDESCAT any 2011), amb 311 habitatges 
principals i 250 segones residències, no es disposa de dades d’habitatges buits.  
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Activitat econòmica  
Al municipi de Vall-llobrega hi domina clarament l’economia terciària. Segons dades de la Diputació 
de Girona el primer trimestre del 2019 el 54,5% de les empreses es dedicaven al sector serveis, el 
20,5% a la construcció, el 20,5% al sector industrial, i tan sols el 4,5% a l’agricultura.  

Pel que fa als llocs de treball al municipi més de la meitat dels llocs de treball enregistrats al primer 
trimestre de 2019 eren al sector serveis (58%), seguit del sector industrial (23%) i la construcció 
(17%) i finalment el sector agrícola amb tan sòls el 2% dels llocs de treball. 

Segons dades de l’Idescat a l'any 2017 tan sòls es disposa d’un establiment hoteler de 4 estrelles 
amb un total de 27 places, que correspondria a l’Hotel Ses Arrels objecte del present pla especial. El 
municipi també compta amb un càmping de primera amb 615 places, 20 habitatges d’ús turístic (amb 
un total de 110 places), i una masia amb 15 places.  

Aquestes dades, juntament amb l’elevat número de segones residències (42%) mostren la 
importància del sector serveis, així com de l’important pes turístic al municipi degut a la proximitat 
amb la costa.  

 

Usos del sòl 
Els usos predominants del sòl al municipi de Vall-llobrega són els forestals, que ocupen gairebé la 
meitat del terme municipal. Els Massís de les Gavarres s’estén a l’oest i el nord del terme, 
principalment cobert per sureres, amb una extensió de 231ha a l’interior del municipi. 

Els conreus ocupen aproximadament el 20% del terme municipal, amb dominància dels conreus de 
secà, que es concentren en la meitat sud i sud-est de terme.  

Pel que fa als usos actuals a l’interior de l’àmbit, gran part dels sòls correspon a espais lliures 
d’edificacions i per tant sòls permeables (93% de l’àmbit). Al sud de les edificacions s’hi ubiquen un 
camp de vinya i d’oliveres amb una extensió aproximada de 15.000m2. Les edificacions es concentren 
al nord de l’àmbit i estan envoltades d’espais enjardinats. 

Actualment el municipi disposa d’una única instal·lació hotelera, que és la corresponent al present pla 
especial. 
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Imatge 29. Ortofotomapa de l’àmbit del pla  

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

 
Paisatge 
El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i l’activitat 
antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, 
donen a cada territori un aspecte determinat. 

L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el 
seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que millor defineixen 
l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat. Entenem per paisatge 
tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és per tant un anàlisi força subjectiu, ja que 
dependrà, en gran part, del grau de sensibilitat de l’observador, de les connotacions perceptives i dels 
lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del Paisatge, es va 
aprovar definitivament el 26 de novembre de 2010. Aquest catàleg divideix el territori en diferents 
unitats de paisatge. El municipi de Vall-llobrega i l’àmbit del pla especial es situa a la unitat de 
paisatge 7. Costa Brava. 
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Imatge 30. Unitat de paisatge del pla especial, segons Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. 

 
Font: Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines – Observatori del Paisatge 

En la fitxa de la unitat que forma part del Catàleg, es defineixen els trets distintius i els principals 
valors en el paisatge. També es defineix el paisatge actual, la dinàmica del paisatge i la seva possible 
evolució, i acaba realitzant una avaluació del paisatge on determina debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats. I es concreten els objectius de qualitat paisatgística (que s’inclouen en les Directrius de 
Paisatge del PTPCG) i proposa mesures (criteris) i accions per assolir els objectius de qualitat 
paisatgística.  

Segons la fitxa del paisatge de la Costa Brava, es caracteritza per ser un paisatge amb alternança de 
serres, valls i planes que formen el front marítim a l’extrem septentrional de la serralada Litoral, amb 
una coberta forestal densa (pinedes, alzinars i suredes) que arriben fins a la línia de costa, i amb un 
paisatge agrícola amb conreus herbacis i fruiters de secà. 

Els objectius de qualitat paisatgística que determina el Catàleg del paisatge de les comarques 
gironines per aquesta unitat paisatgística i que són aplicables a l’àmbit del PE són els següents: 

7.2. Unes urbanitzacions dels municipis de Calstell-Platja d’Aro, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, 
Palamós, Calonge Vall-llobrega i Begur amb uns límits clars, ordenades i integrades en el paisatge, 
de manera que es minimitzi el seu impacte visual. 

7.6. Un paisatge agrícola de les planes i dels entorns de les Gavarres preservat i ben gestionat, que 
mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

Les propostes de criteris i accions de la unitat de paisatge que s’apliquen a l’àmbit del PE són: 

7.8. Les planes i els entorns de les Gavarres han conformat històricament uns paisatges agrícoles 
que barregen cultius de secà i regadiu, situats al corredor de Palafrugel, la vall d’Aro, i la plana de 
Calonge fonamentalment, on és significatiu el cultiu de vinya. Es tracta d’un paisatge en franca 
regressió, accelerat per l’avanç de les masses forestals, la creixent urbanització i l’abandonament de 
moltes zones de cultiu, el que fa perillar la permanència d’aquest important mosaic paisatgístic. Cal 
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Promoure i gestionar els paisatges agrícoles de les planes de Calonge, el corredor de Palafrugell i la 
vall d’Aro. 

 

L’àmbit del PE es situa al mosaic agroforestal que s’estén al peu de les Gavarres, que li fan de 
rerefons al nord i a l’oest, i amb la riera de Vall-llobrega i la seva vegetació associada just al límit de la 
finca. Els conreus de secà, la vinya i els fruiters, esquitxats per taques d’alzinar, pinedes de pi blanc o 
pi pinyer, o boscos mixtes dels anteriors conformen una matriu rica en diversitat i textures. L’àmbit, 
però, es troba en sòl no urbanitzable entre el nucli urbà de Vall-llobrega al sud-est i la urbanització del 
Mas Falquet a l’oest, que ja fragmenta el continu agroforestal que dona caràcter a l’àmbit.  

Dins el propi àmbit, la vinya i l’oliverar li donen caràcter i l’integren en el conjunt en la plana agrícola 
que li és pròpia. 

El Mas Bajandes, edificació ubicada dins l’àmbit del PE, està inclòs al Registre de masies i cases 
rurals a efectes de redactar el corresponent catàleg. Es tracta d’una masia catalana del s. XIV 
rehabilitada entre el 2004-2006, característica del paisatge que l’alberga. La resta d’edificacions 
existents en l’àmbit presenten característiques i acabats allunyats de les edificacions rurals 
tradicionals, amb materials i formes menys integradors. 

 

Imatge 31. Mas Bajandes i edificació annexa 

   

 

Imatge 32. Fotografies que mostren l’estat de les edificacions i la vegetació a l’àmbit 
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El Pla Especial s’acompanya d’un Estudi d’impacte i integració paisatgística. Avantprojecte de 
reforma i ampliació de l’Hotel Ses Arrels, en el que es realitza una anàlisi del projecte i es realitza un 
seguit de propostes de mesures preventives i correctores a tenir en compte per tal de minimitzar 
l’impacte paisatgístic que es pugui derivar de la seva execució. 

La visibilitat de l’àmbit del Pla Especial és alta, degut a la seva ubicació a l’entrada de la urbanització 
Mas Falquet, molt propera al nucli urbà de Vall-llobrega, i envoltada per camins que formen de 3 rutes 
saludables de l’Ajuntament de Vall-llobrega i una ruta BTT del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
conferint-li una elevada visibilitat per part dels usuaris de les vies. Tot i així l’únic edifici totalment 
visible és el Mas Bajanda, quedant els bungalows en segon plànol i parcialment apantallats per la 
vegetació existent a l’àmbit del pla. 

 

El paisatge es caracteritza, en base a tres nivells de qualitat: 

a) Visibilitat (qualitat primària): fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona 
determinada. Seria l’efecte que sobre l’observador té el territori analitzat a partir de la seva percepció 
mitjançant els sentits. 

b) Qualitat visual (qualitat secundària): es tracta de l’estimació inicial del paisatge de l’àrea estudiada, 
i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del fons escènic o visual del territori. Es 
determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus elements naturals com artificials. 
La qualitat paisatgística estarà condicionada pels mecanismes fisiològics i psicològics del mateix 
observador, juntament amb els condicionants educatius i culturals existents entre observador i 
paisatge.  

c) Fragilitat (qualitat terciària): és la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que es preveu dur-hi 
a terme. La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que correspon amb l’aptitud del territori per 
absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La 
fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar. 

La qualitat global del paisatge de l’àmbit del pla especial es considera mitja-alta, per situar-se en un 
entorn agroforestal,  amb presència de vegetació natural autòctona al seu interior que realitza una 
bona funció d’apantallament.  
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UNITAT DE PAISATGE DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 

 
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT:  VISIBILITAT 
Relleu Pla 
Visibilitat Alta. Situada en un relleu pla amb vegetació al 

perímetre, però ubicada a l’entrada de la urbanització 
Mas Falquet i propera al nucli urbà. Visible des de la 
urbanització, la carretera i camins que l’envolten. Tres 
itineraris saludables de Vall-llobrega i una ruta BTT del 
Consell Comarcal del Baix Empordà passen pels 
camins que envolten el PE. Els edificis de bungalows 
donada la ubicació i al fet de trobar-se parcialment a 
cotes més baixes resulten en general poc visibles. 

Presència espectadors Habitants de la urbanització, nucli urbà, i usuaris dels 
camins de l’entorn. 

Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT:  QUALITAT VISUAL 
Diversitat Mitja-alta 
Singularitat Alta. Masia tradicional catalana envoltada de vinya i 

oliverar, al costat de la riera de Vall-llobrega amb les 
Gavarres de marc de fons.   

Cromatisme Mig-alt 
Vegetació Oliverar, vinya, vegetació ornamental pròpia d’espais 

enjardinats i vegetació ruderal en la finca;  vegetació 
associada a la riera de Vall-llobrega, bosquets mixtes 
d’alzina i pi blanc i conreus de secà en l’entorn 
immediat. 

Fauna Mitja 
Grau de naturalitat Mig 
Elements antròpics Mas Bajandes, edificació d’ús hoteler, espais 

enjardinats. 
Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT:  FRAGILITAT 
Fragilitat  Moderada 

Valoració unitat: MITJA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: MITJA-ALTA 
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Vialitat i mobilitat  
La vialitat del terme municipal de Vall-llobrega està marcada principalment pel pas de la C-31 al sud-
est del municipi, resseguint el seu límit en direcció nord-sud. Aquesta via principal té diverses sortides 
a les carreteres locals que recorren el municipi. La carretera de Palamós a Vall-llobrega connecta 
aquests dos nuclis urbans i alhora és la via d’accés principal a l’àmbit del PE. Avançant cap al nord-
est, aquestes carreteres es converteixen en pistes que s’endinsen a les Gavarres. 

Així doncs per arribar a l’àmbit del pla especial s’ha d’accedir al municipi a través de la C-31 o de la 
carretera de Palamós a Vall-lobrega, creuar el nucli urbà en direcció a la urbanització Mas Falquet i 
trencar a l’est per trobar l’entrada a l’àmbit.  

L’àmbit del pla compta amb dos entrades una entrada de servei ubicada a la carretera de Palamós a 
Vall-llobrega, i l’entrada de clients de l’activitat hotelera a través del carrer Ginesta. Aquesta segona 
entrada limita amb el sòl urbanitzable delimitat del SUD-PPU2, a on el POUM de Vall-llobrega preveu 
la construcció futura d’una rotonda. 

Imatge 33. Fotografia dels accessos a l’àmbit del pla   

   

 

El terme municipal és recorregut per una extensa xarxa de camins sense asfaltar que comuniquen 
espais habitats i conreus amb les carreteres principals, pels quals hi discorren itineraris senderistes i 
de ciclisme, que són elements d’oci que permeten gaudir del paisatge i conèixer el territori (eina 
social, cultural, educativa i turística), i al mateix temps són itineraris de comunicació per mitjans 
sostenibles i mobilitat activa. 

Es localitza un sender de petit recorregut (PR) i un sender local (SL) de la FEEC, la ruta BTT 31: 
Santa Maria de Bell-lloc del Consell Comarcal del Baix Empordà, i tres itineraris saludables de 
l’Ajuntament de Vall-llobrega. Aquests quatre últims (els tres itineraris saludables i la ruta BTT) 
passen pels camins que envolten l’àmbit del PE. 
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Imatge 34. Itinerari i rutes a l’entorn del PE 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la FEEC, el CCBE i l’Ajuntament de Vall-llobrega 

 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de Vall-llobrega 
registrava l’any 2017 un parc automobilístic de 934 vehicles. Un 57% (533) dels quals eren turismes. 
L’índex de motorització del municipi és de 507,74 turismes per cada mil habitants l’any 2012 
(IDESCAT), per sobre de la mitjana de Catalunya (443,77). 

L’última estadística de mobilitat obligada amb dades per al municipi de Vall-llobrega és de l’any 2001. 
L’Estudi d’avaluació de mobilitat generada de Vall-llobrega (2010) utilitza aquestes mateixes dades 
del 2001 de mobilitat obligada. Per un altre costat, entre els anys 1998 i 2018 la població del municipi 
s’ha triplicat, amb un probable canvi o diversificació del perfil de l’habitant. Per aquest motiu es 
considera que les xifres del 2001 disponibles poden no ser representatives de la situació actual.  

En l’àmbit del PE la mobilitat és generada per l’activitat hotelera, i principalment centrada en 
temporada alta i caps de setmana. 

 
 

Patrimoni cultural i històric 
El Mas Bajandes, edificació ubicada en l’àmbit del Pla especial, figura en el registre de masies  que 
recull el POUM de Vall-llobrega en els articles 152 i 153 que servirà de base per a la redacció del 
Catàleg de masies del municipi. El Mas Bajandes està inclosa al registre amb el núm. 38. Es tracta 
d’una masia tradicional catalana del s. XIV, rehabilitada entre els anys 2004 i 2006 per al seu ús 
hoteler actual. 
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Pel que fa al patrimoni arqueològic, l’article 171 del POUM defineix un inventari de bens protegits que 
formarà la base del Catàleg d’edificis i elements d’interès arquitectònic, històric i artístic del municipi.  

Aquest registre inclou un àmbit parcialment inclòs dins l’àmbit del Pla especial, amb el nom “Patrimoni 
arqueològic, 1. Vall-llobrega 1”. Segons aquest article del POUM, qualsevol intervenció que es vulgui 
portar a terme en els elements inventariats per l’elaboració del futur catàleg de béns s’haurà de 
trametre al Departament de Cultura de la Generalitat amb l’objectiu que emeti Informe preceptiu. 

 

Imatge 35. Ubicació del jaciment arqueològic inclòs al registre de Vall-llobrega 

 
Font: Pla especial Hotel Ses Arrels al Mas Bajandes de Vall-llobrega 

 

El municipi compta amb una extensa xarxa de camins que apropen al visitant a conèixer el patrimoni 
natural i cultural de la zona.  

 

Serveis: Aigua, energia i residus 
Al municipi de Vall-llobrega, la companyia gestora de l’abastament d’aigua potable de la xarxa pública 
són el Consorci Costa Brava i l’empresa Sorea, i és qui fa la distribució i té cura de les captacions 
d’abastament per ús públic. L’aigua és procedent principalment de sis pous ubicats al municipi, des 
d’on l’aigua es recull als dipòsits de regulació. Des de l’any 2017, Vall-llobrega està connectat a la 
canonada d’aigua del Pasteral, gestionat pel Consorci Costa Brava, que permet l’abastament d’aigua 
en els moments en què baixen els nivell dels pous. Des del funcionament d’aquesta connexió, 
aquesta ha subministrat aigua al municipi de juliol a octubre l’any 2017 i de juny a novembre l’any 
2018. 

Pel que fa al sanejament, les aigües de Vall-llobrega es depuren a l’EDAR de Palamós, situada al 
terme municipal de Vall-llobrega al límit del terme amb Palamós. L’EDAR de Palamós dona servei als 
municipis de Palafrugell, Palamós, Calonge, Mont-ràs i Vall-llobrega, i té capacitat per a una població 
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de 165.450 habitants equivalents. Disposa de dues línies de tractament biològic amb fangs activats i 
amb un tractament terciari de filtració amb sorra tancat. El destí efluent és el mar, i el destí dels fangs 
és l’agricultura. Actualment l’ampliació i remodelació de l’EDAR de Palamós està en fase de 
planificació. 

Pel que fa a energia, tant la xarxa d’abastament de gas natural com la xarxa elèctrica arriba al 
municipi i a l’àmbit del PE. 

L’activitat hotelera ja existent i autoritzada en l’àmbit del PE està connectada a les xarxes de serveis 
del municipi: aigua, sanejament i energia (electricitat i gas natural). 

 

La gestió dels residus municipals la porta a terme el Consell Comarcal del Baix Empordà, que 
s'encarrega de la recollida selectiva de la fracció rebuig, el paper, envasos i vidre, i la matèria 
orgànica. La deixalleria assignada al municipi de Vall-llobrega és la deixalleria comarcal ubicada a La 
Bisbal d’Empordà.  

Taula 3. Evolució de la recollida de residus al municipi de Vall-llobrega (t) 
 2014 2015 2016 2017 

Vidre 25,06 32,75 31,67 27,82 
Paper i cartró 31,51 29,05 33,81 24,73 

Envasos lleugers 18,77 20,96 20,14 18,28 
Matèria orgànica 74,61 78,28 78,90 90,02 

Residus voluminosos 0,71 0,00 0,45 0,73 
Poda i jardineria 19,23 18,12 13,85 14,43 

Altres residus valoritzables 13,07 11,40 13,74 15,85 
Rebuig  413,00 401,98 390,50 401,58 
Total 592,95 592,54 583,06 593,43 

 Font: XIFRA. Diputació de Girona 

En la taula anterior, es pot observar que la recollida de residus al municipi s’ha mantingut relativament 
constant. Si s’aprecia un augment en la recollida selectiva de matèria orgànica el 2017, mentre hi ha 
una disminució general de les altres fraccions. El rebuig encara representa el 67,67% dels residus 
municipals domèstics l’any 2017 a Vall-llobrega. 

La taxa de generació de residus per càpita a l’any 2017 va ser de 1,76 Kg/hab/dia, més baix que 
l'índex comarcal (2,28 kg/hab/dia) i per sobre de l'índex mitjà de Catalunya (1,39 kg/hab/dia). Pel que 
fa la recollida selectiva, el municipi de Vall-llobrega té un percentatge de recollida selectiva del 
32,33%, per sota de l’índex comarcal (42,05%) i de Catalunya (39,88%). 

El Consell Comarcal del Baix Empordà disposa d’un servei de recollida porta a porta de cartró 
comercial i de vidre adreçat als establiments de restauració.  

L’hotel ja disposa en aquest moment de contenidors de recollida selectiva, el volum i capacitat dels 
quals s’haurà a les necessitats i requeriments futurs de l’activitat. 

Imatge 36. Contenidors de recollida selectiva de l'hotel 
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Canvi climàtic 
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu 
del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la 
composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el 
desenvolupament econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat. 

Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la 
generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. El GIECC 
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic) en el seu IV Informe (any 2007) 
determina que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, basant-se en les observacions dels 
increments de les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de 
la neu i del gel, i l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en 
un 90% de certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. El marc 
del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals accions 
d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. 

La principal iniciativa per fer front al repte del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, 
constituït formalment per la Comissió Europea el 29 de gener del 2008, per tal d’aconseguir objectius 
de reducció ambiciosos de cara al 2020. El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats 
adherides de superar els objectius establerts per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de 
CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia 
sostenible (PAES). 

L’Ajuntament de Vall-llobrega no consta adherit al Pacte d’Alcaldes ni té Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) del municipi redactat.  
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3. RELACIÓ DEL PLA SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCURRENTS 

3.1. PLANS TERRITORIALS SUPRAMUNICIPALS 

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el  municipi de Quart. Així 
mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures provenen d’estudis i plans que, 
tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen objectius i criteris de protecció ambiental en el marc 
de redacció del Pla Especial. Aquestes figures són les següents: 

Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document  marc de referència per a la 
planificació a Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social. 
Les seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans Sectorials i 
els Plans Directors. 

Aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials 
parcials, basats en la funcionalitat territorial. 

El PTGC estableix entre els seus objectius clau “preservar el paisatge com un valor social i un actiu 
econòmic del territori”. Determina que els plans que el desenvolupin “han d’identificar les unitats de 
paisatge i l’articulació en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, socials i 
econòmiques que els fonamenten” i “establir condicions directes i indirectes per a l’evolució dels 
paisatges i assenyalar estratègies per al manteniment o restauració d’aquells d’especial interès”. 

Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). Els objectius del Pla que cal que el planejament derivat 
hi doni compliment són els següents: 

1. Reforçament de la vertebració urbana dels territoris.  

2. Establir un predimensionat i unes directrius d’implantació d’àrees destinades a acollir nova activitat econòmica 

3. Fomentar la cooperació urbanística supramunicipal 

4. Protegir del paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic 

5. Fomentar les activitats econòmiques alternatives al turisme, o de les activitats econòmiques relacionades amb 
el turisme que no es centrin en la producció immobiliària.  

6. Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària en front dels processos que 
els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de 
qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament 
endogen. 

7. Protegir els espais naturals i definir les xarxes de connectors ecològics en el conjunt del territori. 

8. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els 
entorns naturals 

9. Fomentar la redacció de projectes de paisatge en determinats àmbits periurbans 

10. Integrar en el conjunt del Pla les propostes viàries i ferroviàries d’abast general 

11. Aplicar criteris d’implantació de les carreteres i de les noves infraestructures ferroviàries de forma que es doni 
prioritat a les solucions que estructurin territorialment els desenvolupament urbans 

12. Millorar lla xarxa amb les vies que tenen valor d’estructuració del territori. 

Aquest Pla classifica l’àmbit com a de sòl de protecció preventiva, regulat per l’article 2.10 i 2.11 de la 
normativa del PTPCG. L’article 2.15 regula el règim dels usos i edificacions existents en els espais 
oberts. 
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Imatge 37. Plànol d’ordenació del PTPCG a l’àmbit del pla especial 

 
Font: DTiS 

Segons l’article 2.10 són sols que el pla considera que cal protegir preventivament sense prejudici 
que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal es puguin delimitar àrees per ser 
urbanitzades i edificades si s’escau. L’article 2.11 regula el sòl de protecció preventiva:  

1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim 
de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu1/2005).  

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces de sòl de 
protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les opcions d’extensió 
urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà 
que en cada cas estableix el Pla, tenint present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per 
raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, 
aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15.  

3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua subjecte a les 
limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi en cada cas el Pla d’ordenació 
urbanística municipal i altres instruments de planejament urbanístic, si escau. Sense perjudici de les restriccions 
específiques per a determinades àrees establertes en el Pla d’ordenació urbanística municipal o altres 
instruments urbanístics, cal considerar, en general, el sòl de protecció preventiva com una opció preferent davant 
de la del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable.  
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4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de protecció 
preventiva, sense perjudici de la capacitat del Pla d’ordenació urbanística municipal de precisar, d’acord amb el 
Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme municipal. El Pla estableix a l’article 2.13 
d’aquestes normes, recomanacions per a una adequada ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament 
urbanístic i, en el seu títol sisè, així com en les disposicions transitòries, condicions d’integració paisatgística en 
els espais oberts.  

5. El Pla determina alguns espais de sòl de protecció preventiva a l’entorn d’activitats econòmiques 
existents aïllades en els municipis de Cervià de Ter, Sant Gregori i Vall-llòbrega, que, atenent els 
arguments expressats en la informació pública, el Pla considera que cal facilitar-ne la continuïtat, i 
l’ampliació si és necessària, mitjançant el procediment urbanístic pertinent en cada cas. El planejament 
urbanístic municipal ha d’establir, si s’escau, les condicions de la transformació d’aquest sòl evitant la 
parcel·lació per a usos aliens a l’activitat implantada o a les finalitats específiques assenyalades en el 
Pla.  

6. La formalització del connector, previst en sòl de protecció preventiva, entre els espais de la Xarxa Natura 2000 
del riu Ter i Les Gavarres, que es localitza al nord de Montjuïc, al municipi de Girona, ha de tenir una amplada 
suficient per garantir-ne la funcionalitat i assolit el màxim perímetre de contacte amb l’espai de Les Gavarres. 

 

Article 2.15. Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts, les especificacions de 
l’apartat 1 i 2 s’ajusten al cas de l’àmbit del pla especial: 

1.Les edificacions i instal·lacions legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos permesos en sòl no 
urbanitzable es poden mantenir i ampliar si es compleixen els requisits del Planejament general urbanístic a què 
estiguin subjectes i les determinacions que estableixen el Pla i la legislació urbanística, com també la legislació 
sectorial aplicable. 

2. Les edificacions degudament autoritzades d’acord amb la legislació anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme, que no s’ajustin als supòsits d’usos permesos pel text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005) i que, per tant, actualment no serien autoritzables, es podran mantenir, però només es podran autoritzar 
ampliacions en sòl de protecció territorial o de protecció preventiva en els termes previstos per la Llei 
d’urbanisme i pel seu reglament (Decret 305/2006) si el planejament urbanístic municipal aprovat definitivament 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002 ho preveu expressament. En el cas del sòl de protecció especial o 
territorial les ampliacions possibles no poden superar el percentatge previst pel planejament urbanístic i com a 
màxim el 50% de la superfície construïda i del volum edificat que hi havia en la data d’entrada en vigor de la Llei 
2/2002. L’establiment d’aquest límit màxim no comporta cap nova opció d’ampliació en aquells casos en què 
aquesta ja s’hagi realitzat i hagi exhaurit les possibilitats assenyalades en el planejament urbanístic. En tot cas, 
caldrà que les obres d’ampliació siguin imprescindibles per al manteniment de l’activitat per a la qual es va 
construir l’edificació o es va implantar la instal·lació objecte d’ampliació i que aquesta es trobi en plena utilització. 

 

Els objectius ambientals fixats pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, que es tindran 
en compte alhora de fixar els objectius ambientals del pla especial PEU Hotel Ses Arrels a Mas 
Bajandes, i que posteriorment se’n valorarà el compliment, són: 

Objectius ambientals prioritaris  

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional o comarcal i evitar 
la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies  

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i funcional d’espais 
oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics  

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport públic i dels modes de transport 
més eficients energèticament i per un canvi modal que disminueixi el pes del vehicle privat en favor de modes 
més eficients i socialment equitatius  

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la millora o renovació i 
optimització del traçat i l’encaix territorial de les noves infraestructures  

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de creixement, 
minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls ambientalment inadequats per a la seva 
consolidació, mitjançant la seva desclassificació o reubicació, o bé la formulació de directrius específiques per al 
planejament urbanístic que garanteixin llur adequació als objectius del Pla, amb especial atenció als referents a 
la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la cobertura de serveis  

Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la producció alimentària 

Objectius ambientals rellevants  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC HOTEL SES ARRELS AL MAS BAJANDES  (VALL-LLOBREGA) 

 

                      
42 

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb especial atenció a les àrees 
de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la contaminació per nitrats.  

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte hivernacle  

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els efectes  

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, inclosos el 
sòl, les aigües i l’atmosfera  

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció als paisatges 
rurals i als de valor identitari.  

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc d’incendi i al risc 
d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el risc d’accident en el 
transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que manipulen substàncies 
perilloses.  

Objectius ambientals secundaris  

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys consumidores de 
recursos, especialment d’aigua i energia  

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament urbanístic municipal  

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i frenar el creixement de les 
necessitats de mobilitat obligada. 

 

EL PTPCG incorpora en la seva normativa unes Directrius de Paisatge, que són les determinacions 
que, basant-se en els catàlegs del paisatge, precisen i incorporen normativament les propostes 
d’objectius de qualitat paisatgística en el pla territorial parcial. Una primera conseqüència d’aquestes 
consideracions és que cal entendre els catàlegs del paisatge com uns documents vàlids per si 
mateixos com a conjunt de coneixements i de propostes indicatives de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge d’un territori, la valoració del qual ha estat abordada des d’una visió polièdrica de la seva 
realitat que incorpora aspectes patrimonials, ambientals, socials i altres elements significatius. El 
Catàleg defineix un marc de coneixements i orientacions útils per a una correcta integració 
paisatgística de qualsevol actuació que s’hagi de desenvolupar en el territori. Com indica l’article 15 
de les Directrius del Paisatge, aquestes Directrius del paisatge del PTPCG són d’aplicació directa i 
obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de percepció. 

Les Directrius del Paisatge defineixen unes directrius generals (capítol 2) que estan basades en el 
conjunt de catàlegs del paisatge i són d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix 
unes directrius específiques (capítol 3) que es basen en els objectius de qualitat paisatgística 
adoptats en el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines. Els objectius de qualitat 
paisatgística (OQP), són els objectius que defineix el Catàleg del paisatge de les Comarques 
Gironines, posteriorment es defineixen directrius concretes de cada objectiu.  

Com s'ha comentat en l'apartat de paisatge del present document, tan el municipi com l'àmbit del pla 
especial es situen en la unitat de paisatge 7.Costa Brava. Els objectius de qualitat paisatgística 
(OQP), de la unitat són: 

7.1. Uns assentaments de Platja d’Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell i Begur ordenats i que no comprometin els 
valors del paisatge que alberga, ni els valors dels espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat. 

7.2. Unes urbanitzacions dels municipis de Castell-Platja-d’Aro, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Palamós, 
Calonge, Vall-llobrega i Begur amb uns límits clars, ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es 
minimitzi el seu impacte visual. 

7.3. Una façana marítima de Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro, amb penya-
segats, platges, cales i dunes ben preservats i gestionats, que mantingui el seu valor escènic, històric i la identitat 
paisatgística de cada lloc i els valors i elements propis de caràcter natural, històric, cultural i etnològic (espais 
naturals, camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passejos marítims, «tinglados» i 
instal·lacions portuàries). 

7.4. Un paisatge de muntanya litoral amb extensos boscos de suros, alzines i pins productius i ben gestionats, 
lliure de transformacions i processos d’artificialització, que mantingui l’escenari de gran valor escènic que 
conforma. 
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7.5. Un sistema de restes arqueològiques, castells i torres de guaita ben preservats i gestionats dintre d’un 
context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per part dels seus usuaris. 

7.6. Un paisatge agrícola de les planes i dels entorns de les Gavarres preservat i ben gestionat, que mantingui la 
diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

7.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir i 
interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Costa Brava. 

 

3.2. PLANEJAMENT SECTORIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

A l’hora de concretar els objectius ambientals del pla especial, a part dels objectius fixats per les 
figures de planejament superior, cal també donar compliment a l’annex I de la Directiva 2001/42/CE 
del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient, coneguda també com a avaluació ambiental 
estratègica, que estableixen que caldrà definir els objectius de protecció ambiental fixats en els àmbits 
internacional, comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa i que determinen que 
caldrà concentrar-se en aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, 
la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural (que inclou el 
patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i les seves interrelacions). 

Així doncs, en aquest punt s’han analitzat els objectius ambientals dels àmbits següents, en les 
normatives sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques que afecten al municipi del 
pla especial que es tramita: 

 Biodiversitat  
 Sòls 
 Aigua 
 Ambient atmosfèric 
 Canvi climàtic 
 Paisatge 
 Connectivitat 

 
Tot seguit es determinen els objectius ambientals de cada àmbit que tenen relació amb el pla especial 
objecte d’estudi: 
Canvi climàtic 
Estratègia espanyola de canvi 
climàtic i energia neta, horitzó 
2007-2012-2020 (EECCEL), 
aprovada any 2007 
Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020 
Llei 16/2017, de l'1 d'agost del 
Canvi climàtic. 

Increment de l’ús d’energies netes i renovables. 
Millora de l’eficiència energètica i comportament energètic, en habitatges, 
sector serveis i el transport. 
Foment de la mobilitat sostenible i el transport públic. 
Implantar mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim 
les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.  

Aigua 
Directiva  2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell 
de 23 d’octubre de 2000, per la 
qual s'estableix un marc comunitari 
d'actuació en l'àmbit de la política 
d'aigües. 
Reial Decret 849/1986 (RDPH),  
modificat pel Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre. 
Llei d’Aigües (Real Decret 
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) 

Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini 
dels recursos hídrics disponibles 
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i 
evitar noves contaminacions. 
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Ambient atmosfèric 
Directiva  2008/50/CE del 
Parlament Europeu i el Consell de 
21 de maig de 2008. 
Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. 

Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi 
ambient de la contaminació de l’aire. 
Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui 
necessari. 

Biodiversitat 
Directiva 92/43/CEE del Consell, 
de 21 de maig de 1992, relativa a 
la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora 
silvestres. 
Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
del patrimoni natural i de la 
biodiversitat; i Pla estratègic del 
patrimoni natural i de la 
biodiversitat 2011-2017 
Estratègia de desenvolupament 
sostenible de Catalunya 
(EDSCAT), 2010; i Estratègia 
catalana d’adaptació al canvi 
climàtic (ESCACC), 2013-2020 
L’Estratègia del patrimoni natural i 
la biodiversitat de Catalunya 2030. 

Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els 
processos de desplaçament i dispersió de les espècies. 
Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats, amb especial atenció 
als endèmics, rars o amenaçats o els que estan en regressió. 
Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació 
dels paisatges propis. 
Garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la 
diversitat biològica. 

Sòls 
Proposta de Directiva per la que 
s’estableix un marc per a la 
protecció del sòl i es modifica la 
Directiva 2004/35/CE. 

Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua 
de matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la 
seva biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament. 
Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

Paisatge 
Conveni europeu del paisatge. 
Llei 8/2005 de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del 
paisatge. 

Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-ho i/o preservar-lo. 
Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació 
d’ordenació i gestió del territori i valorar els seus efectes sobre el paisatge. 

Connectivitat 
Estratègia de la Comunitat 
Europea en matèria de 
biodiversitat (1998) 
Bases per les directrius de 
connectivitat ecològica de 
Catalunya (DMAH 2006) 

Protecció dels espais amb valor natural que defineix la planificació 
sectorial i territorial, i també la d’aquells altres components del medi 
natural que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la 
funcionalitat dels ecosistemes a escala local. 
Procurar concentrar les noves transformacions urbanístiques i els 
sistemes urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un 
menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap connexió 
ecològica o corredor biològic d’àmbit municipal i/o supramunicipal. 

Mobilitat sostenible 
Llei 9/2003 de la mobilitat 

Fomentar l’ús del transport públic. 
Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el 
procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els 
àmbits urbans consolidats. 

 
 
  

3.3. PLANEJAMENT MUNICIPAL  

El planejament urbanístic vigent al municipi de Vall-llobrega és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) aprovat definitivament el 2 de juny de 2015 (DOGC 6917 de 21 de juliol de 2015). 
Aquest POUM classifica l’àmbit objecte del present pla especial de sòl no urbanitzable en la categoria 
d’agrícola (clau 6.2), regulat pels articles 137 i 138 de la normativa. 

Article 137 La qualificació urbanística del sòl no urbanitzable 
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A partir de l’anàlisi i reconeixement de les àrees homogènies reconegudes en aquest POUM i caracteritzades, 
bàsicament, per un conjunt de trets funcionals, morfològics, biogeogràfics i paisatgístics, que són comuns en 
cada àrea, s’estableixen les categories de sòl no urbanitzable següents: 

- Agrícola (Clau6). 

- Forestal (Clau 7) 

- Interès ecològic i paisatgístic (Clau 8) 

- Valor natural i connexió (Clau 9) 

Article 138 Agrícola (Clau 6) 

Es delimiten dues subzones: 

6.1 Sòl d’alt valor agrícola 

Correspon a la zona que el PTCG (Pla territorial parcial de les comarques gironines) qualifica com a sòl de 
protecció territorial d’interès agrari definit en l’art. 2.8 de les Normes d’ordenació. Assenyala àrees d’activitats 
productives agràries de significació territorial i que, alhora, són terrenys que aporten paisatges significatius o 
identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que, per estar molt poc contaminats per l’edificació, convé 
mantenir en el període de vigència del Pla com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori. 

La regulació específica d’aquesta zona es detalla en l’art. 2.9 de les normes d’ordenació del PTCG. 

Aquest sòl té, també, la consideració d'àmbit d'interès especial per a la connectivitat que es detalla en l'article 
2.22 del PTCG, en el qual s’ha d’afavorir l’ambientalització de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment 
pel que fa al manteniment i millora de les taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de 
vegetació, mosaics i altres) i a la incorporació de mesures agroambientals, d’acord amb les polítiques agràries i 
els instruments de suport i finançament existents. 

6.2 Sòl agrícola 

1. Integra aquells sòls, prioritàriament, destinats, en l’actualitat, a les activitats agrícoles, que ho han estat fins a 
data recent o que presenten les característiques necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, que 
es volen protegir pel seu valor agrícola, productiu, paisatgístic i ecològic. En tot cas, tindran aquesta consideració 
tots els sòls destinats a aquesta activitat en la data de l'aprovació inicial d'aquest POUM. 

2. Els terrenys inclosos en la delimitació d’aquest espai, únicament, podran dedicar-se a l’aprofitament agrícola, 
sense possibilitat de transformació del seu destí o naturalesa especial. 

3. Es permetran els processos d’aforestació regulats per la legislació sectorial. 

4. S'accepta l’extracció de material geològic o roques i l’extracció d’àrids, sempre que es justifiqui, raonadament, 
que aquesta garantirà la integració paisatgística de l'entorn. 

5. No es permetran, en aquestes zones, noves edificacions que alterin el paisatge de forma greu, entenent que 
són zones d’alta vulnerabilitat paisatgística. 

6. A les edificacions existents, poden efectuar-se obres de manteniment, millora, conservació i adequació 
paisatgística. 

7. En les construccions existents, és possible la utilització com a turisme rural i casa de colònies, sempre que no 
desvirtuïn la naturalesa del sòl. Perquè es puguin produir aquestes activitats, a més d’obtenir les corresponents 
autoritzacions, caldrà presentar, prèviament, un projecte on s’analitzi l’impacte social i ambiental de la seva 
implantació. En el cas que s’hagi d’ampliar la superfície de la masia existent, es podrà arribar fins a un sostre 
màxim de 300 m² construïts. En el cas que sigui necessari un sostre superior als 300 m² es tramitarà un pla 
especial. 

8. S’admeten les construccions de magatzems agrícoles, sotmeses a les disposicions generals recollides en 
l'article 167 d'aquestes normes. 

9. La construcció d’habitatges està limitada per la seva vinculació agrícola o ramadera. Per això, a més de les 
condicions generals, caldrà acreditar, per part del promotor i propietari dels terrenys, que l’activitat econòmica 
principal és agrícola o ramadera. 

10. Regulació per a les edificacions d’utilitat pública i interès social. Per a les edificacions que es declarin d’utilitat 
pública i d’interès social, s’haurà de donar compliment al procediment previst en l'article 48 i 57 del RLU: 

- La detecció i correcció de l’impacte paisatgístic 

- Els efectes territorials de la implantació 

- La servitud de sòl no edificable. 

- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació 
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Els articles 130 a 136 regulen les condicions generals de protecció ambiental i paisatgística en sòl no 
urbanitzable. 

Article 130 Condicions generals de protecció ambiental en sòl no urbanitzable 

1. D'acord amb la normativa sectorial vigent a Catalunya, en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, el RD 
1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, el 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental únicament s'aplicarà als projectes de l'annex I i, en funció 
delprocediment de decisió prèvia, als projectes de l’annex II del RD esmentat. 

2. En tot cas, les actuacions que s’hagin de realitzar en el sòl no urbanitzable hauran de complir les condicions 
de protecció establertes en els articles d’aquest títol. 

3. La prevenció d’incendis forestals serà un objectiu prioritari, i s’aplicaran, en tot cas, els criteris de prevenció 
establerts en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Article 131 Altres condicions relatives a la protecció del medi físic 

A les àrees del sòl no urbanitzable, els seran d’aplicació les determinacions establertes en la legislació sectorial 
relatives a la contaminació lumínica i acústica. 

Article 132 Protecció de les aigües 

1. L’ús de les aigües superficials i subterrànies es regula pel RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’aigües, el RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic (RDPH), i el RD 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el RDPH. 

2. Es prohibeix qualsevol activitat que alteri, significativament, qualsevol component del cicle hidrològic dels sòls 
o pugui generar riscos. 

3. Es prohibeix abocar residus de qualsevol tipus a les lleres o làmines d’aigua naturals o artificials (estanys, 
canals, sèquies, clamors, basses...) i, en particular, es prohibeix la neteja de cisternes aplicadores de fertilitzants 
i fitosanitaris. 

4. S’estableix una franja de protecció dels recs, rieres i rius, de 5 metres comptats a partir de la llera dels torrents 
i les rieres o, en el seu cas, del límit exterior de l’àrea inundable; els terrenys compresos en aquesta zona no es 
podran dedicar a usos que suposin la transformació de les condicions naturals. 

5. Els propietaris de canals i fonts estan obligats a mantenir-los en perfectes condicions de salubritat i seguretat. 

6. Les activitats i edificacions disseminades en el sòl no urbanitzable, independentment de les característiques, 
han de resoldre el tractament de les d’aigües residuals que s’aboquen al medi natural mitjançant els sistemes 
que garanteixin, almenys, el compliment dels paràmetres de qualitat establerts en el Reglament de domini públic 
hidràulic. Per a qualsevol abocament directe/indirecte al DPH, s’haurà de disposar, prèviament a l’inici de 
l’activitat, de la corresponent autorització d’abocament, d’acord amb els articles 245 i següents del RD 606/2003, 
de 23 de maig, que modifica el RDPH. La esmentada autorització se sol·licitarà al Departament d’Autoritzacions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, que avaluarà, entre altres coses, la suficiència del sistema depuratiu adoptat. 

D’altra banda, es recomana que els nivells màxims s’adaptin als establerts en la directiva marc europea: 

 
Així mateix, caldrà l’obtenció prèvia de l’autorització d’abocament que atorga l’Agència Catalana de l’Aigua, 
sense la qual l’Ajuntament no pot autoritzar l’obertura, ampliació, modificació o trasllat de cap activitat o 
edificació. 

Article 133 Normes relatives als residus 

1. No es podran abandonar residus i deixalles de qualsevol naturalesa i constitució a fora dels llocs autoritzats. 

2. En tot allò que no es regula, específicament, en aquesta normativa, es prohibeix la deposició o descàrrega de 
residus en terrenys que no hagin estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament. 

3. Productes agroquímics. Es prohibeix l’abandonament de productes agroquímics i fitosanitaris, així com dels 
envasos o embalatges. 

4. Residus de la construcció. La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos d’execució 
material de treballs de construcció, excavació i processos de desmantellament i enderroc d’edificis i instal·lacions 
s’haurà de dur a terme d’acord amb les determinacions del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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5. La sol·licitud de llicència municipal per a l’enderroc, excavació i construcció d’obra nova s’ha d’acompanyar 
d’un document que avaluï els volums i les característiques dels residus que s’originaran. 

Article 134 Protecció de la biodiversitat 

1. Protecció de la flora, la fauna i els hàbitats naturals. Es protegeix la flora i la fauna autòctones, segons la 
directiva 92/43 CEE referent a la conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, i es consideren 
reservoris naturals tots aquells espais inventariats com a hàbitats d’interès comunitari. 

2. Manteniment dels marges dels conreus. Per la importància com a refugis de biodiversitat, es procurarà pel 
manteniment de la vegetació i els arbres que apareixen en els marges dels conreus. En cas de necessitat de 
controlar el creixement de la vegetació, es podrà actuar sobre l’estrat herbaci i arbustiu mitjançant la sega o el 
desbrossament mecànic o manual. 

3. Permeabilitat biològica de les infraestructures i els tancaments. La implantació de noves infraestructures 
lineals al territori (carreteres, ferrocarril, etc.), o la reforma de las ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera 
física caldrà que tingui en compte mesures correctores per assegurar la permeabilitat biològica. Aquestes 
mesures contemplaran, específicament, solucions permeables quan travessin algun barranc, la xarxa hídrica o 
separin dues àrees d’interès natural. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmuntatge, escombraries 
o superfícies ocupades pel parc de maquinària, caldrà assegurar la revegetació amb les mateixes espècies de la 
zona, amb una densitat adequada, determinada pels serveis municipals competents. 

4. Es prohibeix l’agressió, deteriorament o recol·lecció de les poblacions faunístiques, llevat dels supòsits 
inclosos en programes de gestió promoguts per organismes públics o privats, sempre que els projectes hagin 
estat informats, prèviament i preceptivament, per l’Ajuntament de Vall-llobrega. 

5. Es prohibeix la introducció d’espècies alienes a la fauna característica d’aquest àmbit geogràfic. S’exceptuen 
les incloses en programes de gestió biològica promoguts per organismes públics o privats, sempre que els 
projectes hagin estat informats, prèviament i preceptivament, per l’Ajuntament de Vall-llobrega. 

Article 135 Protecció dels sòls i el relleu 

1. Els moviments de terra que suposin alterar la cota del terreny més de 50 cm estan sotmesos a l’obtenció de 
llicència municipal, tal com recull l’article 187 LU. 

2. En general, no s’autoritzaran les activitats que comportin l’erosió o l’alteració irreversible de la textura natural 
del sòl. 

3. En cas de rompuda de terrenys qualificats de forestal, segons especifica l'article 2 de la Llei 1/1998, de 30 de 
març, forestal de Catalunya, pastures, matoll, mata baixa i, en general, aquells de naturalesa no agrícola, 
prèviament, cal obtenir el corresponent permís de rompuda per part de l’administració competent. 

4. Els moviments de terres que impliquin explanacions mitjançant desmantellament de marges no podran superar 
un pendent final resultant del 15%. 

5. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar ribes, desmunts o terraplens superiors a 3 metres 
d’alçària i pendents superiors a 1H:1V, a efectes de facilitar la revegetació mitjançant hidrosembra. Tret dels 
moviments de terra amb finalitat agrícola, es prioritzarà l’estabilització de terrenys mitjançant tècniques de 
bioenginyeria, amb preferència a la utilització d’esculleres. 

6. No podrà modificar-se la geometria de les vores, ni eliminar-ne les franges de vegetació, quan la finca es 
beneficiï d’ajudes vinculades a la preservació de l’ornitofauna o a la restauració del paisatge tradicional. 

7. En tot cas, s’aplicarà el que disposa el Decret 396/2006, de 17 d’octubre. 

Article 136 Tanques 

1. Els tancats que es puguin disposar a les partions de les parcel·les es construiran de forma que no agredeixin 
el medi rural on s’emplacen, ni suposin un obstacle al pas pels camins existents. 

2. Només, s’admetran els tancats de parcel·la amb elements vegetals, matolls, estaques, filats o similars. Les 
tanques o les seves parts hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’entorn. Per als 
elements vegetals i matolls, s'haurà de tenir en compte la resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la 
qual es prohibeix la plantació en espai públics d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora) i el 
Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià. Tanmateix, 
els elements vegetals i matolls seran d'espècies autòctones, adaptables a les característiques del sòl i de baix 
consum hídric i, a la vegada, concordants amb la vegetació i el paisatge existent. 

3. En cap cas, s’admetran tancats opacs de fàbrica, ni els que tinguin les característiques pròpies de les tanques 
urbanes. Amb tot això, s’admet un tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents, 
amb una alçària màxima de 2 metres i sense cap tipus de coronament. L’àmbit d’aquest tancat se situarà a 
l’entorn immediat de les edificacions amb coherència de l’estat actual i els elements que el conformen. 

4. No s’admetrà el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin necessàries per al 
desenvolupament dels usos agraris. 
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5. El que estableixen els punts anteriors s’entén sense perjudici de les facultats que atorga, als propietaris, 
l’article 388 del Codi civil. 

6. En els terrenys qualificats amb la Clau 8 i 9, s'han de prioritzar els tancaments cinegètics compatibles amb els 
desplaçaments de la fauna petita. 

Mentre que els articles 155 a 165 regulen les construccions, instal·lacions i serveis tècnics en sòl no 
urbanitzable. Aquestes indicacions són les que hauran de regir en les ampliacions i/o noves 
edificacions del present pla especial. 

Imatge 38. Plànol de la qualificació del POUM de Vall-llobrega a l’àmbit del pla 

 
Font: Elaboració pròpia base de dades RPUC 
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4. OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PEL PLA ESPECIAL 
Un cop analitzats els requeriments ambientals de l’àmbit, i els objectius i obligacions fixats des de la 
normativa territorial superior i la legislació sectorial aplicable, i a partir dels principis de sostenibilitat 
establerts als articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a fixar els objectius i 
criteris ambientals pel desenvolupament del pla especial. 

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits en què l’urbanisme pot 
incidir relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Així mateix, s’han considerat els 
objectius estrictament necessaris per centrar el procés d’avaluació ambiental de forma proporcionada 
a la naturalesa de la proposta urbanística.  

a) Model territorial i ocupació del sòl 

b) Cicle de l’aigua 

c) Ambient atmosfèric 

d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 

e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 

g) Qualitat del paisatge 

Taula 4. Objectius ambientals fixats pel pla especial 
Aspectes a 
considerar 
segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants 
del territori Objectius i criteris ambientals 

Jerarquització 
P(Prioritari), 
S(Secundari) 

a) Model 
territorial i 
ocupació del 
sòl.  

Àmbit situat en sòl no urbanitzable, 
a tocar de la urbanització Mas 
Falquet (nord-oest) i el sòl 
urbanitzable delimitat del nucli de 
Vall-llobrega (sud-est), amb conreus 
a sud i sud-oest i una massa 
forestal al nord i nord-est. 
Inclou el Mas Bajanda i les 
edificacions annexes (bungalows) 
de l’activitat hotelera. 
El terreny es força planer amb 
desnivells que han marcat 
l’estructura de les edificacions i 
zones enjardinades. La zona amb 
major pendent és la que ressegueix 
la riera de Vall-llobrega al nord i 
nord-est de l’àmbit.  
Accés a través de vials existents: 
carrer Ginesta per als clients de 
l’activitat i des de la carretera de 
Vall-llobrega per al servei. Carril bici 
que transcorre a tocar de l’àmbit 
paral·lel a la carretera de Vall-
llobrega. 
Sòl classificat com sòl de protecció 
preventiva pel PTPCG i sòl agrícola 
pel POUM de Vall-llobrega. 
Municipi d’alt risc d’incendi forestal. 

Ocupació del sòl de manera 
eficient, deixant un esponjament 
en forma d’espais lliures, 
aprofitant edificacions o espais 
alterats existents, amb el mínim 
impacte ambiental i paisatgístic 
possible sobre el territori i 
coherent amb l’entorn. 

P 

Contribuir a la mobilitat 
sostenible de l’àmbit, mitjançant 
una bona connectivitat amb les 
vies de l’entorn. 

S 

Preveure mesures per prevenir 
el risc d’incendi forestal, d’acord 
normativa vigent, i segons 
activitat al sector. 

P 
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Aspectes a 
considerar 
segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants 
del territori Objectius i criteris ambientals 

Jerarquització 
P(Prioritari), 
S(Secundari) 

b) Cicle de 
l’aigua.  

Límit nord de l’àmbit amb la riera de 
Vall-llobrega de règim torrencial.  
Àmbit situat sobrte la massa d’aigua 
subterrània Al·luvials de la baixa 
Costa Brava, que afecta l’aqüífer 
protegit de les rieres d’Aubi i 
Calonge (Decret 328/1988). 
A l’extrem est hi ha una franja de 
l’àmbit que presenta risc 
d’inundabilitat per a períodes de 
retorn de 100 i 500 anys.  
Bona part de l’àmbit lliure 
d’edificacions, elevada permeabilitat 
del sòl.  
Àmbit connectat a la xarxa 
d’abastament d’aigua municipal, 
però que també disposa d’un pou 
propi per al reg. També està 
connectat a la xarxa de 
clavegueram del municipi. 

Protegir i no alterar la qualitat de 
les aigües subterrànies i dels 
cursos fluvials, fomentant la 
permeabilitat del sòl en l’àmbit 
lliure d’edificacions. 

P 

Fomentar l’estalvi i la 
reutilització de l’aigua a 
l’activitat, prioritzant sistemes de 
reg que comportin baixos 
consums d’aigua i mitjançant la 
incorporació de sistemes de 
reducció de consum tot 
fomentant la sensibilització dels 
usuaris de l’activitat. 

S 

Compatibilitzar l’actuació amb el 
risc d’inundabilitat. S 

c) Ambient 
atmosfèric. 

Bona qualitat de l’aire al municipi, a 
excepció de superacions puntuals 
pel que fa a l’ozó troposfèric.  
Es preveu la implantació d’una 
activitat de baixa incidència 
ambiental. 

Afavorir les bones pràctiques 
ambientals, i preveure qualsevol 
impacte al medi derivat l’activitat 
que es desenvolupa en l’àmbit. 

S 

Zona de sensibilitat acústica 
moderada al voltant de les 
edificacions (activitat existent) i alta 
en la zona de conreus, però envoltat 
de zones de sensibilitat acústica 
alta. 

Estructurar i situar les 
actuacions de forma que no 
generin soroll per sobre dels 
llindars acústics establerts per la 
normativa aplicable, i assegurar 
el compliment dels nivells 
acústic de la zona per la nova 
activitat. 

S 

Zona de protecció lumínica alta, per 
tractar-se de sòl urbanitzable. 

Contemplar les mesures i 
actuacions necessàries per 
evitar la dispersió lumínica, 
incidint en un correcte disseny 
de l’enllumenat,  maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica, i 
donant compliment a la 
normativa vigent. 

S 

d) Gestió dels 
materials i els 
residus en la 
urbanització i 
l’edificació.  

Producció de residus derivats del 
procés constructiu dels nous volums 
que conformin l’activitat. 

Realitzar una bona gestió dels 
residus que es puguin generar 
durant les obres i actuacions al 
àmbit 

S 

L’activitat generarà residus de 
tipologia domèstica, que es sumarà 
als actualment generats, caldrà que 
siguin recollits i tractats 
correctament.  

Bona planificació i gestió dels 
residus que es puguin generar 
pel funcionament de l’activitat. 

S 

e) Sostenibilitat 
i ecoeficiència 
en la 
urbanització i 
l’edificació 

L’ampliació de l’activitat suposarà 
un augment del consum energètic, 
la font principal serà l’electricitat 
seguit pel gas, amb efectes pel 
canvi climàtic. 

Donar compliment a la 
normativa vigent d’estalvi i 
eficiència energètica, i si 
s’escau establir mesures 
d’ecoeficiència en les 
edificacions, per contribuir en la 
reducció del canvi climàtic. 

P 
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Aspectes a 
considerar 
segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants 
del territori Objectius i criteris ambientals 

Jerarquització 
P(Prioritari), 
S(Secundari) 

 
 
f) Biodiversitat 
territorial, 
permeabilitat 
ecològica i 
patrimoni 
natural.  

Els espais lliures d’edificacions es 
divideixen en dos tipologies: zona 
agrícola (conreu de vinya i oliveres) 
i zona enjardinada. La zona 
enjardinada presenta gran varietat 
d’espècies arbòries i arbustives, i es 
troba recoberta de gespa. 
Presència d’espècies invasores a 
l’interior de l’àmbit (Carpobrotus 
edulis, Lonicera japonica, Robínia 
pseudoacacia,i Arundo donax). 
Àmbit proper a HIC no prioritari 
(9540. Pinedes mediterrànies). 
El principal eix connector a la zona 
és la riera de Vall-llobrega, a les 
proximitats de l’àmbit. La 
connectivitat de l’àmbit es considera 
moderada. 
Absència al sector d’elements 
naturals protegits i/o espècies 
singulars o catalogades.  

Dissenyar la distribució dels 
espais lliures i de l’edificació de 
manera que s’asseguri una 
continuació coherent amb la 
vegetació i espais naturals de 
l’entorn, no incidint 
negativament sobre la 
connectivitat ecològica de la 
zona. 
 

P 

Dissenyar un jardí coherent amb 
la vegetació pròpia de la zona, 
evitant espècies al·lòctones 
especialment les invasores i en 
segon lloc aquelles grans 
consumidores d’aigua. 

S 

No alterar la vegetació natural 
existent en l’àmbit, així com no 
incidir en l’existent a la riera i el 
seu entorn catalogada d’HIC de 
caràcter no prioritari. 

P 

Minimitzar la incidència sobre 
els espais agroforestals de 
l’entorn, preveient la 
conservació de la zona de 
conreus, transició amb el SNU 
de l’entorn. 

S 

g) Qualitat del 
paisatge.  

Àmbit dins la unitat de paisatge de 
la Costa Brava, que conforma una 
illa de sòl no urbanitzable entre la 
urbanització mas Falquet i el sòl 
urbanitzable del nucli de Vall-
llobrega. 
El PTPCG fixa unes directrius 
paisatgístiques per les noves 
intervencions i activitats en el 
territori, d’acord amb el Catàleg del 
Paisatge de les Comarques 
Gironines. 
Àmbit que forma part d’un conjunt 
agroforestal, a tocar de sòl urbà i 
urbanitzable. 
Exposició visual elevada des 
d’algunes vies properes i des 
d’alguns punts del nucli urbà, tot i 
que l’apantallament propi de l’àmbit 
en limita la visibilitat. 

Establir criteris ambientals i 
d’integració paisatgística en la 
distribució dels usos,  
edificacions i gestió dels espais 
lliures de l’àmbit, minimitzant 
impacte paisatgístic i visual. 

P 

Tractament paisatgístic de 
l’àmbit, per millorar la qualitat 
paisatgística des dels principals 
punts de visibilitat de l’entorn. 

S 

Aquests objectius s’han tingut en compte en la definició del pla especial i s’hauran de tenir en compte 
en la futura planificació i ampliació de l’activitat hotelera existent. 

4.1. INDICADORS  

A continuació es defineixen tota una sèrie d’indicadors quantitatius, relacionats amb el compliment 
dels objectius ambientals assenyalats anteriorment. La funció d’aquests indicadors, a banda de 
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completar el perfil ambiental del municipi, serà la de posteriorment verificar el compliment dels 
objectius ambientals fixats pel pla especial i seguiment ambiental del desenvolupament del pla. 

Els indicadors que es proposen, són els següents:  

- Percentatge de sòls permeables (%) 

Superfície  de sòl destinat a espais verds lliures i no ocupats en l’àmbit 

- Sostre edificat (m2). 

Sostre total edificat en m2. 

- Augment de places hoteleres al municipi (%) 

Noves places hoteleres respecte les actualment existents al municipi de Vall-llobrega. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL 

5.1. ALTERNATIVES 
El present pla especial pretén regular les condicions d’ordenació i futur creixement d’una activitat 
existent i implantada legalment, amb l’objectiu de millorar-ne la viabilitat i garantir la continuïtat de les 
instal·lacions existents. Donat que actualment l’activitat es troba en funcionament i ja disposa 
d’edificacions existents, no s’ha cregut convenient valorar alternatives de ubicació, prioritzant la 
compactació de les actuacions en les edificacions existents (adaptació edificacions, aixecament nous 
volums sobre existents, etc.) i el seu entorn, d’aquesta manera s’amplien alguns volums, però és 
minimitza l’increment d’ocupació de nou sòl. 

 

Alternativa 0 
Aqueta alternativa suposaria el manteniment de la situació actual en l’àmbit del pla, no permetent el 
desenvolupament de l’ampliació de les instal·lacions hoteleres i per tan no complint amb els objectius 
del pla especial que afavoreixen la viabilitat de l’activitat.  
En l’actualitat ja es disposa de permisos per portar a terme l’activitat hotelera i amb el present pla és 
pretén ampliar l’activitat per tal de garantir-ne la viabilitat econòmica i assegurar la continuïtat de la 
instal·lació hotelera, la única al terme municipal de Vall-llobrega.  

Imatge 39. Superfícies actuals construïdes 

 
 

Les actuals edificacions, juntament amb la piscina i demés espais pavimentats ocupen 
aproximadament una superfície d’uns 1.700m2, que equivaldria a un 7% del total de l’àmbit del pla.  
 

Alternativa 1 

Aquesta alternativa es correspon amb la que el present PEU pretén desenvolupar, i que suposa 
l’ampliació de les instal·lacions hotelers actualment existents per tal de poder garantir-ne la viabilitat 
econòmica de l’activitat.  

Es vol augmentar la capacitat de l’hotel en 12 noves habitacions sense generar nova ocupació de sòl, 
aprofitant edificacions existents (actual aparcament a nivell de riera en el bungalow 1 i en la sala 
polivalent del bungalow 2) i superfícies actualment ocupades (nou volum sobre bungalow 2), 
acompanyades de la instal·lació d’un ascensor en l’edifici 1 per tal de reforçar la mobilitat i fer els 
recorreguts accessibles. 
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També es planteja la creació d’una zona d’aparcaments per als clients a redós de les vistes, aprofitant 
l’apantallament que confereix l’oliverar existent. Tal i com indica l’avantprojecte a nivell d’entorn es 
farà un tractament integrador de colors i textures i es zones pavimentades més dures es substituiran 
per paviments tous. Es realitzarà una plantació amb vegetació autòctona al voltant de la zona de 
bungalows. 

Imatge 40. Superfícies actuals construïdes 

 

Es plantegen altres propostes com: 

 Una petita edificació de 50m2 amb funció de magatzem que es situaria soterrada aprofitant el 
desnivell existent a la rasant del pati de servei de la masia, no suposant un alteració de les 
visuals ni la creació d’un nou volum. 

 Unes superfícies (màxim 200m2) destinades a serveis complementaris en la zona de 
terrasses, jardins i circulació de vianants, corresponents a construccions obertes, construïdes 
en sec i desmuntables tipo porxo o pèrgola, i una altre superfície de característiques similars 
de màxim 25m2 destinats al servei de lloguer de bicis.  

 

5.2. ANÀLISI I JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Les alternatives proposades es valoren en base als seus efectes globals i les seves determinacions 
estructurals d’acord amb els objectius relacionats a l’apartat 4 i del seu impacte potencial sobre el 
medi i el paisatge.  

Simbologia : Efectes ambientals rellevants de les alternatives: 

+ Positiu 

+/- Neutral o moderat 

- Negatiu 
? Es desconeix  per manca de dades o precisió del pla especial 

 

Taula 5. Anàlisi d’alternatives d’acord els objectius ambientals fixats pel pla especial 

Objectius i criteris ambientals i de paisatge Alt. 0 Alt. 1 
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Objectius i criteris ambientals i de paisatge Alt. 0 Alt. 1 

Ocupació del sòl de manera eficient, deixant un esponjament en forma 
d’espais lliures, aprofitant edificacions o espais alterats existents, amb el 
mínim impacte ambiental i paisatgístic possible sobre el territori i 
coherent amb l’entorn. 

+ + 

Contribuir a la mobilitat sostenible de l’àmbit, mitjançant una bona 
connectivitat amb les vies de l’entorn. +/- +/- 

Preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, d’acord 
normativa vigent, i segons activitat al sector. ? ? 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües subterrànies i dels cursos 
fluvials, fomentant la permeabilitat del sòl en l’àmbit lliure d’edificacions. + + 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua a l’activitat, prioritzant 
sistemes de reg que comportin baixos consums d’aigua i mitjançant la 
incorporació de sistemes de reducció de consum tot fomentant la 
sensibilització dels usuaris de l’activitat. 

? ? 

Compatibilitzar l’actuació amb el risc d’inundabilitat. + + 
Afavorir les bones pràctiques ambientals, i preveure qualsevol impacte 
al medi derivat l’activitat que es desenvolupa en l’àmbit. ? ? 
Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per 
sobre dels llindars acústics establerts per la normativa aplicable, i 
assegurar el compliment dels nivells acústic de la zona per la nova 
activitat. 

+ + 

Contemplar les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió 
lumínica, incidint en un correcte disseny de l’enllumenat,  maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica, i donant compliment a la normativa 
vigent. 

+ ? 

Realitzar una bona gestió dels residus que es puguin generar durant les 
obres i actuacions al àmbit ? ? 

Bona planificació i gestió dels residus que es puguin generar pel 
funcionament de l’activitat. ? ? 

Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i eficiència energètica, i 
si s’escau establir mesures d’ecoeficiència en les edificacions, per 
contribuir en la reducció del canvi climàtic. 

? ? 

Dissenyar la distribució dels espais lliures i de l’edificació de manera que 
s’asseguri una continuació coherent amb la vegetació i espais naturals 
de l’entorn, no incidint negativament sobre la connectivitat ecològica de 
la zona. 

+/- +/- 

Dissenyar un jardí coherent amb la vegetació pròpia de la zona, evitant 
espècies al·lòctones especialment les invasores i en segon lloc aquelles 
grans consumidores d’aigua. 

- ? 

No alterar la vegetació natural existent en l’àmbit, així com no incidir en 
l’existent a la riera i el seu entorn catalogada d’HIC de caràcter no 
prioritari. 

+/- +/- 

Minimitzar la incidència sobre els espais agroforestals de l’entorn, 
preveient la conservació de la zona de conreus, transició amb el SNU de 
l’entorn. 

+/- + 

Establir criteris ambientals i d’integració paisatgística en la distribució 
dels usos,  edificacions i gestió dels espais lliures de l’àmbit, minimitzant 
impacte paisatgístic i visual. 

+/- + 

Tractament paisatgístic de l’àmbit, per millorar la qualitat paisatgística 
des dels principals punts de visibilitat de l’entorn. +/- + 
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L’alternativa 0 no contribueix al compliment dels objectius i a l’assoliment dels compromisos amb 
l’entorn marcats pel pla especial. Si no es realitza un increment en el número de places hoteleres, així 
com la creació d’instal·lacions addicionals no es podrà garantir el funcionament i la consolidació de 
l’activitat hotelera. 

L’alternativa 1 que pretén desenvolupar-se, permetrà a l’actual activitat hotelera un augment en quan 
al número d’habitacions, amb un augment significatiu de places hoteleres passant dels 34 hostes 
actuals a 58 places futures. 

Donat que actualment l’activitat està en ús, i per tant els impactes lligats a ella ja són presents en 
l’àmbit es considera que l’alternativa 1 no suposa un nou impacte per a l’àmbit i el seu entorn. Al 
contrari, pot considerar-se que la redacció i el desenvolupament d’un pla especial amb els efectes 
que comporta, tals com un acotament de les possibles actuacions futures, la redacció de normativa 
que ha de regir el desenvolupament de l’espai, i la delimitació de zones entre d’altres, contribueix a la 
minimització i concreció dels possibles impactes que puguin acabar generant-se del posterior 
desenvolupament del pla. 

Òbviament, qualsevol augment de places de l’activitat hotelera, així com qualsevol diversificació de 
l’activitat, suposarà un increment d’impactes a nivell de consums de recursos (aigua i energia) i de 
generació de residus, però també generarà un efecte positiu per a l’economia del municipi. En aquest 
sentit la ubicació de l’activitat hotelera és òptima, ubicant-se en sòl no urbanitzable, però a tocar de 
sòl urbà que li permet connectar-se a les xarxes d’abastament municipals i aprofitar els vials de 
comunicació i serveis propis del sòl urbà. 

El present pla especial adjunta un estudi d’impacte i integració paisatgístic en el qual proposa un 
seguit de mesures correctores i preventives a incorporar per tal de minimitzar els possibles impactes 
paisatgístics derivats del desenvolupament del pla.  

A continuació es calculen els indicadors per a les dues alternatives: 

INDICADORS AMBIENTALS Alt. 0 Alt. 1 

Sòls permeables (%) ~93% ~93% 

Sostre edificat  1.589,86 m2 1.812,26m2 

Augment noves places hoteleres al municipi (%) - 70,5% 

 

Com es pot observar el desenvolupament del pla especial suposa un important augment de places 
hoteleres (70,5%) per al terme municipal, donat que en l’actualitat és l’única activitat d’aquesta 
tipologia de la qual es disposa, tot i que si s’analitza per places turístiques existents suposa un 
augment de tan sols un 2,6%. 

En quant a la permeabilitat del sòl aquesta pot considerar-se que no es veurà alterada, donat que per 
la creació de les noves habitacions s’utilitzarà sòl ocupat i l’únic edifici de nova creació i que pot 
suposar nou sòl impermeable es correspon al nou magatzem d’uns 50m2 que s’ubicarà sota rasant. Al 
eliminar-se la zona pavimentada davant del bungalow 2 la superfície impermeable es mantindrà al 
voltant del 7%.  
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5.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ESCOLLIDA2 

L'empresa Poublebouch Inmobiliaria SL està interessada en adquirir la finca per continuar explotant 
l'activitat d'hotel rural legalment implantat i garantir la preservació de la infraestructura i l’entorn 
mitjançant la seva ampliació controlada. 

El programa de necessitats definit pel promotor ve donat per la intenció d’establir uns criteris de 
regulació de les diferents activitats dins la finca que assegurin la preservació del seu caràcter en 
l'entorn rural, així com mantenir la seva viabilitat econòmica. 

Pel que fa a l’ampliació de l’hotel, es proposa: 

- Una ampliació de 12 places noves d'allotjament, passant de les 17 que té actualment a un 
total de 29 places, respectant la seva essència i característiques actuals. Aquestes 
habitacions es volen construir sense generar increment d'ocupació de terreny, integrades als 
bungalows existent resultants del projecte executiu de 2003. Concretament, es pretén situar 5 
habitacions a la planta a nivell de la riera del bungalow 1 substituint els aparcaments, 3 
habitacions a la planta a nivell de la riera del bungalow 2 substituint la sala polivalent i els 
seus serveis i 4 habitacions en una remunta de nova construcció situada sobre el bungalow 2 
que actualment té una única planta. 

- Instal·lació d'un ascensor per reforçar els recorreguts accessibles. 

- Intervenció a l'interior de la masia únicament per reubicar alguns espais interiors de la planta 
baixa sense cap intervenció sobre la imatge exterior, redistribuint la zona de recepció i 
aprofitant algunes sales per allotjar-hi el servei de bar 

També es proposa la possibilitat de construir les següents edificacions auxiliars: 

- Una petita edificació d'un màxim de 50 m2 de superfície destinada a magatzem de 
manteniment, instal·lacions i residus que es situaria, aprofitant el desnivell existent, a la 
rasant del pati de servei de la part posterior de la masia. D'aquesta manera, la construcció 
quedaria soterrada, no suposaria cap modificació visual afegida sobre l'entorn construït i 
ajudaria a ordenar les condicions d'ús del pati de servei. 

- Un màxim de 200 m2 de superfície d'ocupació destinada a serveis complementaris 
(massatges, bar auxiliar de piscina, pèrgoles de terrassa) ubicats a la zona de terrasses, 
jardins i circulació de vianants. Aquestes construccions hauran de ser obertes, construïdes en 
sec i desmuntables tipus porxo o pèrgola, d'acord amb la normativa del Pla especial. 

- Un màxim de 25 m2 de superfície d'ocupació destinada al servei complementari de lloguer de 
bicicletes, ubicada a la zona d'aparcaments de vehicles, de les mateixes característiques 
constructives que les de l'apartat anterior. 

També es proposa la creació de dues zones d'aparcaments a redós de les vistes, entre vegetació, 
amb capacitat suficient per als clients als que es vol donar servei, que no interfereixin les activitats de 
l'hotel i allunyin la circulació rodada de l'interior de la finca. 

L'increment d'edificació principal és el següent: 

                                                 

 

 
2 Informació extreta de la memòria urbanística del Pla Especial, elaborada per Reverendo-Ginesta Arquitectes  - Maig 2019 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC HOTEL SES ARRELS AL MAS BAJANDES  (VALL-LLOBREGA) 

 

                      
58 

 
Imatge 41. Plànol de la proposta d’ordenació de l’àmbit del pla 

 
Font: memòria urbanística del Pla Especial, elaborada per Reverendo-Ginesta Arquitectes  . 
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Sistemes 

D'acord amb l'article 116.3 del DL 1/2010, el Pla especial determina i delimita la següent definició de 
sistemes: 

Sistema viari - via verda (xarxa bicicletes) (clau Xt) 

Una franja de 2 m d'amplada i 350,60m2 de superfície paral·lela al front sud-oest de l'àmbit en 
contacte amb la carretera de Vall-llobrega. Aquesta superfície correspon a la que es va delimitar en el 
conveni de cessió d'ús signat el 9/01/2017 entre l'Ajuntament i la propietat i que ja està urbanitzada. 

Zonificació 

Per tal de regular l'ús de l'activitat hotelera i la seva implantació a l'àmbit que ocupa, el Pla especial 
determina i delimita la següent zonificació dins el sòl de titularitat privada: 

 Zona de cultiu agrícola 

Correspon a la zona destinada exclusivament al cultiu agrícola. Actualment està destinada al cultiu de 
vinyes i oliveres. Aquesta zona queda parcialment afectada per la delimitació del jaciment arqueològic 
Vall-llobrega 1 definit pel POUM. També queda parcialment afectada pels períodes de retorn de 100 i 
500 anys definits segons l'article 68 del POUM i per la franja deprotecció urbanística de 5 m a partir 
del marge que delimita la llera de la riera d'acord amb l'article 71.2 del POUM. 

 Zona de vialitat privada - circulació 

Inclou les zones destinades a accés rodat de clients a l'hotel i accés de servei i càrrega i descàrrega, 
que s'hauran de pavimentar amb materials que s'integrin en el medi rural, quedant prohibits els 
paviments nous impermeables. 

 Zona de vialitat privada - aparcaments 

Inclou les zones destinades a aparcament de clients i treballadors i estan vinculades a les zones de 
circulació. No es podran pavimentar amb materials rígids ni amb materials impermeables. A la part 
adossada a la carretera de Vall-llobrega es pot implantar la construcció auxiliar destinada al servei 
complementari de lloguer de bicicletes amb un sostre màxim de 25 m2. 

La zona d'aparcaments vinculada al vial d'accés de clients, no prevista a l'EIIP annex al Pla especial, 
s'implanta en una part de l'àmbit que el mateix EIIP defineix com a zona de sensibilitat baixa, de 
fragilitat paisatgística baixa i d'impacte visual baix. 

 Zona d'us hoteler 

Inclou la zona on s'ubiquen les edificacions destinades a ús hoteler, on es desenvolupen els serveis 
complementaris i auxiliars de l'activitat, on es poden implantar les construccions auxiliars i de servei 
amb un sostre màxim de 200 m2 sobre rasant i de 50 m2 soterrats i on s'ubiquen les zones de jardins 
comunitaris, jardins vinculats a les habitacions, piscina i circulacions de vianants. Aquesta zona queda 
parcialment afectada per la franja de protecció urbanística de 5 m a partir del marge que delimita la 
llera de la riera d'acord amb l'article 71.2 del POUM. 

S'implanta en una part de l'àmbit del Pla especial que l'EIIP defineix com a zona de sensibilitat baixa, 
de fragilitat paisatgística mitjana i d'impacte visual baix. 

 Zona de vegetació de ribera 

Inclou el marge situat entre el límit hídric de domini públic i la part superior del marge de la riera de 
Vall-llobrega, ocupat per assentaments de vegetació espontània arbustiva, que es mantindrà en 
condicions encaminades a la seva protecció, revalorització i desenvolupament natural. 

 Zona de bosc 

Inclou el marge situat a l'esquerra de l'accés principal, on es situa uns petita massa boscosa 
característica del paisatge de les Gavarres, que l'EIIP annex defineix com a zona de sensibilitat 
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mitjana, de fragilitat paisatgística mitjana i conca visual simple. es mantindrà en condicions 
encaminades a la seva protecció, revalorització i desenvolupament natural. 

Edificació principal 

L'ampliació de superfície d'edificació principal per encabir les noves habitacions es situarà dins la 
zona d'ús hoteler: 

- A la planta inferior del bungalow 1, actualment destinada a aparcament obert de vehicles. No 
suposarà increment d'ocupació de sòl. 

- A la façana nord del bungalow 1, per a la construcció d'un ascensor. 

- Sobre el bungalow 2, actualment d'una sola planta, i no suposarà increment d'ocupació 
excepte pel que fa a la coberta dels recorreguts exteriors, seguin el mateix criteri de 
recorreguts del bungalow 1. La seva alçada no superarà el gàlib actual del bungalow1. 

D'aquesta manera s'evita l'aparició de noves edificacions que modifiquin l'estructura volumètrica 
original del conjunt edificat. 

La tipologia constructiva i els materials han de ser coherents a l'entorn d'acord amb les condicions de 
l'article 160 del POUM'15 i s'utilitzaran colors que responguin a l'anàlisi cromàtic de l'EIIP annex al Pla 
especial. 

Edificació auxiliar 

L'edificació auxiliar de la zona d'ús hoteler serà la destinada al desenvolupament dels serveis 
complementaris i auxiliars de l'activitat hotelera a l'aire lliure, com els de massatges, bar, terrasses del 
restaurant, etc, que puguin tenir lloc a la zona enjardinada de les edificacions principals. 

Aquesta edificació s'haurà d'integrar a l'entorn a partir de l'ús d'un llenguatge arquitectònic 
contemporani, respectant els valors paisatgístics de l'entorn. 

Es preveu una superfície de 200 m2 de sostre màxim, que s'ubicarà principalment a la zona de la 
piscina i del restaurant, formant cobertes maisuperiors a 30 m2 excepte a la terrassa del restaurant, 
que podrà arribar a 75 m2. 

Seran construccions obertes tipus porxo o pèrgola, construïdes en sec, desmuntables, de planta 
baixa, amb una alçada inferior a les edificacions principals amb les que es relacionin. 

A més, es preveu uns superfície de 50 m2 de sostre màxim relacionada amb el pati de servei de la 
façana posterior del mas, situada sota la cota superior adjacent a la zona on se situarà el nou 
aparcament. Aquesta construcció podrà ser tancada, quedarà soterrada respecte la rasant de 
l'aparcament i la coberta tindrà el mateix acabat enjardinat del seu voltant, de manera que no tindrà 
cap impacte visual sobre el conjunt. 

L'edificació auxiliar ubicada a la zona de vialitat privada - aparcaments serà la destinada a oferir el 
servei de lloguer de bicicletes als clients de l'hotel. Tindrà una superfície de 25 m2 de sostre màxim i 
tindrà les mateixes característiques que la resta d'edificacions auxiliars situades sobre rasant a la 
zona d'ús hoteler. 

Accessibilitat 

Amb la construcció d'un ascensor adossat al bungalow 1 es garanteix l'accessibilitat a qualsevol 
persona amb mobilitat reduïda o altres limitacions i es dona compliment al Decret 135/1995 de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i al Codi Tècnic de l'Edificació. 

Tractament de l'espai exterior 

Pel que fa als paviments, no es podrà incrementar la impermeabilització del sòl en tot l'àmbit del Pla 
especial i, en la mesura del possible, s'eliminaran els paviments impermeables situats a les zones 
enjardinades de la zona d'ús hoteler. 
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L'enjardinament de la zona d'ús hoteler pretén ordenar les circulacions entre les diferents peces i fer 
de coixí entre les edificacions i la vinya i les oliveres. Es realitzarà amb especies i patrons de 
plantació propis del lloc amb la finalitat de no transformar l'àrea en un espai verd de tipus urbà. 

Soterrar tots els serveis de subministrament que calgui instal·lar i s'eliminarà l'impacte visual dels 
elements d'instal·lacions necessaris mitjançant la utilització d'elements vegetals que els amaguin. 

Es mantindrà la franja de protecció a la inundabilitat en condicions òptimes per a donar compliment a 
l'article 71 del POUM'15. 

La franja de protecció d'incendis queda garantida perquè afecta bàsicament la zona de vialitat privada 
- aparcament que, pel seu propi funcionament, s'ha de mantenir amb la vegetació aclarida. Es 
prioritzaran les espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l'inici i propagació del foc, d'acord amb 
Decret 123/2005 del 14/06 de "mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana" 

Amb la finalitat de deixar la finca com un espai el més obert possible, es limitaran els tancaments als 
estrictament necessaris per seguretat (piscina, etc). 

Nova zona d'aparcament ubicada entre murs, es planteja integrada enmig de vegetació que ajudi a 
minorar l'impacte visual del parc de vehicles. 

Finalment, es limitarà l'ús de rètols, que hauran de ser de mides ajustades i de colors d'acord amb 
l'anàlisi cromàtic de l'EIIP annex. 

Accessos 

Per a garantir el funcionament i manteniment de l'establiment hoteler i l'activitat agrícola que es 
desenvolupa a la finca, es preveu: 

 mantenir l'accés des del carrer Ginesta, que quan es desenvolupi el SUD-PPU2 s'haurà 
d'adaptar a les noves alineacions 

 mantenir l'accés de servei des de la carretera de Vall-llobrega 

 crear un accés nou des de la carretera de Vall-llobrega al nou aparcament de clients, que 
s'haurà d'adaptar a l'alineació de la carretera que preveu el POUM'15 

 
5.3.1. Identificació i quantificació dels sòls i elements ambientals significatius afectats 
Les noves habitacions hoteleres previstes no suposaran un augment del consum del sòl, donat que 
s’ubicaran sobre sòls actualment ocupats, transformant els usos d’edificacions existents o en el cas 
de les habitacions que s’ubicaran a sobre del bungalow 2 aixecant un nou volum a sobre d’un edifici 
actualment existent.  

En total el desenvolupament del pla especial suposarà un augment de nou sostre de 222,4m2 dels 
quals 172,40m2 corresponen a les noves habitacions i el futur ascensor, i els 50m2 restants al nou 
magatzem sota rasant.  

El còmput final de sòls permeables no es veurà alterat per la construcció d’una nova edificació, 
magatzem soterrat de 50m2, donat que es preveu l’eliminació de sòls pavimentats a nivell de la riera 
davant de l’edifici de bungalow 2. Així doncs el sòl permeable es situarà al voltant del 93% del total de 
l’àmbit. 

Els conreus de vinya i olivera es mantindran lliures, i en l’oliverar s’intercalarà l’aparcament de 
vehicles dels hostes, respectant els peus d’olivera i mitjançant la utilització de paviments tous. 
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5.3.2. Identificació i quantificació de les demandes addicionals de recursos naturals i 
d'infraestructures de serveis 
El consum de recursos, la generació de residus i les emissions de GEH variarà en funció del temps 
de obertura i la ocupació de les instal·lacions. Els càlculs i consums s’han estimat en base a un 
període d’obertura mig d’uns 200 dies l’any. 

 

Subministrament energètic 

Actualment l’Hotel Ses Arrels disposa de connexió a la xarxa elèctrica i connexió a la xarxa de gas 
natural.  

En referència a la xarxa elèctrica, actualment les instal·lacions tenen una potència elèctrica instal·lada 
de 59kW, un cop ampliades les instal·lacions aquestes demandes elèctriques augmentaran, no 
preveient que s’hagi d’instal·lar una potència superior als 140kW. 

Per poder realitzar un càlcul aproximat del consum elèctric s’han tingut en compte els consums 
estimats en el document Environmental initiatives by European tourism business. Intruments, 
indicators and practical examples (ECOTRANS e.V. Saarbrücken, desembre del 2006), que estima 
que un hotel de 4 estrelles requereix d’uns 77,8 kWh/pernoctació.  

Donat que l’Hotel Ses Arrels tindrà un total de 58 places hoteleres, el consum màxim estimat és de 
4.512 kWh/dia, que suposaria 902.400 kWh/temporada. Tal i com s’indica en la Guia d’Hotels més 
sostenibles (Ajuntament de Barcelona, 2010) aquests consums poden reduïr-se en un 55-60% 
mitjançant la implantació de sistemes d’eficiència energètica. 

 

Consum d'aigua 

Al consum d’aigua actualment existent s’ha de sumar el consum que generaran les noves 
habitacions, en total 12 habitacions que suposen incrementar la capacitat de l’activitat en 24 noves 
places hoteleres, en total l’hotel comptarà amb 58 places. 

Segons dades extretes de la Guia d’Hotels més sostenibles (Ajuntament de Barcelona, 2010) un hotel 
de 3-4 estrelles consumirà una mitjana d’uns 300l d’aigua per pernoctació. Amb aquestes dades 
podem calcular que el consum de l’hotel en ocupació màxima rondarà els 17.400l/dia, aquest consum 
podrà veure’s reduït entre un 10-20% en cas que s’instal·lin sistemes eficients i d’estalvi en el consum 
d’aigua. Així docs per al període de 200 dies que  s’ha estimat l’hotel es troba en funcionament es 
consumiran uns 3.480 m3 d’aigua. 

A aquest consum s’hauria de sumar el consum que representa el manteniment dels cultius i 
plantacions de l’entorn de l’hotel i que són regats amb aigua de pou, del qual no es disposa de dades 
de consums.  

Aquests consums poden veure’s reduïts mitjançant la implementació de sistemes eficients i mitjançant 
uns espais enjardinats amb espècies autòctones i de baix requeriment hídric (veure apartat 
8.Recomanacions ambientals). 

 

Generació de residus 

Segons dades extretes de l’Estudi sobre la generació de residus comercials a Catalunya (Desembre 
de 2014) una activitat hotelera genera una mitjana d’uns 2,11kg de residus per pernocta, que 
suposaria en època de màxima ocupació una generació de 122,38kg/dia. Per al període de 200 dies 
que  s’ha estimat l’hotel es troba en funcionament es generaran 24,47 t de residus. 
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Emissions de GEH 

Segons els càlculs realitzats mitjançant la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, les emissions generades per l’activitat 
hotelera seran de: 

Recurs Consum temporada Factor d’emissió GEH (t CO2/temporada) 

Electricitat 902.400 kWh 321 g CO2/kWh 289,67t CO2/temporada 

Aigua 3.480m3 395 g CO2/ m3 1,37t CO2/temporada 

Residus 24,47t 645,18 g CO2/kg residu 15,79t CO2/temporada 

TOTAL   306,83t CO2/temporada 

 

Els consums finals poden ser molt variables en funció de les mesures ambientals i d’ecoeficiència que 
s’implantin en les edificacions. El projecte d’edificació detallarà les possibles mesures d’estalvi i 
eficiència energètica, i podrà realitzar un càlcul més aproximat de les necessitats energètiques, i 
ajustar les possibles emissions de GEH, que se sumaran a les existents al municipi. 
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES AL MEDI AMBIENT 

6.1. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES DEL PLA 

En aquest anàlisi d’identificació dels previsibles efectes ambientals del Pla Especial Urbanístic de 
l’Hotel Ses Arrels al Mas Bajandes al terme municipal de Vall-llobrega, es determinen els principals 
vectors ambientals que poden resultar afectats i els possibles impactes ambientals derivats del 
desenvolupament del pla. Es realitza una valoració qualitativament dels possibles impactes 
identificats, d’acord amb la caracterització de l’estat actual del medi ambient (realitzat a l’apartat 2 del 
present document) i el seu grau de rellevància en la present avaluació ambiental. La terminologia 
utilitzada serà la següent: 

 COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu 
immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores. 
En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament 
del pla no suposa una alteració significativa del medi, no cal adoptar mesures correctores ja 
que es considera que el medi pot acollir l’actuació prevista.  

 MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix  
mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions 
ambientals inicials requereix d’un cert temps.  
En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del 
medi, i cal definir mesures preventives o correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals 
per tal que el pla es pugui desenvolupar. 

 SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar 
mesures preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació 
requereix d’un període de temps dilatat. 
L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, 
malgrat l’adopció de mesures preventives o correctores. Aquests impactes són aquells que 
poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament del pla si no es poden 
minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en el sector. 

 CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. 
Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 
Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no poden 
ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, ni adoptant mesures ambientals per minimitzar-
ne els efectes. 

 

Cal tenir en compte que alguns dels efectes ambientals (impactes) identificats en la taula següent, en 
l’actualitat ja es donen en l’àmbit del pla donat que l’Hotel Ses Arrels és una activitat legalment 
implantada i que actualment es troba en funcionament. El present pla especial preveu ampliar 
l’activitat i per tant augmentarà la presència de visitants a l’àmbit.  
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Taula 6. Identificació i valoració dels potencials impactes ambientals del desenvolupament del pla especial 

MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Medi físic 

Climatologia No es preveuen canvis COMPATIBLE 

Geologia i sòls Alteració i destrucció puntual de les característiques del sòl COMPATIBLE 

Morfologia No es preveuen alteracions topogràfiques. COMPATIBLE  

Hidrologia superficial Límit amb la riera de Vall-llobrega, no es veurà alterada COMPATIBLE 

Hidrogeologia No s’alterarà la permeabilitat del sòl a l’àmbit COMPATIBLE 

Medi natural 

Hàbitat i comunitats vegetals  

Manteniment dels cultius de vinya i olivera COMPATIBLE 

Presència d’espècies al·lòctones invasores a l’interior de l’àmbit i resseguint la riera de Vall-
llobrega MODERAT 

Presència pròxima d’un HIC no prioritari COMPATIBLE 

Recuperació d’un sòl pavimentat i posterior revegetació d’una franja pròxima a la riera de Vall-
llobrega COMPATIBLE 

Fauna No es preveu afectacions a la fauna més enllà de les actualment existents COMPATIBLE - MODERAT 

Connectivitat ecològica No s’alteren els connectors ecològics de la zona COMPATIBLE 

Espais naturals protegits Absència d’espais naturals protegits i elements singulars a l’interior de l’àmbit, però a tocar de la 
riera de Vall-llobrega COMPATIBLE 

Riscos ambientals 

Risc sísmic No es preveu l’alteració COMPATIBLE 

Risc d’incendi forestal Compatibilitzar el futur sector amb el risc d’incendi COMPATIBLE 

Risc d’inundabilitat Edificacions allunyades de zona inundable, compatibilitzant el pla amb el risc d’inundabilitat COMPATIBLE 

Contaminació atmosfèrica No es preveuen focus contaminants en la nova activitat COMPATIBLE 

Contaminació acústica Compatibilitzar l’activitat existent i les activitats complementàries de les instal·lacions amb els 
nivells acústics fixats per la normativa vigent. COMPATIBLE - MODERAT 

Contaminació lumínica Incidència lumínica en sòl no urbanitzable. COMPATIBLE - MODERAT 

Medi humà 

Activitat econòmica i població 
Augment de l’oferta turística en un municipi clarament dedicat al sector serveis. COMPATIBLE 

Possible augment d’oferta laboral al municipi COMPATIBLE 

Usos del sòl i estructura urbana 

Adaptació d’una activitat existent per donar cabuda a una major oferta turística, amb una millora i 
augment dels serveis existents. COMPATIBLE 

Sòl no urbanitzable a tocar de sòl urbà, que aprofita les infraestructures pròpies del sòl urbà 
(xarxa viària i d’abastament) COMPATIBLE 

Manteniment dels cultius de vinya i olivera existents en l’àmbit, donant continuïtat a la matriu 
agrícola, en un espai envoltat de sòl urbà i urbanitzable COMPATIBLE 

Paisatge 

Manteniment del paisatge agroforestal actualment existent COMPATIBLE 

Plantació arbòria amb espècies autòctones per apantallament d’edificacions COMPATIBLE 

Manteniment d’una masia del s. XIV per a usos hotelers COMPATIBLE 
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MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Incidència visual generada pels nous volums (aixecament bungalow 2) i les noves instal·lacions 
(lloguer bicis, massatges, etc.)  COMPATIBLE - MODERAT 

Vialitat i mobilitat Es reserven fora de l’àmbit les àrees destinades pel POUM a vialitat (carril bici, rotondes i vials al 
carrer Ginesta) COMPATIBLE  

Patrimoni cultural i històric 
Manteniment sistema viari-via verda (xarxa bicicletes) COMPATIBLE 

Presència d’un jaciment arqueològic que es mantindrà fora de la zona edificada COMPATIBLE 

Aigua 
Augment del consum d’aigua per les noves places hoteleres COMPATIBLE - MODERAT 

Augment en la generació d’aigües residuals per les noves places hoteleres COMPATIBLE - MODERAT 

Energia i canvi climàtic 
Augment del consum energètic associat al funcionament i usos de l’activitat COMPATIBLE - MODERAT 

Possible increment de les emissions GEH, per l’augment del consum energètic i mobilitat al 
sector COMPATIBLE - MODERAT 

Mobilitat  

Àmbit molt ben comunicat (carreteres, carril bici, senders) COMPATIBLE 

Potenciació de la mobilitat sostenible mitjançant el lloguer de bicicletes COMPATIBLE 

Augment del número de desplaçaments generats associats a les noves instal·lacions hoteleres COMPATIBLE - MODERAT 

Residus 
Generació de residus derivats de les obres de construcció dels nous volums i instal·lacions COMPATIBLE - MODERAT 

Augment en la generació de residus derivats del funcionament de l’activitat COMPATIBLE - MODERAT 
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MEDI FÍSIC 

Pel que fa al medi físic, la intervenció prevista no preveu alteracions en la topografia de l’espai, tot i 
que preveu la realització de un volum soterrat fet que suposarà la generació de moviments de terres. 
El pas de maquinària pesant per a la construcció de nous volums i l’extracció de terra per a l’edifici 
soterrat, provocarà una compactació dels horitzons inferiors i una pèrdua de la capa superficial del 
sòl. 

No s’alterarà el marge de la riera de Vall-llobrega, zona amb major pendent.  

La permeabilitat a l’àmbit es mantindrà als voltants del 93%, la nova edificació soterrada i per tant sòl 
que resultarà impermeabilitzat es compensa amb l’eliminació de la zona pavimentada existent entre 
els bungalows i la riera. Tot i així cal tenir en compte que el grau permeabilitat no tan sols es veu 
disminuïda per les edificacions, sinó que també dependrà de la tipologia de paviments tous utilitzats. 

 

MEDI NATURAL 

Els efectes sobre les espècies vegetals en l’àmbit no seran destacables, es preservaran els conreus 
de vinya i olivera, així com les espècies de jardineria existents en les zones enjardinades pròximes a 
l’Hotel Ses Arrels. 

S’ha detectat presència d’espècies al·lòctones que es recomana siguin eliminades seguint protocols 
adients. El Carpobrotus edulis existent a sobre la coberta del bungalow 2 haurà de ser eliminat per 
procedir a l’aixecament de la planta superior de l’edifici, moment en el qual s’haurà de posar especial 
atenció per tal d’evitar la seva possible dispersió per l’àmbit i molt especialment en la riera que es 
localitza a escassos 15 metres. La franja entre la riera i els bungalows serà revegetada amb 
vegetació autòctona un cop s’eliminin les zones pavimentades.  

La vegetació present en la riera de Vall-llobrega i l’HIC no prioritari pròxim a l’àmbit del pla no es 
veuran afectats per les actuacions previstes en el pla. 

Actualment l’activitat es troba legalitzada i en funcionament, no es preveu que es generin molèsties a 
la fauna i al seu entorn més enllà de les molèsties actualment existents derivades de la presència 
humana en un entorn rural. 

L’afectació sobre la fauna serà baixa, al tractar-se d'un espai actualment ja alterat per una activitat 
existent en la que es desenvolupen molèsties comunes als espais antropitzats. S’haurà de complir la 
normativa respecte a sorolls, contaminació lumínica, etc. per tal d’evitar incidències que puguin 
provocar el desplaçament de les espècies i /o poblacions animals que fan ús de la riera o dels espais 
agroforestal pròxims.  

 

RISCOS AMBIENTALS 

El municipi de Vall-llobrega està declarat d’alt risc d’incendi forestal, malgrat que el risc d’incendi 
bàsic a l’àmbit segon el plànol de Protecció Civil és baix. Caldrà complir amb la legislació vigent, i 
implantar les mesures que siguin necessàries per prevenir el risc d’incendi en cas d’emergència a la 
zona. L'activitat hotelera haurà de complir amb la legislació vigent en prevenció i seguretat d'incendis. 

La zona de cultiu agrícola de l’àmbit del pla es veu afectat pel risc d’inundabilitat, període de 100 i 500 
anys, segons l’Estudi d’inundabilitat del POUM de Vall-llobrega. En aquesta zona no s’hi ubica cap 
edificació ni instal·lació que pugui veure’s afectada.  

L’activitat haurà de donar compliment a la legislació vigent en matèria d’activitats i contaminació, 
evitant incidències sobre la qualitat de l’aire. També s’hauran de complir els nivells acústics fixats per 
la legislació vigent, tenint en compte la qualificació de sòl no urbanitzable de l’àmbit i l’ús previst.   
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Es preveu una incidència lumínica, actualment existent, que es veurà incrementada per l’augment de 
places hoteleres i de serveis de l’activitat. Caldrà donar compliment als requisits tècnics vigent sobre 
l’enllumenat exterior per part de la normativa vigent, que donat el caràcter de sòl no urbanitzable 
classifica tot l'àmbit com a zona de protecció alta (E2). 

 

MEDI HUMÀ 

El desenvolupament del pla especial tindrà un efecte positiu en la oferta turística de Vall-llobrega, 
donat que es tracta de l’única activitat hotelera del municipi.  

La introducció d’activitats en sòl no urbanitzable, incorpora usos no propis d’aquesta tipologia de sòl, 
tot i així en aquest cas l’activitat es troba actualment en desenvolupament i cal tenir en compte que es 
tracta d’un àmbit que limita amb el sòl urbà de Mas Falquet i el sòl urbanitzable de del nucli de Vall-
llobrega, connectada a la vialitat existents al municipi i qque disposa de serveis propis de sòl urbà: 
xarxa d’abastament de llum, aigua, gas, connexió a xarxa de clavegueram, etc. 

Actualment en l’àmbit ja hi són presents edificacions legalment implantades, els nous volums seguiran 
les mateixes prescripcions en quan a coloracions i textures per integrar-se en l’espai. D’altra banda la 
vegetació permet un cert grau d’apantallament de les instal·lacions. Es preveu una bona gestió dels 
espais lliures de l’àmbit, conservant la vegetació existent i realitzant plantacions, que permetran una 
transició amb l’espai de la riera. 

L’increment de places hoteleres en l’activitat existent, així com l’oferta de nous serveis que puguin 
portar-se a terme suposa una augment del consum de recursos hídrics, de generació d’aigües 
residuals i consum energètic. Es recomana minimitzar aquests consums aplicant mesures d’estalvi 
energètic i d’aigua a les noves edificacions, seguint el Decret 21/2006 de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència i el nou Codi tècnic de l’edificació. La implantació de mesures d’estalvi energètic pot 
produir una menor quantitat d’emissions de CO2 derivat dels futurs usos del sector. D'altra banda 
també s'haurà de tenir en compte la generació de residus i la instal·lació dels contenidors adients per 
a la correcte recollida selectiva; també caldrà recollir i emmagatzemar correctament els residus 
generats durant les obres de desenvolupament i/o adaptació de les edificacions. 

 

 

. 
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7. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ 

7.1. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DELS PLANS SUPRAMUNICIPALS 

El pla especial ha tingut en compte els criteris i estratègies dels plans supramunicipals, normativa 
sectorial i les exigències normatives de la legislació urbanística vigent. En l’apartat 3 del present 
document es descriuen els principals plans sectorials i territorials que tenen relació amb l’àmbit del 
pla, i es valora la seva coherència i el seu compliment per part de la proposta planejada al sector. 

Per analitzar el compliment de les directrius ambientals fixades pel PTPCG, s’analitzarà el compliment 
dels objectius ambientals del PTPCG en el PEU Hotel Ses Arrels al Mas Bajandes al terme municipal 
de Vall-llobrega.  
 

 Es compleix en el PEU 
 No es compleix directament en el PEU 
 Es compleix mitjançant l’aplicació de mesures recomanades al DAE 
 No té incidència en el present PEU 

 

Taula 7. Verificació del compliment dels objectius ambientals del PTPCG pel PEU Hotel Ses Arrels 

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG GRAU DE COMPLIMENT 

Objectius ambientals prioritaris  

Objectiu 4.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, 
com regional o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com 
d’hàbitats o espècies  

 

Objectiu 4.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema 
continu i funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de 
connectors ecològics  

 

Objectiu 6.2. Establir les condicions per assegurar la competitivitat del transport 
públic i dels modes de transport més eficients energèticament i per un canvi modal 
que disminueixi el pes del vehicle privat en favor de modes més eficients i 
socialment equitatius  

 

Objectiu 6.3. Maximitzar l’aprofitament de les infraestructures existents mitjançant la 
millora o renovació i optimització del traçat i l’encaix territorial de les noves 
infraestructures  

 

Objectiu 7.1. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes 
compactes de creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.  

 

Objectiu 7.2. Actuar sobre les àrees especialitzades localitzades en sòls 
ambientalment inadequats per a la seva consolidació, mitjançant la seva 
desclassificació o reubicació, o bé la formulació de directrius específiques per al 
planejament urbanístic que garanteixin llur adequació als objectius del Pla, amb 
especial atenció als referents a la mobilitat sostenible, la misticitat d’usos i la 
cobertura de serveis  

 

Objectiu 7.3. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent 
de la producció alimentària  

 

Objectius ambientals rellevants  

Objectiu 2.2. Protegir els sòls de valor per la seva funció en el cicle de l’aigua, amb 
especial atenció a les àrees de recàrrega dels aqüífers i a les zones afectades per la 
contaminació per nitrats.  

 

Objectiu 1.1. Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle  

 

Objectiu 1.2. Preparar la regió per adaptar-se canvi climàtic i minimitzar-ne els 
efectes  
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OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCG GRAU DE COMPLIMENT 

Objectiu 3. Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i 
àrees ja degradats, inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera  

 

Objectiu 5.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb 
especial atenció als paisatges rurals i als de valor identitari.  

 

Objectiu 7.4. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial 
atenció al risc d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable 
d’origen antròpic, en concret el risc d’accident en el transport de mercaderies 
perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que manipulen substàncies 
perilloses.  

 

Objectius ambientals secundaris  

Objectiu 2.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic 
menys consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia 

 

Objectiu 5.2. Establir directrius per a la preservació del paisatge en el planejament 
urbanístic municipal 

 

Objectiu 6.1. Establir les condicions per a l’augment de l’autocontenció comarcal i 
frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada 

 

 

Com es pot observar en la taula anterior, el nivell de compliment de les directrius ambientals fixades 
pel PTPCG és força elevada, tenint en compte que indica línies estratègiques molt genèriques que en 
alguns casos el pla especial pot no incidir. Les mesures ambientals que es recomanen en apartats 
posterior del present document, també ajuden a donar major compliment a part dels objectius 
ambientals fixats per plans supramunicipals. 

7.2. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS FIXATS PEL PLA 

A continuació es mostra una taula on s’analitzen els objectius ambientals fixats a l’àmbit d’estudi i 
com el pla especial urbanístic hi dóna o hi donarà compliment: 

Taula 8. Verificació del compliment dels objectius ambientals fixats pel PEU 

Objectius i criteris ambientals Incorporació al pla 

Ocupació del sòl de manera eficient, deixant un 
esponjament en forma d’espais lliures, aprofitant 
edificacions o espais alterats existents, amb el 
mínim impacte ambiental i paisatgístic possible 
sobre el territori i coherent amb l’entorn. 

El PEU Hotel Ses Arrels és una activitat actualment 
implantada, que ocupa l’antic Mas Bajanda i unes 
edificacions annexes. El desenvolupament del pla 
permet augmentar les places hoteleres respectant les 
ubicacions de les edificacions existents i concentrant 
les instal·lacions als voltants d’aquest espai edificat, 
respectant els conreus de vinya i olivera de l’interior 
de l’àmbit com espais no edificables.  Les 
edificacions existents es concentren a l’extrem nord, 
el més pròxim al sòl urbà de Mas Falquet i a tocar de 
la granja Joan. 
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Objectius i criteris ambientals Incorporació al pla 

Contribuir a la mobilitat sostenible de l’àmbit, 
mitjançant una bona connectivitat amb les vies de 
l’entorn. 

El pla especial s’ubica a tocar de sòl urbà i 
urbanitzable, amb bona comunicació a les principals 
xarxes viàries del municipi. L’àmbit disposa de dos 
entrades a les instal·lacions: una per el carrer 
Ginesta (entrada clients) i l’altre per la carretera de 
Vall-llobrega (entrada servei). 

Al límit de l’àmbit amb el carrer Ginesta ja s’han 
exclòs de l’àmbit les rotondes viàries previstes per a 
la futura implantació del PPU-2 del POUM de Vall-
llobrega. 

L’àmbit també limita al sud-oest amb la carretera de 
Palamós a Vall-llobrega. A tocar d’aquesta la 
propietat va signar un conveni amb l’Ajuntament per a 
la cessió d’una franja de 2m d’amplada per a la 
implantació d’una xarxa de vianants. El present pla 
especial resoldrà la cessió gratuïta d’aquesta franja 
perquè quedi classificada com a sistema viari.  

L’increment de places hoteleres generarà un 
augment de desplaçament en l’àmbit, fàcilment 
assumibles per la xarxa viària actual. 

Preveure mesures per prevenir el risc d’incendi 
forestal, d’acord normativa vigent, i segons 
activitat al sector. 

Es respectarà la franja de protecció contra incendis 
de la urbanització mas Falquet que ocupa l’extrem 
oest de l’àmbit.  Es donarà compliment a la normativa 
vigent en matèria de prevenció d’incendis (DECRET 
64/1995, Llei 5/2003 i DECRET 123/2005).  
L’activitat haurà de justificar el compliment de la 
normativa al respecte. 

Protegir i no alterar la qualitat de les aigües 
subterrànies i dels cursos fluvials, fomentant la 
permeabilitat del sòl en l’àmbit lliure d’edificacions. 

La permeabilitat del sector es manté al desenvolupar-
se els nous volums preferentment sobre superfícies 
de sòl ocupades actualment.   
En algunes àrees els paviments durs seran eliminats 
per poder revegetar la franja entre els bungalows i la 
riera de Vall-llobrega. 
En general es donarà preferència a l’ús de paviments 
tous. 
En el present document, es proposen mesures per 
minimitzar efectes de la impermeabilització del sòl. 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua a 
l’activitat, prioritzant sistemes de reg que 
comportin baixos consums d’aigua i mitjançant la 
incorporació de sistemes de reducció de consum 
tot fomentant la sensibilització dels usuaris de 
l’activitat. 

Es recomanen en el present document, la implantació 
de sistemes d’estalvi d’aigua, per reduir el consum de 
recursos hídrics de l’activitat. 

Compatibilitzar l’actuació amb el risc 
d’inundabilitat. 

A l’est de l’àmbit es localitza una àrea amb risc 
d’inundabilitat per períodes de retorn de 100 i 500 
anys allunyada de les edificacions existents i de les 
futures noves actuacions previstes al pla especial. 
Aquesta franja de sòl inundable coincideix amb la 
zona de conreu d’olivera. 

Afavorir les bones pràctiques ambientals, i 
preveure qualsevol impacte al medi derivat 
l’activitat que es desenvolupa en l’àmbit. 

L’activitat haurà de garantir el compliment de la 
normativa vigent i evitar incidències sobre el medi 
ambient. 

Estructurar i situar les actuacions de forma que no 
generin soroll per sobre dels llindars acústics 
establerts per la normativa aplicable, i assegurar 
el compliment dels nivells acústic de la zona per la 
nova activitat. 

Es donarà compliment a la normativa vigent en 
matèria de contaminació acústica i lumínica, tenint en 
compte la classificació de sòl no urbanitzable de 
l’àmbit.  L’activitat haurà de justificar el compliment 
dels nivells acústics i lumínics de la zona. 
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Objectius i criteris ambientals Incorporació al pla 

Contemplar les mesures i actuacions necessàries 
per evitar la dispersió lumínica, incidint en un 
correcte disseny de l’enllumenat,  maximitzant 
l’estalvi i eficiència energètica, i donant 
compliment a la normativa vigent. 

Realitzar una bona gestió dels residus que es 
puguin generar durant les obres i actuacions al 
àmbit 

Per als materials de construcció de les edificacions 
s’haurà de seguir el protocol establert al CTE i a la 
normativa mediambiental.  

S’haurà de garantir la correcta gestió dels residus 
derivats de l’enderroc i les noves obres al sector, 
donant compliment a la legislació vigent en matèria 
de residus de la construcció (PROGROC). 

Bona planificació i gestió dels residus que es 
puguin generar per la nova activitat. 

S’haurà de garantir la correcta recollida i gestió del 
nou volum de residus que generi l’activitat, d’acord 
normativa vigent. S’haurà de preveure espai suficient 
per la recollida selectiva de residus.  

Donar compliment a la normativa vigent d’estalvi i 
eficiència energètica, i si s’escau establir mesures 
d’ecoeficiència en les edificacions, per contribuir 
en la reducció del canvi climàtic. 

En el present document es recomanen mesures 
d’estalvi i eficiència energètica en les edificacions i 
l’activitat hotelera, que poden reduir 
considerablement aquestes emissions de GEH.  

Dissenyar la distribució dels espais lliures i de 
l’edificació de manera que s’asseguri una 
continuació coherent amb la vegetació i espais 
naturals de l’entorn, no incidint negativament 
sobre la connectivitat ecològica de la zona. 

Les noves habitacions de l’hotel s’ubicaran en edificis 
actualment existents o aixecant nous volums sobre 
els espais actualment ja edificats, aprofitant el sòl ja 
ocupat i transformat.  
Es respectarà la vegetació present en l’àmbit, sense 
ocupar  la vinya i l’oliverar, l’aparcament de vehicles 
que s’instal·larà entre les oliveres respectarà els 
arbres presents i utilitzarà paviments tous.  
Es revegetarà una franja entre la riera i l’edifici de 
bungalows amb vegetació autòctona. 
En el present document es recomanen mesures per 
la gestió dels espais lliures de l’àmbit. 

Dissenyar un jardí coherent amb la vegetació 
pròpia de la zona, evitant espècies al·lòctones 
especialment les invasores i en segon lloc 
aquelles grans consumidores d’aigua. 

No alterar la vegetació natural existent en l’àmbit, 
així com no incidir en l’existent a la riera i el seu 
entorn catalogada d’HIC de caràcter no prioritari. 

Minimitzar la incidència sobre els espais 
agroforestals de l’entorn, preveient la conservació 
de la zona de conreus, transició amb el SNU de 
l’entorn. 

Establir criteris ambientals i d’integració 
paisatgística en la distribució dels usos,  
edificacions i gestió dels espais lliures de l’àmbit, 
minimitzant impacte paisatgístic i visual. 

Les noves places hoteleres aprofiten espais 
actualment construïts i tan sols es construeix un nou 
volum sobre l’actual edifici de bungalows 2. L’edifici 
de magatzem es construirà soterrat respectant les 
cotes actuals del terreny. 

Entre la riera i els edificis de bungalows es 
revegetarà amb vegetació autòctona per minimitzar. 

El present avanç de pla adjunta un estudi d’impacte i 
integració paisatgística que analitza la incidència 
paisatgística dels canvis en el paisatge i proposa 
mesures per minimitzar-ne l’impacte. 

En el present document també s’inclouen mesures 
recomanades per minimitzar impacte paisatgístic de 
l’actuació en el sòl no urbanitzable de Vall-llobrega. 

Tractament paisatgístic de l’àmbit, per millorar la 
qualitat paisatgística des dels principals punts de 
visibilitat de l’entorn. 
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7.3. VALORACIÓ AMBIENTAL DE L’IMPACTE DEL PLA ESPECIAL 

L’impacte general provocat pel pla especial es pot considerar COMPATIBLE, ja que es tracta d’una 
activitat actualment existent. Les noves habitacions hoteleres s’aconseguiran en gran part 
transformant edificis actualment existents són destinats a altres usos i amb l’aixecament d’una nova 
planta a sobre del bungalow 2, no ocupant nou sòl.  

Les edificacions es troben integrades en l’espai i els bungalows són poc visibles des de la vialitat 
donat que queden apantallades per la vegetació present al jardí o en els conreus que formen part de 
l’àmbit. L’antic Mas Bajandes, element més visible en l’actualitat, és una masia del s.XIV restaurada 
que confereix a l’hotel un caràcter rural i paisatgísticament és un element integrat en l’entorn.  

La ubicació de l’àmbit a tocar de sòl urbà de Mas Falquet i sòl urbanitzable del nucli de Vall-llobrega, 
confereix a l’àmbit una ubicació idònia per poder aprofitar-se de la xarxa d’abastament municipal i de 
la vialitat existent, sense haver de realitzar noves connexions amb les xarxes o haver de disposar de 
fonts pròpies d’abastament. 

Malgrat tot, a l’apartat final es recomanen una sèrie de mesures ambientals per minimitzar els 
possibles efectes ambientals derivats del desenvolupament del pla especial i les activitats que s’hi 
volen portar a terme. 
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8. RECOMANACIONS AMBIENTALS 
Tot seguit es detallen una sèrie de mesures ambientals, que s'haurien de tenir en compte en el 
desenvolupament del pla especial urbanístic per a l’Hotels Ses Arrels al Mas Bajandes al terme 
municipal de Vall-llobrega i que es podrien estudiar implantar en l’àmbit i l’activitat per minimitzar 
possibles efectes ambientals i paisatgístics. A part de les recomanacions que es detallen a 
continuació seria convenient que per part de l’activitat hotelera s’editin tríptics i material informatiu per 
tal de sensibilitzar i promoure als usuaris de l’activitat de la importància de la minimització de consum 
de recursos i la generació de sorolls i molèsties que puguin alterar l’entorn immediat.  

 

8.1 MEDI FÍSIC I RISCOS AMBIENTALS  

Ocupació del territori (sòl i geologia) i permeabilitat 
Per minimitzar l’ocupació del sòl, i compensar l’impacte hidrològic per la impermeabilització dels 
terrenys de l’àmbit, es proposa: 

 No impermeabilitzar tot l’espai, per permetre una infiltració de l’aigua de pluja. 

 Impermeabilitzar els sòls estrictament necessaris, mantenint la permeabilitat dels espais no 
ocupats per edificacions i instal·lacions, tot realitzant enjardinaments i plantacions que 
ajudaran a naturalitzar l’espai i embellir-lo, i garantiran la infiltració de l’aigua al sòl i la 
recàrrega de l’aqüífer de la zona. 

 Utilitzar paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl amb vegetació) 
en els camins i altres espais on sigui necessària la instal·lació de paviments, per afavorir la 
infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial, en els terrenys que no es prevegi 
edificacions en el sector. 

Per tal d’evitar o de minimitzar els impactes sobre els sòls durant les actuacions derivades de les 
obres necessàries per al desenvolupament de les noves edificacions i instal·lacions en l’àmbit del pla, 
es recomana: 

 Senyalitzar l’obra i àmbit d’actuació com a mesura preventiva fonamental que permeti 
minimitzar la superfície afectada per les obres, sempre i quant es faci prèviament a l’inici de 
l’activitat interventora al medi. 

 La senyalització es farà abans de l’entrada de les màquines i del material a la zona. També 
es delimitarà la franja corresponent a les zones més sensibles i les zones destinades a 
instal·lacions auxiliars. 

 Delimitació d’unes àrees impermeabilitzades de manteniment de maquinària i dipòsit de 
substàncies perilloses per tal de localitzar el risc d’abocament accidental de substàncies 
potencialment contaminants del substrat. Aquestes haurien d’estar el més allunyat possible 
de la riera de Vall-llobrega. 

 Per tal d’evitar el risc d’accidents que puguin contaminar el sòl, caldria redactar un codi de 
bones pràctiques dirigit als treballadors de l’obra. 

 Els residus resultants de la construcció, cal que es gestionin d’acord amb el que estableix a 
legislació vigent en matèria de residus a Catalunya: Llei 9/2011, del 20 de desembre, de 
modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i del text refòs de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.  
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Atmosfera 
Per tal de reduir els possibles efectes sobre l’atmosfera, fruit de els obres, es proposen les mesures 
següents: 

 Manteniment regular de la maquinària y vehicles d’obra, reduint així el consum de 
combustible (gasoil) y les emissions de contaminants atmosfèrics. Tanmateix, tots els 
vehicles automòbils utilitzats en l’obra hauran d’haver passar satisfactòriament la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV). 

 Adequació dels ritmes de treball de l’obra a l’horari diürn, minimitzant, tant com sigui possible, 
les molèsties ocasionades pel soroll i les vibracions generades en l’obra.  

 Compliment de la normativa sonora vigent en l’àmbit de la instal·lació: Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Manteniment regular de la maquinària i vehicles d’obra, tot revisant l’estat dels silenciadors de 
motors, possibles avaries en els tubs d’escapament, etc. 

Malgrat que no es preveuen alteracions del relleu, si es preveu un volum soterrat i que per tant 
suposarà l’excavació del terreny i possible emissió i aixecament de pols. La pols excessiva durant les 
obres de construcció podria afectar als ocupants dels habitatges pròxims de la urbanització Mas 
Falquet, i als espais agrícoles i espècies vegetals de l’entorn immediat. Per evitar les possibles 
contaminacions per la emissió de pols durant les obres de construcció, especialment en mesos de 
climatologia seca, caldrà: 

 Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 

 Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 

 Evitar, si és possible, la realització de determinades activitats que puguin generar pols en 
situacions de vent fort o molt fort. 

 Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de terres en zones urbanes. 

 Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada periòdica. 

 Quan l’afecció és important, cal incorporar sistemes de polvorització o aspersió d’aigua que 
evitin la propagació de la pols. 

 
Mesures per evitar contaminació sonora  
Pel que fa a les edificacions i noves instal·lacions, caldrà complir amb legislació vigent al respecte i 
utilitzar material adequat per no superior els nivells de qualitat acústica fixats per legislació vigent, 
dins i fora dels edificis de l’activitat hotelera. 

Durant la fase de construcció per tal d’evitar molèsties a la població de la zona, s’haurien de realitzar 
les obres en moment de l’any i del dia que causin les menors molèsties. És imprescindible fixar i 
controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les tasques sorolloses en les hores de repòs 
nocturn. Es respectaran els criteris 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, 
n’adapten els annexos,i la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores 
a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure. 

 
Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat 
Cal prevenir i corregir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d’enllumenat 
exterior i evitant-ne els fluxos cap a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal 
potenciar l’ús de sistemes eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest 
enllumenat. La Llei 6/2001 fa referència a l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. Caldrà tenir en compte els nivells de protecció en quan als territoris adjacents i, 
seguir en cada cas les determinacions adients per complir amb el nivell de protecció adequat. La 
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presa de senzilles mesures en quant al disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat, si fa falta 
instal·lar-les, permetria no crear un increment de l’impacte lumínic al sector, ni el sòl no urbanitzable 
de la zona. S’hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

I pel que fa a l’enllumenat interior, es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació, així com 
dissenyar les instal·lacions de forma que permetin ajustar la potència lumínica a les necessitats del 
moment, instal·lar reguladors de flux, equips d’encesa i apagada automàtica per il·luminació exterior, 
instal·lació d’interruptors temporitzats i detectors o sensors de presència on es pugui, etc. Amb la 
utilització de sistemes eficients d’il·luminació i energia, també s’aconsegueix un gran estalvi 
econòmic, al mateix temps que es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Criteris de disseny bioclimàtics: Aspectes com la bona orientació dels edificis per millorar l’eficiència 
energètica, a més de disposar d’un bon aïllament tèrmic per mantenir i aconseguir bones 
temperatures a l’interior. Si s’aconsegueix una bona orientació dels edificis i unes obertures 
adequades i ben situades, es pot aconseguir un manteniment de la bona temperatura de l’interior de 
l’edifici i a no abusar de calefaccions i sistemes de refrigeració, tant nocius per la qualitat del medi 
ambient. 

 
Mesures de prevenció i extinció d’incendis 
Caldrà respectar la franja de protecció contra incendis (Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, que desplega la Llei 5/2003, de 22 d'abril) de la urbanització Mas Falquet que inclou l’extrem 
nord-oest de l’àmbit del pla. 

La futura activitat s’haurà de donar compliment a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. I 
d’acord article 13, cal establir les condicions de prevenció i seguretat en matèria  d’incendis que 
estableix la normativa tècnica  dictada a aquest efecte, en aquest cas el Codi tècnic de l’edificació. 

 

8.2. MEDI NATURAL I PAISATGÍSTIC 

Vegetació 
El pla especial proposa mantenir la vegetació actualment existent en l’àmbit, que no resulti afectada 
per cap de les noves instal·lacions. I es realitzarà una plantació de vegetació autòctona al voltant de 
la zona de bungalows. 

Es recomana eliminar les espècies exòtiques i foranies detectades en l’àmbit i resseguint la riera, en 
especial d’aquelles espècies al·lòctones capaces de desplaçar la vegetació autòctona de la zona, 
degut al seu elevat poder colonitzador.  S’haurà de tenir especial cura en l’eliminació del Carpobrotus 
edulis present sobre la coberta del bungalow 2 i que ha de ser forçosament per poder construir la 
planta superior. 

Cal que la zona d’aparcament de nova creació, que s’ubicarà al llarg del vial d’accés a l’hotel, respecti 
les oliveres presents en l’àmbit i que les places d’aparcament s’intercalin entre els peus arboris sense 
afectar la seva presència. Aquests peus d’olivera, juntament amb la franja vegetal que separa la vinya 
de l’oliverar contribuiran en disminuir la incidència visual de la zona d’aparcaments i a l’hora proveiran 
d’ombra a vianants i vehicles. 
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Per al espais lliures d’edificacions destinats a zones verdes de l’hotel, en les tanques vegetals (en cas 
de ser necessàries) o altres punts de la finca, sigui per enjardinament o apantallament visual, es 
recomana seguir els següents criteris:  

 Ser autòctones de l’entorn i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl) 

 Espècies de fàcil implantació 

 Capacitat de protecció i estructuració del sòl 

 Ser espècies de desenvolupament no massa lent 

 Espècies de baix manteniment i requeriment hídric 

 La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions vegetals 
existents a l’entorn immediat. 

 Caldria evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca del 
cromatisme 

 Per optimitzar l’efecte d’apantallament visual en tots els moments de l’any en cas que sigui 
necessari, es poden optar per espècies perennifòlies o, si no ho són, que tinguin bona 
densitat de brancam, tupides i amb elevada massa foliar. 

 Per protecció solar, en aquelles zones on es prevegi un ús humà continuat, es recomana 
escollir espècies de fulla caduca per produir ombra durant l’estiu, però que alhora permetin 
l’entrada de llum i calor en època hivernal. 

 Potenciar la pràctica de la xerojardineria amb plantació d’espècies aromàtiques i/o medicinals, 
com la farigola (Thymus vulgaris), camamilla (Matricaria chamomilla), menta (Mentha sp.), 
orenga (Origanum vulgare), sàlvia (Salvia officinalis), etc. 

 Evitar la plantació de gespa, gran consumidora d’aigua, i optar per la utilització de plantes 
tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o espècies 
autòctones adaptades a les característiques climàtiques mediterrànies i de menor 
requeriment hídric. 

 Caldrà el manteniment d’aquests espais enjardinats, fet que s’ha de preveure en el disseny 
per minimitzar les tasques i la despesa. 

 

D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural es recomana evitar la plantació 
d’aquestes espècies al·lòctones, especialment de: 

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 

- Amporpha fruticosa 

- Baccharis halimifolia 
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- budlèia (Buddleja davidii) 

- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i 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) 

- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

- Disphyma australe 

- Drosanthemum floribundum 

- Drosanthemum hispidum 

- Malephora crocea 

- Ruschia caroli 

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 

- Cylindropuntia subulata 

Pel que fa al rec, si és necessària la seva instal•lació, s’aconsella utilitzar sistemes de rec eficients 
(goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les demandes hídriques reals del 
sòl i de les espècies existents. Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per 
regar, o si no l’aigua del freàtic, a ser possible mai aigua d’abastament públic. 

 
Fauna 
Per tal de no afectar les espècies faunístiques que pot albergar l’entorn, especialment en la riera de 
Vall-llobrega es proposen un seguit de mesures a tenir en compte en el desenvolupament del pla 
especial: 

 Caldria que en cas de necessitat de podes, tales o desbrossades, especialment en l’entorn de 
la riera, s’eviti portar-les a terme durant l’època més delicada per a la fauna  (maig-juny). 

 Evitar els treballs que requereixin d’il·luminació artificial per tal d’evitar-ne la incidència 
lumínica  
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 Dur a terme un bon manteniment de la maquinària de les obres, per tal que no emetin més 
sorolls del necessari i permès per normativa vigent. 

 Si cal un tancament perimetral fixa al sector, cal que sigui integrat a l’entorn i permeable a la 
microfauna. Cal prioritzar l’ús de tanques perimetrals vegetals arbustives i arbòries. A més del 
seu interès des del punt de vista estètic, també són importants ecològicament (retenen la 
humitat i els nutrients, eviten l’erosió, retenen toxines i permeten el moviment d’invertebrats i 
de petits mamífers).  

 Manteniment o foment de marges vegetals entorn l’àmbit en contacte amb espais agrícoles i 
forestals. 

 Conservació d’espècies i hàbitats autòctons, i disseny de plantacions i apantallaments 
vegetals seguint criteris ecològics.  

 
Paisatge 
El present pla especial s’acompanya d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que en el seu 
apartat 11. Proposta de mesures preventives, correctores i compensatòries proposa un seguit de 
mesures per a la minimització de l’impacte paisatgístic derivat del pla especial i la millora visual de 
l’espai. 

Cal que el desenvolupament de l’actuació i tractament de les construccions es faci amb 
concordança als materials, colors i tonalitats de les edificacions existents i del paisatge de la zona. No 
s’haurien d’admetre materials d’acabats exteriors, colors, anuncis o instal·lacions que pel seu impacte 
visual, puguin incidir negativament, en la imatge exterior d’aquesta àrea.  

La publicitat i la senyalètica són elements inherents a bona part de les activitats econòmiques i 
sobretot els de serveis, com el cas del pla especial.  

La publicitat actua com a reclam visual i promou el coneixement i el consum dels béns i serveis que 
ofereixen les empreses. La senyalètica té trets comuns amb la publicitat, com ara l’ús de panells 
indicadors, però té una funció diferent: orientar i dirigir els usuaris fins a un lloc determinat, i per això 
està vinculada principalment als vials d’accés i distribució. 

Així doncs, l’impacte de la publicitat i de la senyalètica en els paisatges deriva de la seva localització 
en espais molt visibles i del disseny singular com a reclam visual. Cal fer compatible la minimització 
de l’impacte visual d’aquesta senyalització (o integració) al mateix temps que es manté l’objectiu de 
reclam publicitari.  

La combinació intencionada de les variables que intervenen en els elements publicitaris i senyalètics 
(emplaçament, mida, forma, cromatisme, il·luminació, etc.) és el millor recurs per a harmonitzar 
aquests elements. Cal tenir present que els rètols de dimensions ajustades i de disseny discret 
aporten una imatge de qualitat al conjunt de l’espai.  

Pel que fa a la publicitat, es recomana que aquesta no sobresurti dels elements construïts, per tal 
d’evitar un impacte visual major i integrar-la com un component de l’edificació. Els materials, colors i 
textures han de ser coherents amb el conjunt d’elements construïts. Cal evitar materials lluents i 
colors dissonants o llampants.  

Pel que fa a la senyalització de l’activitat, caldrà que aquesta sigui suficient i clara, que els panells 
s’ubiquin en llocs adequats i estiguin en bon estat i presentin una coherència dins el conjunt de 
l’espai.  

Es recomana que els panells indicatius i informatius tinguin unes dimensions adequades i una 
localització adient per assegurar-ne una lectura òptima. Caldrà que aquesta sigui suficient i clara, que 
els panells s’ubiquin en llocs adequats i estiguin en bon estat i presentin una coherència dins el 
conjunt. 
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Finalment, igual que per les tanques, cal preveure el manteniment que garanteixi la neteja, 
conservació i reposició dels elements malmesos.  

 

8.3. MEDI HUMÀ 

Instal·lació del mobiliari als espais lliures exteriors (jardins) 
Aquesta mesura s’hauria de tenir en compte durant el disseny dels espais lliures i enjardinats de 
l’àmbit. Es recomana que tot el mobiliari que es vulgui ubicar en els jardins, des de bancs, a 
papereres, gronxadors, etc. segueixi uns criteris ambientals, inclosos en la compra verda de 
productes. Alguns dels criteris ambientals de compra verda i de baix impacte ambiental per la 
instal·lació de mobiliari urbà, podrien ser3: 

 Elements integrats a l’entorn, de manera que no suposin un element artificial de disseny, 
colors i textura impactants col·locats al mig d’un espai. 

 Minimitzar l’ús de materials en el paviment i sistemes de fixació que contemplin el 
desmantallament i baix impacte al sòl, més elements no vol dir més seguretat o serveis. 

 Reduir ús de maquinària en la instal·lació dels elements. 

 Evitar sobredimensionar els forats, si són necessaris, per la instal·lació. 

 Exigir a empreses subministradores o constructores materials o productes que disposin d’un 
estudi del seu cicle de vida. 

 Comprar elements o materials que necessitin un baix i fàcil manteniment. 

 Prioritzar la compra de materials o elements amb certificat d’etiqueta ecològica, incloent els 
seus tractament superficials. 

 Utilitzar productes reciclats o reutilitzats, i reciclables. 

 Potenciar la compra d’aquells productes que es puguin reparar i que per tant disposin de 
peces de recanvi. Potenciar abans de la restitució total de l’element, la reparació i 
posteriorment la reposició.  

 Que els proveïdors del mobiliari que es vol comprar s’ubiquin prop del municipi per tal de 
minimitzar el transport dels productes i les seves peces en cas de reparacions. 

 Gestionar correctament els residus generats pel manteniment de les instal·lacions. 

 
Criteris de sostenibilitat en l’edificació 
En les noves edificacions, i en les ja existents, és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre 
que sigui possible: 

 Utilitzar materials i elements constructius de cost energètic baix en el seu cicle de vida: per 
exemple, com a materials metàl·lics es poden emprar l’acer i l’alumini per la seva alta 
reciclabilitat i reutilització i no utilitzar asbest ni plom. 

 Utilitzar també materials de construcció que incorporin materials reciclats. 

 Usar fustes de cicle sostenible, minimitzar l’ús de materials plàstics que continguin clor, evitar 
pintures amb plom i resines sintètiques, utilitzar àrids reciclats. 

                                                 

 

 
3 Informació extreta del document de Ecodisseny de Parc Infantils, de ELISAVA Escola Superior de Disseny 
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 S’ha d’optar per l’ús de materials durables, que requereixin menys manteniment,que siguin 
reutilitzables i reciclables. 

 En el procés de l’obra cal evitar revestiments adherits a suports de diferent naturalesa de la 
d’aquests, utilitzar unions mecàniques (en sec), en substitució de les unions rígides (per 
adhesió) sempre que sigui possible, no encastar les instal·lacions i fomentar la utilització de 
cels rasos, sòls flotants i envans de cartró guix. 

 S’ha d’evitar l’ús de materials de construcció per la seva probable toxicitat o la seva afecció 
sobre aspectes ambientals.  

 Dissenyar les distribucions interiors aprofitant al màxim la llum natural, les proteccions solars i 
la ventilació natural. 

 Dissenyar obertures que permetin un nivell convenient d’aïllament tèrmic, 
acústic,d’il·luminació i de ventilació. 

 Utilitzar sistemes energètics avançats per optimitzar el consum d’energia. 

 Dimensionar les zones destinades als residus per tal de facilitar-ne, a posteriori, una bona 
gestió. 

 
Cicle de l’aigua 
Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua, seguint les directrius marcades pel 
Decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del 
Decret 21/2006) i codi tècnic de l’edificació (Reial decret 314/2006, de 17 de març i modificacions 
posteriors). Són paràmetres de ecoeficiència en l’ús de l’aigua: 

 Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada 

 Airejadors per a aixetes i dutxes 

 Cisternes dels vàters 

 Captadors d’aigua de pluja 

 En les zones enjardinades, es podrà optar per la plantació d’espècies vegetals que assegurin un tapis 
verd, però tanmateix de baix requeriment hídric. 

 Sempre que sigui possible es recomana utilitzar l’aigua de la pluja per regar, o si no l’aigua del freàtic, a 
ser possible mai l’aigua d’abastament públic. De tota manera, si les espècies que es planten són les 
recomanades (autòctones del lloc i de baix requeriment hídric) no caldrà un elevat consum d’aigua pel 
seu manteniment.  

 S’haurà de preveure una xarxa separativa d’aigües residuals conduïdes a l’estació depuradora que 
serveix al municipi, i d’aigües de pluja, amb la precaució de col·locar elements de registre que 
impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les a la 
canalització de pluvials existent. 

 Cal preveure la instal·lació de paviments permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl 
amb vegetació) per afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial. 

 Pel que fa al reg, si és necessària la instal·lació d’un sistema de reg en els jardins, s’aconsella utilitzar 
sistemes de reg eficients (goteig, microaspiració), programables i ajustant la programació a les 
demandes hídriques reals del sòl i de les espècies existents.  

D’altra banda, són de compliment les disposicions establertes pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH), així com el Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya; o 
normativa substitutòria. 

 
Ecoeficiència energètica  
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S’hauran de tenir present el Codi Tècnic de l’Edificació Reial (Decret 314/2006) i el  Decret 21/2006, 
de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Són 
paràmetres d’ecoeficiència energètics: 

 La implantació de solucions constructives i d’aïllament tèrmic en les parts massisses dels tancaments 
verticals exteriors; vidres dobles a les obertures i tractaments protectors per les obertures de les 
cobertes i de les façanes orientades a sud-oest. 

 Implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament 
energia solar tèrmica. 

 Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència energètica; en l’ús de l’aigua; la 
construcció i materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol 
contaminació sonora, lumínica i atmosfèrica. 

 Es prioritzarà la instal·lació tèrmica basada en l’ús d’energies renovables 

 En l’espai reservat per a la instal·lació d’aparells de rentavaixelles caldrà preveure una presa d’aigua 
freda i una altra d’aigua calenta. 

Es tindran en compte els paràmetres d’ecoeficiència: energètica; en l’ús de l’aigua; la construcció i 
materials; en la gestió dels residus; i en general en la protecció contra qualsevol contaminació sonora, 
lumínica i atmosfèrica. 

 
Legalització de l’activitat d’acord normativa ambiental 
L’activitat hotelera actual està legalitzada i disposa dels permisos pertinents. En cas d’ampliació i de 
inclusió de noves activitats en les instal·lacions existents caldrà legalitzar-les segons la normativa 
vigent. Caldrà donar compliment a qualsevol normativa sectorial que sigui necessària pel seu 
funcionament, obtenir les autoritzacions necessàries, i garantir el bon funcionament de l’activitat 
sense incidències en el medi ambient. 

 
Minimitzar els residus que es produeixin a la zona durant les obres 
S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. I 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 el Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC). 

El residus que derivin del procés de construcció seran tractats com marca el Decret 89/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PRGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Durant les obres de construcció, com a bona pràctica en les activitats constructives, s’hauria d’evitar 
tot abocament incontrolat de residus al medi. Té especial importància el tractament de lixiviats, 
contaminants líquids, neteges de formigoneres, etc. Serà important conscienciar al promotor i els 
operaris que hi intervenen en l’obra de la correcte manipulació dels mateixos, de manera que es farà 
necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els temps 
que duri la construcció de l’obra.  Els residus generats en una obra són diversos: cartró, plàstics, olis, 
runes, formigó, restes de tala... i residus perillosos i altament contaminats generats en la pròpia obra; 
serà necessària la presència de diversos contenidors de recollida selectiva i gestionar-los tal i com 
determina la normativa vigent. 

Cal situar el parc de maquinària i zones on es faci el manteniment de maquinària o aparcament 
d’aquesta, en una zona allunyada de les àrees habitades i les zones més sensibles ambientalment. I 
cal que tots els vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents a 
l’emissió de fums i altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de vehicles 
per garantir l’emissió de contaminants per complir la normativa vigent. 
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En finalitzar la fase de construcció es recomana fer una neteja general de les rodalies de l’obra per tal 
de no deixar restes de materials, terres i runam.  

Per evitar l’abocament de residus al medi cal considerar les pautes següents: 

 Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra perquè 
evitin fer abocaments al medi. 

 Dotar les obres de mitjans de comunicació, com ara cartells informatius, que recordin les 
directrius als treballadors. 

 Assegurar que els encarregats donin les instruccions necessàries perquè els residus es 
gestionin correctament. 

 Prohibir l’estocatge d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge. 

 Prohibir l’estacionament i la realització del manteniment de la maquinària prop de la xarxa de 
drenatge. 

 Retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny, quan calgui. 
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9. MESURES DE SEGUIMENT AMBIENTAL 
El seguiment ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que el desenvolupament del pla 
especial urbanístic no suposarà impactes no previstos i no degradarà ambientalment el municipi, ni 
els espais de valor ambiental de l’entorn. A més s’ha de garantir, que en cas d’aparèixer impactes 
ambientals no previstos, s’actuarà el millor possible i s’aplicaran les mesures correctores que siguin 
necessàries.  

Per realitzar aquest seguiment, es proposa que es verifiqui el compliment de les mesures ambientals 
proposades pel desenvolupament del pla, i es doni compliment als objectius i criteris ambientals fixats 
en el present document, si l’òrgan ambiental així ho determina.  

Aquesta tasca la pot realitzar l’administració local, quan aprovi el pla especial, el projecte d’edificació 
i/o atorgui les llicències d’obres per les noves edificacions i/o futures modificacions en la llicència 
d’activitats. Haurà de verificar que la documentació tècnica que es presenti, doni compliment als 
objectius i criteris ambientals fixats pel desenvolupament del sector, les mesures ambientals 
recomanades, així com la normativa vigent d’aplicació.  

També seria convenint, per un correcte seguiment ambiental, que es realitzin visites d’inspecció 
durant les obres i el funcionament de l’activitat al sector, i comprovar que no hi ha incidències en els 
vectors ambientals del medi, així com per garantir-ne les bones pràctiques i el compliment de les 
normatives que estableixi el pla. 

Els indicadors, proposats en l’apartat 4.1 del present DAE, poden ser un bon mecanisme de control i 
seguiment. Així es proposa verificar en el moment d’aprovació de desenvolupament del pla i un cop 
finalitzades les obres. 
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