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1. OBJECTE
El present Informe Ambiental es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de
Vilajuïga (Alt Empordà), i té per objecte l’avaluació ambiental de la Revisió del
Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) de Vilajuïga.
La figura de planejament general municipal vigent fins al moment són les
Normes Subsidiàries, les quals foren aprovades definitivament l’any 1992.
L’Informe Ambiental té per objectius concrets:
a. Garantir que, la present revisió del POUM, compleix amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible, en els termes d’utilització racional
del territori, i de preservació dels recursos naturals, culturals i socials.
b. Garantir, així mateix, les directrius generals establertes en l’article 9è de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per l’article 3er de la Llei 10/2004,
de 24 de desembre, i garantir i assegurar així la qualitat de vida de les
persones en tant que no els suposi un risc, ni una agressió a l’entorn
ambiental, paisatgístic, social i cultural on es desenvolupa el Pla
c. Justificar que l’ordenació urbanística descrita en la revisió del POUM és la
més òptima en quant a que s’adigui a les determinacions de les figures de
planejament urbanístic superior, així com a d’altres documents i
prescripcions particulars vigents.
El present informe té per objectiu, doncs, ser el document de referència que
descrigui les principals característiques mediambientals dels nous àmbits a
ordenar, per tal d’identificar-ne les incidències ambientals i proposar, si s’escau,
les mesures correctores i/o preventives per a minimitzar aquestes incidències.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
La revisió de les figures de planejament urbanístic general resta tipificada en els
articles 92 i 93 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.
En concret, en virtut dels esmentats articles, la revisió es tipifica de forma:

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal són objecte de revisió en
complir-se el termini que s’hi fixa o en produir-se les circumstàncies que a
aquest fi s’hi especifiquen.
[...]
6. Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió d’un pla
d’ordenació urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d’una
modificació puntual quan s’escaigui, les disfuncions entre les disposicions del
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pla d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per a crear
habitatges o per a establir activitats econòmiques.
En el marc d’aquestes disposicions legals, els objectius concrets que es planteja
la revisió del planejament a Vilajuïga són:
a. Actualització del planejament urbanístic del municipi mitjançant el POUM,
que ofereix un major grau de detall i precisió.
b. Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística, així com a les
matèries sectorials amb incidència urbanística
c. Efectuar les reserves necessàries per a adaptar les previsions de creixement
a les circumstàncies del municipi i del mercat, prenent coma punt de partida
la realitat actual
d. Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri
ambiental, amb la protecció d’àrees de valor agrícola, forestal i les àrees
d’inundabilitat, d’acord amb les condicions del territori
e. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, camins rurals, recs i
rieres, i altres elements estructurals del territori
f. Adequar les normes urbanístiques i ordenances per tal de facilitar la seva
aplicació, incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i
precises en cada règim del sòl que millor s’adapti als seus objectius
g. Reservar els terrenys necessaris per als sistemes urbanístics: espais lliures,
equipaments i vialitat.
h. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i
preservació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilajuïga ha cregut convenient, donat l’espai
transcorregut des de l’última aprovació de la figura de planejament general
municipal, revisar el marc urbanístic municipal, per tal d’adaptar-lo a les
necessitats reals de sòl, i incorporar els canvis esdevinguts i les previsions
existents.
3. MARC NORMATIU
3.1 Normativa urbanística aplicable
La presència d’un informe ambiental dins del procés de tramitació, aprovació o
modificació del planejament general municipal resta tipificada en l’Article 59.1.f
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya (LUC),
modificat per l’article 1er de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al
foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de
l’autonomia local.
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3.2 Justificació i estructura de l’Informe Ambiental
Aquest document segueix les prescripcions descrites en la LUC, en base al seu
Article 59.1.f, així com en l’Article 10è del Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la LUC, però,
especialment, en el que es tipifica en l’Article 4rt de la Llei 10/2004, el qual
afegeix una nova Disposició Transitòria (DT) 10ª a la Llei 2/2002, relativa a
l’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE).
En concret, aquesta nova DT 10ª estableix que, fins al moment que no es
transposi a l’ordenament jurídic espanyol o català la Directiva 2001/42/CE,
sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi
ambient, l’avaluació del planejament urbanístic derivat que tingui per objectiu la
implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no
compatibles amb els usos urbans (com és el cas), hauran de ser objecte d’una
avaluació a través d’un informe ambiental, que haurà de complir, en forma i en
contingut, les determinacions establertes en l’Article 5è i en l’Annex I de la
Directiva 2001/42/CE.
Per la seva banda, l’esmentada Directiva estableix que, per a tots els projectes
relatius a la gestió dels residus (entre d’altres), hauran de ser objecte
d’avaluació ambiental. Aquest informe d’avaluació haurà de complir amb les
prescripcions del seu article 5è, i de tenir el format que estableix l’Annex I, això
és:
a. un esborrany del contingut, objectius principals del pla o programa i
relacions amb d’altres plans i programes pertinents
b. els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i de la seva
probable evolució en cas de no aplicació del pla o programa
c. les característiques mediambientals de les zones que puguin veure’s
afectades de manera significativa
d. qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al el pla
o programa, incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol
zona d’especial importància mediambiental, com les zones designades de
conformitat amb les Directives 79/409/CEE i 92/43/CEE
e. els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional,
comunitari o de l’Estat membre que guardin relació amb el pla o programa i
la manera en què tals objectius i qualsevol aspecte mediambiental s’han
tingut en compte durant la seva elaboració
f. els probables efectes significatius en el medi ambient, inclusos els aspectes
com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra,
el agua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural
incloent el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i la interrelació
entre aquests factors
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g. les mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura del possible,
compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de
l’aplicació del pla o programa
h. un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una
descripció de la manera en què s’ha realitzat l’avaluació, incloses les
dificultats (com les deficiències tècniques o la falta de coneixements i
experiència) que es poguessin haver trobat a l’hora de recollir la informació
requerida
i. una descripció de les mesures previstes per a la supervisió
j. un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels
epígrafs precedents
Per tant, el present informe contindrà totes aquestes qüestions, per tal
d’ajustar-se i donar compliment a la llei.
Altrament, no és d’aplicació la metodologia de l’Estudi d’Impacte Ambiental
establert en el Decret 114/88, de 7 d’abril, donat que la revisió del planejament
general urbanístic municipal de Vilajuïga no es troba dins de cap dels supòsits
de l’esmentat Decret, així com tampoc de la legislació bàsica estatal recollida en
la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental (AIA).
Tampoc és aplicable, per la seva banda, el punt 6è de l’Annex 2.II del Decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN), sobre obres, instal·lacions i activitats sotmeses a AIA que
estiguin ubicades dins dels espais PEIN.
En concret, aquest punt estableix que serà necessària una Avaluació de
l’Impacte Ambiental quan:

[...] 6. Els plans generals d’ordenació i les normes subsidiàries del planejament
municipal quan estableixin nous sòls urbans o urbanitzables confinants amb
espais naturals de protecció especial (Llei 12/1985) o a distància inferior a
1.000 metres d’altres espais inclosos en el Pla que tinguin la consideració de
zones humides, quan se’n puguin derivar riscos d’afectacions hídriques o de
modificacions de la dinàmica litoral. [...]
En aquest sentit, la revisió del POUM de Vilajuïga no reclassifica cap sector o
àrea de sòl no urbanitzable a sòl urbà o urbanitzable, que sigui confinant amb
el parc natural de Cap de Creus o amb els Aiguamolls de l’Alt Empordà, així com
que tampoc es trobi a menys de 1.000 metres dels Aiguamolls de l’Empordà,
considerat zona humida i inclòs dins del Conveni Ramsar de Zones Humides,
sense, que, per tant, hi hagi cap risc d’afectació hídrica, ni superficial ni
subterrània.
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3.3 Normativa ambiental aplicable
A part del marc legislatiu bàsic de caràcter urbanístic descrit, la legislació
mediambiental vigent que es té en compte és la següent:
Aigües
-

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
en matèria d’aigües
Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament parcial de la Llei 29/1985, d’aigües
Decret Legislatiu 3/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel que s’estableixen les
normes aplicables al tractament d’aigües residuals urbanes
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament dels serveis
públics de sanejament

Incendis.
-

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis, complementaris a la NBE-CPI/91.
Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre (NBE-CPI 96), de condicions de
protecció contra els incendis en els edificis.

Sorolls i atmosfera.
-

-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric.

Residus.
-

Llei 11/1998, de 21 d’abril, sobre normes reguladores en matèria de residus
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de
juliol, reguladora dels residus.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
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-

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Mobilitat.
-

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Espais naturals
-

Llei 12/1985, de 12 de juny, d’espais naturals
Decret 328/1992, de 14 de desembre, d’aprovació del pla d’espais naturals
d’interès especial
Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus
Llei 21/1983, de 28 d’octubre, de declaració de paratges naturals d’interès
nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de
l’Empordà

Avaluació Ambiental Estratègica
-

Directiva 2001/42/CE, d’avaluació de determinats plans i programes sobre el
medi ambient

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI
4.1.

Àmbit biofísic

4.1.1. Situació geogràfica
El municipi de Vilajuïga es troba a la comarca de l’Alt Empordà, al nord-est de
Figueres i limita amb els termes municipals de Pau al sud-est, Marzà al sudoest, Garriguella al nord-oest, pel Nord el terme municipal de Llançà i pel Nordest amb Port de la Selva. El terme municipal té una extensió de 13,2 Km2 i la
població censada és de 1063 habitants.
El municipi té 653,5 Ha protegides pel PEIN del Parc Natural del Cap de Creus,
protegides per interès paisatgístic i com a corredors biològics. Connecta amb el
Parc Natural dels Aiguamolls al sud, i el Parc natural de l’Albera al nord-oest.
A la part oriental del Parc Natural del Cap de Creus, compresa dins el terme
municipal de Vilajuïga, es localitza el Paratge Natural d’Interès Nacional de la
Serra de Rodes que enllaça amb els darrers contraforts de l’Albera.
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Els puigs més alts del terme municipal de Vilajuïga són el Montperdut (324 m)
que el separa de Llançà, el Puig Margall (437 m) que separa Vilajuïga de Pau i
Port de la Selva i encara límit amb aquest darrer municipi el Turó de l’Home i el
Roc de l’Àliga.
A la zona de ponent els terrenys són planers i pertanyen al sector d’unió entre
els replans més baixos de la serra i la plana al·luvial de l’esquerra de la Muga.
4.1.2. Climatologia
El clima de la comarca de l’Alt Empordà és típicament mediterrani amb estiu
càlids i hiverns freds.
S’ofereixen les dades de l’Estació Meteorològica de Roses, obtingudes del
Meteocat, la qual és la font de dades disponibles més propera al municipi. S’han
utilitzat les dades dels anys 1998 a 2002.
Els mesos més calorosos són, juliol i agost, i desembre i febrer els més freds.
La temperatura oscil·la entre -2,6 ºC, mínim absolut del gener del 2002, i 37,1
ºC màxim absolut de l’agost de 1998.
Mitjana de temperatures (anys 1998 a 2002)
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La precipitació mitjana total anual del període de 1998 a 2002 ha estat de
556,09 mm. L’època de pluges es concentra en el període d’octubre a gener.
L’estació més seca és l’estiu i concretament el mes d’agost.
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Mitjana de temperatures i precipitacions (anys 1998 a 2002)
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La humitat relativa mitjana durant el període quinquennal és del 64 %.
El vent predominant és el vent del N-NW, tramuntana i mestral, amb una
velocitat mitjana de 3,2 m/s.
4.1.3. Hidrologia superficial i subterrània
El sistema hidrològic del terme esta repartit en dues conques hidrogràfiques;
d’una banda la conca de la riera de Vilajuïga, que drena aigües superficials de
gairebé tot el municipi; i d’altra banda, el seguit de torrents dels sector NE que
drenen cap a la riera de la Valleta, i d’aquí al mar (Plànol 6 de l’Annex).
La riera de Vilajuïga, de direcció NE-SW, neix al coll de canyelles i rep els aports
de l’esquerra del barranc de la Coma de l’Infern i Comes Tortes, i per la dreta
dels còrrecs del Puig de l’Ullastre, la riera de Quermançó. La riera de Sta.
Coloma (límit municipal de ponent), i la riera de Garriguella, amb qui
confluència a l’alçada de Pedret i Marzà. Poc després s’uneix a la riera de
Volterós per a formar la riera de Pedret que tributa a la Mugueta, la qual
finalment desemboca al rec Madral i d’aquí al mar.
L’altra conca és molt més petita i formada per tres cursos torrencials que
recullen les aigües de la Roca de Miralles i els vessants septentrionals del
Montperdut.
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La riera de Quermançó que neix a la Baga d’en Ferran (límit de terme municipal
de Garriguella amb Llançà) i segueix una direcció N_S fins a tributar a la riera
de Vilajuïga a l’alçada del barri de l’estació de Vilajuïga. El seu règim és
torrencial i solcat en la roca granítica, encara que al llarg de tot l’any romanen
molts bassals que afavoreixen un microhàbitat per a espècies vegetals i de la
fauna.
Pel que fa a les aigües subterrànies d’aquestes contrades circulen a través de
l’aqüífer granític de la zona. El flux discorre a través de les escletxes de la roca
diaclassada.
No es disposen de dades sobre pous de la zona, amb la qual cosa no es
coneixen els nivells piezomètrics ni el funcionament hidrogeològic de la zona.
El terme municipal de Vilajuïga està inclòs parcialment dins de la delimitació
dels aqüífers del Delta dels rius Muga i Fluvià, pels quals s’estableixen normes
de protecció addicionals segons l’annex 2 del Decret 328/1988 d’11 d’octubre.
4.1.4. Morfologia i geologia
El terme municipal de Vilajuïga comprèn dues unitats morfoestructurals: la
unitat Pirinenca que ocupa el sector N més muntanyenc i la resta del municipi
que forma part de la depressió neògena de l’Alt Empordà.
La unitat pirinenca està formada per les estribacions més occidentals de la
Serra de Rodes, pertanyent al Massís de Cap de Creus. Aquest relleu data de
280 milions d’anys, durant l’orogènia herciniana, al Paleozoic. La Serra de
Rodes, constituïda per materials sedimentaris de l’era Paleozoica inferior, va
patir transformacions durant l’orogènesi herciniana convertint-se en roques
metamòrfiques. En una era posterior, durant el Precambrià-Carbonífer superior
es varen introduir els granitoids amb el conseqüent metamorfisme de contacte
que va transformar les roques encaixants com les gravauques, gresos i
pissarres del Cambrià-ordovicià en cornianes pigallades, biotita i porfiroblasts
d’andalusita i/o cordierita, sovint retrogradats, i també localment granat.
La depressió de l’Empordà deu el seu origen a una tectònica de fractura iniciada
al Neogen. És a dir, per l’acció de grans falles actives fa 25 milions d’anys
durant l’etapa distensiva del neògena.
En la zona de la plana s’observen tres línies de fractura; dues més meridionals
paral·leles, limitant els afloraments del sector NW, la de més al sud es gairebé
paral.lela a la llera de la Muga, i una llarga falla normal de direcció WNW-ESE
que separaria el massís granodiorític de la Serra de Rodes, de la plana al·luvial i
segueix el traçat de la carretera de Pau a Palau Savardera.
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També s’observa una falla important de direcció NE-SW que separa els
materials granodiorítics dels sedimentaris, s’anomena Falla de Valleta-Llançà,
segueix aproximadament el traçat de la carretera C-252. A la vora d’aquesta
falla, la granodiorita ha perdut bona part de les seves característiques originals i
s’ha transformat en una roca de gra fi fortament silicificada.
La Plana Empordanesa està constituïda per gairebé exclusivament materials
sedimentaris detrítics de les aportacions al·luvial, col.luvial i el.luvials que han
anat omplint la conca durant el terciari (Pliocè) i quaternari (Plistocè i Holocè).
Graves, sorres i llims amb abundant sauló datats de l’holocè formen els dipòsits
de les actuals lleres de les rieres i dels torrents. La segona terrassa està
constituïda igualment per sorres i llims però amb clastes angulosos acumulats
durant el Plistocè-Holocè basal. Es troba també argila ocre i vermellosa amb
còdols arrodonits a les lleres dels rius fronterers entre Vilajuïga i Roses. Aquests
s’atribueixen a la tercera terrassa.
L’estructura geològica del terme municipal consta en el Plànol 1 de l’Annex.
Altrament, també s’adjunta en l’Annex Plànol 1 de Geologia una representació
de les pendents superiors al 20% en el territori del terme municipal de
Vilajuïga, amb l’objectiu de donar compliment a l’article 9è d ela Llei 2/2002,
d’urbanisme de Catalunya.
4.1.5. Vegetació
El terme municipal de Vilajuïga es troba dins de la regió biogeogràfica
mediterrània. Pràcticament, la meitat del terme són camps de vinya assentats
en feixes sostingudes per murs de pedra L’altra meitat són matollars, estepes i
brolles silicícoles de terra baixa. La recurrència dels incendis forestals ha
condicionat també, el desenvolupament de les comunitats, evitant-ne la seva
evolució cap a fases més madures de la sèrie de substitució vegetal. Tot i així,
hom pot trobar-hi petites zones de bosc, allà on el foc no hi ha estat present, ja
sigui com a comunitats higròfiles o rupícoles, que confereixen a l’espai objecte
d’estudi una important biodiversitat.
Per la seva situació biogeogràfica, la vegetació potencialment majoritària hauria
de ser l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale) i la sureda (Quercetum ilicis
subas. suberetosum) litorals. Degut a les condicions imperants tals com el foc,
la tala d’arbres, la creació de terrenys agrícoles, entre d’altres, el panorama
actual de la zona d’estudi és un conjunt complex de comunitats, resultant de les
transformacions antròpiques comentades.
Els escassos ambients forestals de la zona es troben en una situació relictual,
constituïts per suredes (Quercetum ilicis galloprovinciale) i alzinars (Quercetum
ilicis subas. suberetosum) aïllats. Genèricament, la zona s’ha convertit en un
extens matollar o bosquina.
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Els boscos caducifolis, igualment relictuals, es troben representats per petits
retalls de roureda de roure martinenc (Quercetum ilicis quercetosum
pubescentis). Més habituals són les plantades de castanyer (Castanea sativa),
de les quals hi ha petites mostres a l’obac de les serres de Miralles i de l’Estela,
així com de les muntanyes de Verdera.
Les bosquines xeròfiles, enteses com formacions arbustives especialment
adaptades a unes condicions de sequera, constitueixen la major part del
paisatge vegetal de la zona. De forma majoritària i dominant, es troben a les
brolles silicícoles (Cisto-Sarothamnetum) a voltes com a timonedes i estepars,
altres constituint bosquines més denses en forma de màquies i brugueres.
Les timonedes i estepars, bosquines esclarissades amb espècies que es
regeneren per llavors, creixen en sòls esquelètics i rarament superen l’1,5 m
d’alçada. Es troben com a comunitats dominants, la lavàndula (Lavandula
stoechas) i el llistó (Brachypodium retusum). Habitualment, la timoneda es
troba associada amb els prats d’albellatge (Hyparrhenietum), que es fan a les
vinyes i olivars abandonats dels solells rocallosos, en les primeres fases de la
colonització, i els prats silicícoles xeròfils (Helianthemion guttati). Aquestes
comunitats es poden observar al sector que va de la vall de Santa Creu fins a la
riera de la Valleta.
Altres comunitats ben representades en l’àrea d’estudi són els estepars (CistoSarothamnetum
catalaunici),
d’estepa
negra
(subass.
cistetosum
monspeliensis), d’estepa borrera (subass. cistetosum salvifolii) o bé d’estepa
blanca (subass. rosmarinetosum).
Pel que fa a les brugueres, les més representatives són el bruc boal (Erica
arborea) i el bruc d’escombres (Erica scoparia) que poden arribar a constituir

comunitats arbustives denses de fins a 2m. d’alçada. Aquestes espècies tenen
capacitat de rebrotar després dels incendis.
La garriga (Quercetum cocciferae), és una comunitat arbustiva baixa (0,5 a
1,5m) que es desenvolupa en la fase de transició entre la brolla d’estepes i
l’alzinar.

Les bardisses es troben en indrets humits com ara petits fondals, marges de
rieres,etc. Les dues comunitats representades a la zona són la bardissa amb
espinavessa (Pyro-Paliuretum spinae-christi) que es pot trobar a la riera de
Vilajuïga, i la bardissa amb roldor (Rubo-Coriaretum).S’hi troba l’esbarzer
(Rubus ulmifolius) i l’espinavessa (Paliurus spina-christi), i associat s’hi observa
amb bona dominància l’aloc (Vitex agnus-castus). Les comunitats de bardissa
amb roldor es veuen ben representades en alguns dels camins humits que van
cap a St. Pere de Rodes.
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Les àrees de prats i herbassars que es poden trobar a la zona d’estudi deuen el
seu origen a l’activitat antròpica, fruit de rompudes per a posterior ús alimentari
del bestiar i d’activitats agrícoles ja en desús. Estepars i timonedes, doncs, han
iniciat la successió en aquelles zones on el bestiar no sojorna o la naturalesa del
sòl i les persistents ventades dificulten l’entrada de comunitats arbustives.
Els prats xeròfils silicícoles apleguen un conjunt de comunitats que es
desenvolupen sobre sòls oligotròfics poc profunds. A les comunitats d’interior
(àrea d’estudi) les espècies dominants són Sedum andegavense i S.
caespitosum. A mesura que el sòl acumula gruix i augmenta per tant la seva
capacitat per retenir l’aigua, les formacions de teròfits assoleixen una major
cobertura. Asociades hi trobem gespes d’Isoetes (riera de Quermançó). Una
altra comunitat que es desenvolupa en àrees de recurrència d’incendis per la
seva capacitat de rebrotar són els llistonars (Tuberario guttati-Brachypodietum
retusi), destacant-ne el llistó (Brachypodium retusum).
Dins les comunitats de prats i herbassars també cal destacar-ne la dels prats
sabanoides d’albellatge (Hyparrhenietum hirtopubescentis), en les quals domina
l’albellatge (Hyparrhenia hirta), molt estesa als antics replans cultivats en la
seva etapa prèvia a l’entrada dels elements arbustius.
La vegetació higròfila és escassa en la zona d’estudi; tan sols destacar la que es
desenvolupa a la zona de la riera de Quermançó, i es pot considerar bàsicament
de jonquerola, on s’integren diverses comunitats de teròfits (Isoetion), joncs
com el comú (Scirpus holoschoenus), lotus i trèvols. Pel que fa a les comunitats
forestals de ribera, destacar també les de la riera de la Valleta i Pujolar, on hi
podem trobar alocs (Vitex agnus-castus) i verns, al costat del gatell i la falguera
reial (Osmunda regalis), tot constituint la comunitat Osmundo-Lauretum.
Les comunitats rupícoles constituïdes per espècies calcífugues es troben ben
representades als afloraments rocosos de la muntanya de Montperdut, siguent
les espècies més característiques el polipodi austral (Polypodium australe), els
barrerets (Umbilicus rupestres), la falsía roja (Asplenium trichomanes) i diversos
crespinells (Sedum sediforme, Sedum hirsutum).
Les comunitats rudelars, pròpies de vores de camins agrícoles, amb una
presència més extesa dins el terme de la zona d’estudi són les pertanyents a la
família de les Chenopodiàcies. A les vores dels camps més secs i assolellats es
poden trobar comunitats d’Hordeion leporini, amb petites plantes vasculars
anuals com Hordeum murinum ssp. Leporini, Bromas rubens, Euphorbia

helioscopica o Psoralea bituminosa.

Les espècies arbòries més freqüents tot i que força malmese pels darrers
incendis, són el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi pinyer (Pinus pinea), la surera
(Quercus suber). De manera molt puntual en algunes rieres trobem l’om (Ulmus
minor), el freixe (Fraxinus angustifolia), el vern (Alnus glutinosa), l’avellaner
(Corylus avellana) o els salzes (Salix sp.). Als llocs més obacs i arrecerats
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apareixen l’alzina (Quercus ilex) i el roure martinenc (Quercus humilis). Cal dir
que degut a la recurrència dels incendis forestals i la forta pressió antròpica,
des del punt de vista botànic, aquestes comunitats arbòries no es consideren
comunitats forestals com a tals, degut a que les seves ombres no condicionen
la formació de cap sotabosc i, sovint estan formant part de brolles o garrigues.
Pel que fa a la flora, la zona d’estudi es troba dins la regió mediterrània de
territori ruscínic, que s’estén per l’Empordà i el Rosselló. L’elevada freqüència i
intensitat del vent de component nord (Tramuntana) condiciona la disposició de
la flora, que sol tenir un caràcter més meridional que la de les contrades que
envolten la zona d’estudi per l’oest i el sud. Aquest context característic
condiciona la presència d’un seguit d’espècies que no es troben en cap altre lloc
de Catalunya, moltes d’elles protegides per la legislació del Pla d’Espais
d’Interès Natural (Decret 328/1992). Així doncs, dins de l’àrea d’estudi, es
destaquen les següents:

- Isoetes duriei. En la zona d’estudi s’ha localitzat a la zona de la riera de
Quermançó. Figura en l’Annex II de la Directiva d’Hàbitats 97/62/CEE.
- Osmunda regalis. Es localitza en el torrent del Mas Pujolar. En altres espais
del PEIN és considerada com a espècie estrictament protegida, no en el PN del
Cap de Creus.
4.1.6. Àrees d’interès de flora

A. Riera del Mas Pujolar - La Valleta
Es defineix una banda fluvial junt a la riera del mas Pujolar i de la Valleta. Es
consideren els darrers 1200 m de la riera del mas Pujolar, així com uns 400 m
de la riera de la Valleta després que hi tributi aquell altre corrent.
Es tracta d’un curs d’aigua permanent amb vegetació forestal de ribera.
El bosc de ribera del sector és el més ben constituït del conjunt de cap de
Creus. En alguns trams hi ha verns, sota els quals creix Osmunda regalis. Més
amunt, quan el curs és més estret, s’hi desenvolupa el murtar. A la zona s’hi
troben també comunitats higròfiles i de talussos humits.

B. Riera de Quermançó
Abasta els darrers 750 m de la riera de Quermançó abans de que intercepti
amb la carretera del veïnat de Dalt. També inclou el castell de Quermançó.
És una riera de règim ocasional en un context marcadament rocallós.
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Destaca un creixenar molt ben constituït, vora el qual s’estenen les gespes
d’Isoetes, riques en espècies, així com els pradells humits d’anuals. També cal
destacar les codines granítiques dels marges, on hi ha comunitats d’anuals
efímeres en les quals Sedum andegavense i S. caespitosum són abundants. A
les parets i roquissars es desenvolupen poblaments liquenològics remarcables.
L’Isoetes duriei figura en l’Annex II de la Directiva d’Hàbitats 97/62/CEE.

C. Roca Miralles
Comprèn el conjunt d’afloraments rocosos al capdamunt de la roca Miralles.
A les parts assolellades creixen algunes espècies montanes i termòfiles.
En aquests sectors (A, B i C) es defineix l’hàbitat 6220 inclòs en la Directiva
d’Hàbitats d’Interès Comunitari: pastures mediterrànies xerofítiques anuals i
vivaces (Thero-Brachypodietea).
4.1.7. Fauna
La fauna que podem localitzar en aquesta zona és ben variada. La fauna que
habita en les zones de conreus, degut al efecte antròpic és poc representativa
de la fauna dominant en ambients poc pertorbats. Podem trobar alguns
mamífers, rèptils i aus que cerquen aliment en aquestes zones. Atesa la
proximitat del Parc Natural del Cap de Creus (s’interna a la part nord del
municipi), es considera que algunes de les espècies allí inventariades es poden
trobar en la zona del terme municipal objecte d’estudi.

Invertebrats
Destaquen entre els invertebrats terrestres el coleòpter Pseudochlamys raholai,
l’heteròpter Campylosteia serena i, el cargol Mastigophallus rangianus, espècie
endèmica del cap de Creus. Segons les normes particulars del Pla d’espais
d’interès natural (Decret 328/1992) i atenent al que determina l’article 9 de la
Llei d’Espais Naturals (12/1985, de 13 de juny), tenen la condició d’espècies
estrictament protegides.

Peixos
La pràctica inexistència de cursos d’aigua i basses naturals permanents limita
en gran manera la pervivència de peixos continentals a la zona. Així doncs, tan
sols esmentar la riera de la Valleta - Pujolar, on hi són presents la bagra
(Leusciscus cephalus) i el barb (Barbus meridionalis), espècie relacionada a
l’annex II (espècies d’interès comunitari per a les quals cal designar zones
especials de conservació) de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
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Amfibis i rèptils
Els amfibis, que requereixen la presència de punts d’aigua per completar el seu
cicle reproductiu, troben aquí una xarxa d’enclavaments, no obstant, força
localitzats. Igualment els rèptils, pels seus singulars requeriments ecològics,
tenen en les formacions arbustives de la zona uns hàbitats idonis on establir-se.

Amfibis
L’accidentat relleu de la zona d’estudi fa possible l’existència d’ambients
higròfils que permeten el desenvolupament d’algunes espècies d’amfibis. El tritó
verd (Triturus marmoratus), es localitza de forma puntual prop dels sectors
humanitzats a la serra de Verdera, tant en basses naturals com en pous i
safareigs.
La granota verda (Rana perezi) és l’amfibi més àmpliament distribuït a la Zona,
ocupant qualssevol punt d’aigua poc o més permanent. Contràriament, la
reineta (Hyla meridionalis) té una distribució molt localitzada, de tal forma que
només se l’ha citada a les rieres de la serra de Verdera, entre d’altres.
El gripau comú (Bufo bufo) i el gripau caminador (B. calamita) es distribueixen
també per la zona, siguent el primer més ubic; adaptat als ambients de brolles,
només ocupa els cursos d’aigua el febrer i març per fer la posta. El gripau
caminador és propi de la plana i, ocasionalment penetra a les vessants
resseguint els cursos fluvials.

Triturus marmoratus (tritó verd), Hyla meridionalis (reineta) i Bufo calamita

(gripau caminador) estan inclosos a l’annex I (espècies d’interès especial) del
Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990)i, relacionades també,
a l’annex IV (espècies d’interès comunitari que requereixen una protecció
estricta) de la Directiva 92/43/CEE.

Rèptils
Sòls denudats, superfícies pètries i ambients marcadament termòfils esdevenen
condicionants ecològics que en gran manera contribueixen a una distribució
força homogènia del grup. Cal dir que la pràctica totalitat de les espècies
localitzades formen part del grup mediterrani, esdevenint la zona del massís de
l’Albera el límit de distribució per aquelles espècies considerades atlàntiques o
eurosiberianes.
Pel que fa al grup dels quelonis, cal fer referència a la tortuga mediterrània
(Testudo hermani), component de la fauna autòctona del cap de Creus fins fa
una vintena d’anys, segons la bibliografía i els testimonis orals. Degut a la
recurrència dels incendis i la pressió humana ha experimentat una progressiva
davallada, fins al punt que avui en dia s’hagi de considerar ja extinta. El
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projecte de reintroducció en curs pot retornar aquesta espècie als seus antics
territoris. En l’actualitat només es pot pensar en la presència d’algun exemplar
aïllat i relicte a la zona. És una espècie inclosa al catàleg d’animals amenaçats a
nivell mundial que elabora el World Conservation Monitoring Centre (IUCN), on
es considera en risc menor. Es troba inclosa dins l’annex II (espècies d’interès
comunitari per a les quals cal designar zones especials de conservació) i l’annex
IV (espècies d’interès comunitari que requereixen una protecció estricta) de la
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. També forma part de l’annex II
(espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD
439/1990).
Per altra banda, cal esmentar la presència de la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa), bàsicament localitzada a la zona de la serra de Verdera (terme
municipal de Vilajuïga) i a la riera de Quermançó, així com en altres
embassaments i basses naturals del cap de Creus. Es troba inclosa dins l’annex
II (espècies d’interès comunitari per a les quals cal designar zones especials de
conservació) i l’annex IV (espècies d’interès comunitari que requereixen una
protecció estricta) de la Directiva 92/43/CEE.
Els gecònids estan representats, bàsicament, pel dragó comú (Tarentola
mauritanica), àmpliament distribuït pel territori.
Entre els lacèrtids hom troba el sargantaner comú (Psammodromus algirus),
la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i el llangardaix comú (Lacerta lepida).
La sargantana ibèrica substitueix al sargantener comú en hàbitats més
humanitzats.
Els ofidis tenen la seva màxima representació en la serp verda (Malpolon
monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris),distribuïdes ambdues en
espais oberts i rocallosos. Per últim, cal citar dues espècies de presència segura
però estat incert, el lludrió llistat (Chalcides striatus) i la serp llisa meridional
(Coronella girondica), aquesta última localitzada en als vessants meridionals de
la serra de Verdera.
El dragó comú, el sargantaner comú, la serp blanca i la serp llisa meridional
estan inclusos a l’annex II (espècies d’interès especial) del catàleg nacional
d’espècies amenaçades (RD439/90).

Aus
Les aus de les brolles i garrigues adquireixen a la zona una especial rellevància,
pel predomini d’aquests ambients en la zona d’estudi. Es destaquen la tallareta
cuallarga (Sylvia undata) i el tallarol capnegre (S. melanocephala), com a
espècies més comunes. També cal esmentar el tallarol de casquet (S.
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atricapilla), el tallarol trencamates (S.conspicillata), el tallarol emmascarat
(S.hortensis) i la tallareta vulgar (S. communis).
En aquests hàbitats arbustius en què la roca és sovint protagonista, cal fer
també esment d’espècies com el siboc (Caprimulgus ruficollis), el bitxac comú
(Saxicola torquata), el còlit ros (Oenanthe hispanica) i el capsigrany (Lanius
senator), tots ells força freqüents com a nidificants. L’oreneta cuarogenca
(Hirundo daurica) troba al cap de Creus un dels seus pocs punts de cria en
territori català, un d’ells al cim del Montperdut.
Els grups dels alàudids, motacíl·lids i emberízids es distribueixen en espais
oberts, corresponents a ambients silicícoles i conreus. Pel que fa als alàudids: la
terrerola (Calandrella brachydactyla), les cogullades fosca (Galerida theklae) i
vulgar (G. cristata), el cotoliu (Lullula arborea) i l’alosa (Alauda arvensis). Entre
els motacíl·lids, el trobat (Anthus campestris) i la titella (A. pratensis) de règim
hivernant, mentre que dels emberízids hom troba com a espècies més
representatives l’hortolà (Emberiza hortulana), el gratapalles (E. cirlus) i el
cruixidell (Milaria calandra), també reproductors a la zona.
La perdiu (Alectoris rufa), és molt abundant a tota mena d’espais oberts. Els
rapinyaires que freqüenten les bosquines i matollars I que també nidifiquen al
sector són l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), i el xoriguer comú (Falco
tinnunculus).
Pel que fa a les aus més lligades als ambients antropitzats, destacar la
presència cucut reial (Clamator glandarius), l’òliba (Tyto alba), el xot (Otus
scops), la puput (Upupa epops), les orenetes vulgar (Hirundo rustica) i
cuablanca (Delichon urbica), el pinsà (Fringilla coelebs), la cardina (Carduelis
carduelis) o el passerell (C. cannabina), entre d’altres. De les hivernants i
migratòries, cal destacar com a més significatives l’aligot vesper (Pernis
apivorus) i el milà negre (Milvus migrans), abundants en migració, l’arpella
pàl·lida (Circus cyaneus), hivernant regular, l’esparver cendrós (C. pygargus),
migrant, el pardal de bardissa (Prunella modularis) i el pinsà mec (Fringilla
montifringilla), aquests darrers, hivernants ambdós.
En la zona d’estudi les comunitats forestals (suredes i pinedes) hi són escases,
ja sigui per la pressió antròpica , o per la recurrència d’incendis. No obstant,
existeixen agrupacions isolades prou denses com per atraure aus pròpies
d’aquest tipus d’ambients. La distribució isolada d’aquestes masses forestals és
un factor que incrementa la biodiversitat de la zona, donant refugi a les
espècies d’aus que tindran el seu territori de caça en els espais oberts contigus.
Cal destacar la presència de l’esparver vulgar (Accipiter nisus), del qual es
coneixen almenys 3 parelles en suredes del Montperdut i de les serres de Rodes
i de Verdera. També el falcó mostatxut (Falco subbuteo) és nidificant. Molt
significativa és la presència a la zona del picot garser gros (Dendrocopos major)
i del gaig blau (Coracias garrulus).
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Altres aus que també habiten àrees forestades o repoblades amb confieres son:
el tudó (Columba palumbus), el cucut (Cuculus canorus), el picot verd (Picus
viridis), el gaig (Garrulus glandarius) i l’oriol (Oriolus oriolus). Els mosquiters
comú (Phylloscopus collybita) i de passa (Ph. trochilus), el reietó (Regulus
regulus) i el bruel (R.ignicapillus), el papamosques gris (Muscicapa striata) i el
mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), les mallerengues cuallarga (Aegithalos
caudatus), emplomallada (Parus cristatus), blava (P. caeruleus) i carbonera (P.
major), el raspinell (Certhia brachydactyla), així com fringíl·lids de la mena del
gafarró (Serinus serinus) o el verdum (Carduelis chloris).
L’àmbit territorial del municipi de Vilajuïga, no sembla que ofereixi territoris de
nidificació massa adequats pels grups d’aus de roca i penya-segat litoral, no
obstant sí que proporciona a les aus del grup dels rapinyaires, importants
territoris de caça, pel que poden deixar-se veure per la zona espècies com el
duc (Bubo bubo), l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus). Del grup dels
falciots, destacar-ne el pàl·lid (Apus pallidus), el ballester (A. melba) i també el
faciot negre (A. apus), freqüents en època estival.
4.1.8. Espècies a destacar en funció dels atributs d’amenaça, raresa o
singularitat


L’esparver vulgar (Accipiter nisus)

Se l’ha localitzat al barranc de la Coma de l’Infern i al Montperdut. Està inclòs
dins l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies
amenaçades (RD 439/1990).


Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)

Tot i que no nidifica al sector objecte d’estudi, se n’ha observat la presència. Es
troba inclòs a l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional
d’espècies amenaçades (RD 439/1990) i a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE
relativa a la conservació de les aus silvestres.


Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Dins del terme de Vilajuïga, els territoris de cria es localitzen al Montperdut i a
la muntanya de Verdera. Es troba a l’annex II (espècies d’interès especial) del
Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD439/1990) i a l’annex I de la
Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres.


Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

De les parelles conegudes al Parc Natural de cap de Creus, cal destacar-ne la
presència dins de l’àrea d’estudi, concretament al barranc de la Coma de
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l’Infern. Es troba inclòs a l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg
nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990).


Falcó mostatxut (Falco subbuteo)

Tot i que no nidifica al sector objecte d’estudi, se n’ha observat la presència
(nidifica a la muntanya de Verdera). Es troba inclosa a l’annex II (espècies
d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990).


Duc (Bubo bubo)

A la península de cap de Creus es té coneixement d’almenys 5 parelles, de les
quals una nidifica prop del sector objecte d’estudi, per la zona de Sant Onofre,
ja dins el terme municipal de Palau Saverdera. El duc es troba inclòs a l’annex
II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades
(RD 439/1990) i a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació
de les aus silvestres.


Gaig blau (Coracias garrulus)

Tot i que nidifica principalment a la plana, se n’han observat alguns exemplars
per la zona. Es troba inclòs a l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg
nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990) i a l’annex I de la Directiva
79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres.


Picot garser gros (Dendrocopos major)

Localitzat per la zona de la muntanya de Verdera. Està inclòs a l’annex II
(espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD
439/1990).


Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)

Localitzada al Montperdut, es troba inclosa a l’annex II (espècies d’interès
especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990).


Còlit negre (Oenanthe leucura)

Localitzada a St. Salvador de Verdera, ja en el terme de Palau Saverdera. L’au
es troba inclosa a l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional
d’espècies amenaçades (RD439/1990) i a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE
relativa a la conservació de les aus silvestres.


Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
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Tot i que la màxima densitat d’individus es troba fora de l’àrea d’estudi,
concretament a banda i banda del Pení, l’espècie es distribueix una mica per tot
el territori del Parc Natural. Es troba en la llista de l’annex II (espècies d’interès
especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990).


Sit negre (Emberiza cia)

La majoria de les parelles observades es localitzen en rocams de la zona litoral,
tot i que se n’han localitzat a la zona de St. Salvador de Verdera. L’au es troba
inclòs a l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies
amenaçades (RD439/1990).


Hortolà (Emberiza hortulana)

Localitzat entre d’altres punts a la obaga de la serra de Verdera. S’inclou a
l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional d’espècies
amenaçades (RD439/1990) i a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la
conservació de les aus silvestres.
Mamífers
La manca d’ambients forestals ben constituïts tendeix a limitar el component de
mamífers que habiten el conjunt d’aquest espai. Degut a aquesta limitació i el
fet que aquest grup faunístic presenta un comportament marcadament
crepuscular o nocturn, es fa difícil d’observar la seva presència física, pel que la
detecció es sol fer de manera indirecta per mitjà de petjades o restes
d’excrements.
Del grup dels insectívors, trobem l’eriçó blanc (Atelerix algirus), al talp (Talpa
europaea), la musaranya comuna (Crocidura russula) i la nana (Suncus
etruscus).
D’entre els quiròpters només es pot concretar la presència de la rata-pinyada
pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus) i del rat-penat de ferradura gran

(Rhinolophus ferrum-equinum).

Entre els lagomorfs hi ha el conill (Oryctolagus cuniculus), força abundant, i la
llebre (Lepus europaeus), força rara.
Els rosegadors estan representats pel ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la
rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (R. norvegicus), el ratolí domèstic
(Mus domesticus) i el ratolí mediterrani (Mus spretus), així com per talpons com
el talpó roig (Clethrionomys glareolus), el talpó comú (Microtus
duodecimcostatus) i el talpó muntanyenc (M. agrestis).
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Entre els carnívors hom troba la mostela (Mustela nivalis), el turó (Putorius
putorius), la fagina (Martes foina), el toixó (Meles meles), el gat mesquer
(Genetta genetta), la guineu (Vulpes vulpes) i el senglar (Sus scrofa), aquests
dos últims relativament abundants.
Les espècies que gaudeixen d’un Grau de protecció determinat són:


Rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-equinum)

Aquest quiròpter consta al catàleg d’animals amenaçats a nivell mundial–
categoria d’espècie en risc menor– que elabora el World Conservation
Monitoring Centre (IUCN). També està inclòs dins l’annex II (espècies d’interès
comunitari per a les quals cal designar zones especials de conservació) de la
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. També forma part de l’annex II
(espècies d’interès especial) del Catàleg nacional
d’espècies amenaçades (RD 439/1990).


Rata-pinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus)

Es troba inclosa dins l’annex II (espècies d’interès especial) del Catàleg nacional
d’espècies amenaçades (RD439/1990).


Eriçó clar (Atelerix algirus)

L’eriçó clar es troba relacionat a l’annex IV (espècies d’interès comunitari que
requereixen una protecció estricta) de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21
de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres, alhora que també forma part de l’annex II (espècies d’interès
especial) del Catàleg nacional d’espècies amenaçades (RD 439/1990).
4.1.9. Paisatge
El paisatge del municipi de Vilajuïga és dominat per conreus de vinya i camps
d’oliveres, situades tant a la part sud del terme municipal, dins la plana
empordanesa, com en feixes en la vessant Nord del municipi. Aquesta vessant
nord, està conformada pel marcat relleu orogràfic que li dóna la serra de
Rodes (Puig Castellar, Montperdut, Quermançó). El Parc Natural del Cap de
Creus, hi penetra per la vessant Nord del terme municipal.
El paisatge del Parc Natural del Cap de Creus, està marcat bàsicament per les
feixes deixades pels antics camps de vinya, ara ja inexistents en la seva majoria
i, per les cremes, tant accidentals com voluntàries que es provocaven per la
utilització d’aquest espai com a terreny de pastures. A més, la freqüència i la
persistència del vent fort, sobretot la tramuntana, que eixuga l’ambient i aporta
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salinitat a les plantes i al sòl, condicionen una vegetació peculiar que s’hi
adapta.
L’anàlisi paisatgística s’ha realitzat per zones, seguint la zonació marcada per el
POUM pel que fa als sectors de creixement, per tal de poder determinar-ne
l’impacte paisatgístic de manera isolada i, així després, fer-ne una anàlisi
conjunta.
4.1.10.

Connectivitat ecològica

En base a la informació publicada pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona, consistent en l’estudi realitzat per
Josep Maria Mallarach, el municipi té un interès declarat com a connector
biològic o paisatgístic, conseqüència del seu emplaçament, entre la zona PEIN
del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. Per tant, el
nou Pla d’ordenació haurà de tenir en compte aquest factor vetllant pel
manteniment de les zones que tenen un paper essencial alhora de garantir
l’efectivitat de la zona de connexió. Així doncs, cal destacar com a tals elements
intrínsecs, els cursos fluvials de la riera de Quermançó i la riera de Vilajuïga. Per
altra banda, les zones agrícoles del sud del municipi també juguen un paper
determinant pel que fa a la connectivitat ecològica dels ecosistemes.
S’incorpora en el present document, Annex plànol 9 Xarxa Natura 2000, com a
criteris de connectivitat a tenir en compte, les determinacions que consten en el
Pla Territorial de l’Empordà (Abril de 2005), en el que es pot veure les zones
considerades d’interès connector al municipi de Vilajuïga.
4.2.

Riscos Ambientals

Àrees de risc per a la seguretat de les persones.
Segons se n’extreu de la cartografia del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, els riscos per a les persones presents
en el terme municipal de Vilajuïga són risc d’inundacions i risc d’incendis
forestals. Donada la situació geogràfica del terme, no existeix risc d’allaus a cap
punt del mateix.

Risc d’inundacions
Amb les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de les
inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el
risc d’inundacions al terme municipal de Vilajuïga es presenta de forma puntual
en la zona d’encreuament de la carretera de Garriguella a Roses i de forma més
extensa en zones inundables de la part del terme propera al límit del Parc
Natural dels Aiguamolls.
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En cap d’ambdós casos, el risc d’inundació afecta ni a zones ja urbanitzades o
urbanitzables ni a zones destinades al futur creixement del poble, segons el Pla
d’Ordenació Urbana Municipal de nova creació (Plànol 2 de l’Annex).

Risc d’incendis
Segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, s’observa que el nucli urbà
actual, així com les zones de futur creixement segons el futur planejament són
colindants amb zones amb risc bàsic d’incendis molt alta (Plànol 5 de l’Annex).
Tanmateix, de l’estadística dels incendis ocorreguts en el període 1968-2003,
realitzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, se
n’extreu que el terme de Vilajuïga històricament, és un terme afectat pels
incendis, com es pot observar en la taula que s’adjunta on s’indiquen les
hectàrees cremades en cadascun dels diversos incendis.
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Llistat de Incendis - Municipi afectat VILAJUÏGA
Municipi d’inici
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
Castell de Quermançó
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA
VILAJUÏGA

Paratge
Castell de Quermançó
Castell de Quermançó

Data d’inici
28/07/1968
15/07/1970
31/08/1971
05/08/1972
19/08/1972
26/11/1973
27/11/1973
05/08/1974
17/08/1975
25/08/1975
01/08/1978
30/08/1978
08/08/1980
13/08/1980
01/08/1983

Ha Forestal
1
5
4
4
43
12
8
2
2
615
2
1504
1
1
37

Castell de Quermançó
Barranc de l’Infern
Pujolar
Castell de Quermançó
Pujolar
Les Habaneres
Puig de l’Oliva
Pont Balleta
Castell de Quermançó- Ctra. 252
Castell de Quermançó
Ctra. Figueres-Portbou, Mont Perdut
Ctra. Vilajuïga a Sant Pere de Roda,Comes
VILAJUÏGA
Tortes
06/08/1983
VILAJUÏGA
Santa Coloma
07/10/1985
VILAJUÏGA
06/07/1986
EL PORT DE LA SELVA Puig del Vaquer (Reg de la font vermella)
19/07/1986
VILAJUÏGA
06/08/1986
VILAJUÏGA
Puig Castellà
25/07/1988
VILAJUÏGA
Canyelles
16/02/1989
VILAJUÏGA
Revolt d’en Batlle
22/03/1989
VILAJUÏGA
El Pujolar
20/06/1989
VILAJUÏGA
Castell de Quermançó
24/04/1991
VILAJUÏGA
Carretera
08/05/1992
VILAJUÏGA
Puig Castellar
29/08/1993
VILAJUÏGA
Mont Perdut, marges N-260
15/07/1994
VILAJUÏGA
Muntanya Argentina
07/02/1997
VILAJUÏGA
Rirera i Barraca d’en Martí
18/11/1998
VILAJUÏGA
Pujolar
17/02/1999
VILAJUÏGA
Veïnat de Dalt
11/07/1999
VILAJUÏGA
Coll de Canyelles
26/10/1999
VILAJUÏGA
Estació RENFE
01/03/2000

96
1
3
129
1,5
11
0,5
2,5
0,25
0,12
3
0,3
0,2
0,06
0,28
0,26
0,09
0,01
0,25

GARRIGUELLA

800,78

Pontils

06/08/2000

Taula 1: Afectació d’incendis al terme municipal de Vilajuïga.
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Àrees d’especial protecció, vulnerabilitat o singularitat per incidència de la
normativa ambiental.
El terme municipal de Vilajuïga està inclòs dins del Parc Natural de Cap de
Creus, pel que existeix una gran part del terme municipal que es troba protegit
per la regulació d’aquest parc, per tant, les zones incloses a l’interior dels límits
de parc que entren dins el terme municipal, no seran objecte de cap tipus de
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planificació
existents

urbanística,

exceptuant

aquells

casos

d’edificacions

aïllades

Tanmateix, a la zona propera al parc hi ha dues zones amb hàbitats d’interès
comunitari que caldrà preservar.
Aquestes zones d’interès venen marcades en els plànols corresponents dins
l’annex de plànols d’aquest document (Plànols 3 i 4 de l’Annex).
En qualsevol cas, el planejament previst no afecta a cap zona d’especial interès,
així com tampoc a cap espai inclòs en la Xarxa Natura 2000 (Plànol 9 Annex).
Per altra banda, el municipi de Vilajuïga està inclòs, en el seu extrem sud, per
una zona d’aqüífers protegits (per bé que no afecta a cap nova zona
d’ordenació proposada en la revisió) (Plànol 7 de l’Annex).
Altrament, el municipi no es veu afectat per cap zona protegida per afectació de
nitrats en el subsòl (Plànol 8 de l’Annex).

Àrees de protecció per la concurrència de valors susceptibles de preservació.
Dins el terme municipal de Vilajuïga existeixen diferents zones amb valors a
conservar de diferent naturalesa. Dins d’aquests valors tenim del tipus natural,
paisatgístic i cultural.
La majoria de les àrees d’interès natural es troben dins dels límits del Parc
Natural de Cap de Creus, pel que la seva conservació dins el nou planejament
es troba assegurada pel pla de protecció d’aquest.
Dins de les zones amb interès cultural, podem trobar aquells monuments que
es troben a l’interior del casc urbà de Vilajuïga, com poden ser l’edifici de les
Aigües, l’església de Santa Maria o la fàbrica d’alcohols. Tots aquests edificis
gaudiran d’especial protecció en el nou planejament (veure punt 5.3).
Dins de les zones d’interès paisatgístic, ens trobem amb el Puig Castellar i el
Castell de Quermançó.
A l’hora d’establir la nova planificació caldrà tenir en compte la protecció
d’aquests valors.
4.3.

Àmbit social i econòmic

4.3.1. Demografia
Segons el cens de l’ajuntament de Vilajuïga, el número d’habitants en el 2004
és de 1063, mentre que en el 2001 el total d’habitants era de 989. Això suposa
un increment del 7 % en 3 anys, dels quals 524 són homes i 539 són dones. El
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creixement vegetatiu sostingut de la població és d’entre 20 i 30 persones per
any, cosa que representa un creixement d’un 3% anual aproximadament.
Segons les piràmides d’edat presents en aquesta estadística, la població de
Vilajuïga és, predominantment, jove. La majoria de la població té menys de 40
anys, essent el grup d’edat majoritari entre la població del poble el grup d’edats
compreses entre els 30 i 34 anys.
Des del 95 la tendència de naixements ha superat la de defuncions, excepte en
el 99 i en el 2002, pel que sembla ser un poble amb tendència a créixer.
Cal notar, també, que la població de Vilajuïga és majoritàriament resultant de
migracions, el que fa que el saldo de creixement sigui positiu, contrarestant,
d’aquesta manera, el saldo negatiu entre naixements i morts del 2002.
4.3.2. Salut
El municipi de Vilajuïga no disposa de centres de salut, ni estadístiques
poblacionals al respecte.
4.3.3. Educació
En aquest terme municipal hi ha tan sols un centre d’educació on s’imparteix
educació infantil i primària. El nombre d’alumnes segons l’IDESCAT del 2001
eren 40 a infantil i 84 a primària.
4.3.4. Treball i ocupació
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, de la població del 2001, un 5.83%
treballa a l’agricultura, un 13.45 % a la indústria (especialment en
transformació de metalls, energia i aigua, i productes alimentaris), a la
construcció un 13 % i un 67.71 % en el sector de serveis (principalment en
hostaleria, serveis personals i transports i comunicacions).
El percentatge d’atur registrat l’any 2003 a Vilajuïga era del 26%; el 38.46% de
la població masculina, i el 61.54% de la població femenina. L’evolució de les
taxes d’atur en els últims 5 anys ha estat més o menys estable.
4.3.5. Habitatge
Segons fonts de l’IDESCAT, l’any 1996 d’un total de 300 llars, un 19.67 % eren
ocupades per quatre persones, un 22.67 % per tres, un 30% per dues
persones, un 16.33 % d’una persona i un 11.33 % per cinc o més persones.
D’un total de 244 llars a l’any 1990, 86.47 % eren d’una sola planta, un 13.11
eren de dues plantes i 0.41% de tres plantes.
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L’any 1991, de 264 llars avaluades, 189 eren de primera residència, 42 de
segona i 32 eren vacants.
4.3.6. Mobilitat
La caracterització del parc de vehicles del municipi de Vilajuïga és el següent
(segons fons del Departament d’Interior):
Turismes
564

Motos
76

Furgonetes/Camions
152

Tractors
8

Altres
25

TOTAL
825

Taula 2. Parc de vehicles

La mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball el terme municipal
de Vilajuïga, segons les dades de l’IDESCAT de 1996, és d’un total de 322
moviments, dels quals un 68,5% són a altres municipis i la resta interns. Dels
moviments a d’altres municipis, el 90,54% utilitzen mitjans de transport de
tipus individual.
L’índex de mobilitat diària de vehicles (IMD) que circulen per les principals
carreteres de la xarxa viària que passen pel municipi és el següent (segons fons
del Ministerio de Fomento i del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques):
Tram

IMD

Any

N-260 (Figueres - Llançà)

8230 vehicles

2003

GI-604 (N-260 Figueres, GI-610 Vilajuïga)

8133 vehicles

2000

GI-610 (C-260 Roses, GI-604 Vilajuïga)

4885 vehicles

1997

Taula 3. Índex de Mobilitat Diària de vehicles per trams.

Cal dir que hi ha un projecte aprovat d’eixample i reforç del ferm de les
carreteres GI-610 de Roses a Vilajuïga i GI-604, de Vilajuïga a la N-260. El
projecte es divideix en dos trams, un serà l’eixamplament i reforç del ferm des
del Km 5,137 de la GI-610 fins el Km 0,009 de la GI-604 i, l’altre, la construcció
de la variant de Vilajuïga. Aquesta nova via suposarà la construcció d’un pont
sobre la riera de Quermançó i un pas inferior d’accés al baixador de RENFE.
4.3.7. Sector primari, secundari i terciari
Segons les dades de l’IDESCAT de 2001 sobre la població ocupada per sectors,
el 67,71% correspon al sector terciari (serveis), el 26,45% al sector secundari
(13,45% indústria i 13% construcció) i, tan sols un 5,23% es dedica al sector
primari (agricultura, en general).
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En el camp de l’agricultura, l’any 1999, la superfície agrària útil (SAU) era
destinada en 356 hectàrees a terres llaurades (en front les 308 de 1989), 18 ha
a pastures permanents (28 ha l’any 1989) i 173 ha a terreny forestal (91 ha
l’any 1989) , a més de 107 hectàrees destinades a altres usos.
El cens d’activitats, segons fonts municipals, es relaciona en el següent taula:
Nom de l’activitat
i/o titular

Tipus d’activitat
(d’acord amb el
Decret 136/1999)

Situació

Granja Casadevall
Engreix 750 vedells
Granja SAT 701 vedells
Melcatrans SL, rep.
Jesús Melgar Alcántara
Francisco RIBAS
FÀBREGA
Pere BOSCH i DARNÉ

Vacum d’engreix

Ctra. de Marzà

Vacum cria i engreix
Explotació minera a cel
obert Montperdut
Serralleria

Pol. 5 Parc. 29
Pol. 2 parc.
101
Ribera 6

Serralleria

Difusió Digital, Societat
de Telecom. SA
Le Rachdingue SL
Pierre Bessiere

Centre de
Telecomunicacions
Discoteca

Repsol Butano SA

Emmagatzematge i
distribució de GLP
Ramaderia extensiva 30
caps de vacum
Magatzem agrícola per a
ceps de vinya
Elaboració de prods. Per
a l’alimentació humana
<5t/d
Annex III.6.3
Dipòsit GLP, de 4,88 m3

Agropecuaria Dalmau
SL
TOURREAU SL
Jean BARNIER
Coop. Vitivinícola de
l’Alt Empordà SCCL
Josep ROVIRA QUER
Arturo VILÀ i
CAMPMANY, en rep.
De Repsol Butano SA,
Antonio Carlos
CARBONELL MAS
Josep CASADEVALL
LLANES
Fraque SL
(Benita RODRÍGUEZ
HIDALGO)
DALIA COMERCIAL SC
(Sergi CISTERO VILÀ i
Rita VILÀ PORTA)
Bar Tal i Qual
Josep Mª CASADEVALL
i RIGALL
Carnisseria Isabel
BECERRA i AYALA
Carnisseria Joaquim
BURGAS i RIPOLL

Data de la
llicència
d’obertura

Periodificació de
l’Avaluació
Ambiental
8 anys

11.01.2001
CMG
27.11.1964

RAM

Ctra. Roses pk
9,100

18.03.1982,
canvi de
titular. .02.05

Parcel·la 1 del
Polígon 2
Mas Gori, km.
8,5 ctra. De
Roses
Urbanització
Sol i Vent
Pol. 2 parc.
101 i 132
Polígon 5
parcel·la 26
Carretera de
Roses 3

29.11.2001
13.05.1996

Verificació cada 5
anys
Revisió cada 8
anys
Revisió cada 2
anys
Cada 5 anys

03.11.1997

Cada 5 anys

22.03.2001
CMG
12.112002

Cada 5 anys

17.07.2003

Cada 5 anys

Carrer
Tramuntana
número 1
Carrer Màrtirs
17
Carrer Del Sol
4
Carrer
Indústria 1

16.10.2003

Cada 5 anys

07.08.2003

Cada 5 anys

28.10.2004

Cada 5 anys

Carrer
Indústria 8

28.10.2004

Cada 5 anys

Bar

Carrer La Font
6

Cada 5 anys

Carnisseria i productes
làctics
Carnisseria

Plaça Major 3

12.11.1993
(visita de
comprov.)
07.02.2002

Raval Palmer
1

02.12.1986
canvi titularitat

Residència Casa de
Pagès
Fusteria
Magatzem materials
serveis higiènics
col·lectius i edificis d’ús
públic
Magatzem amb càrrega
de foc (MJ) < 250.000

Cada 5 anys

Cada 5 anys

Cada 5 anys
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Nom de l’activitat
i/o titular

Bar La Pujada
Diego BENÍTEZ
SÁNCHEZ.
BONA XARXA SL

Tipus d’activitat
(d’acord amb el
Decret 136/1999)
Bar

EUROMOLDES COSTA
BRAVA SL

Situació

Sant Sebastià
21

Data de la
llicència
d’obertura

Periodificació de
l’Avaluació
Ambiental

09.08.2000
Obert. CMG
3.11.1997

Reparació xarxes i
motors nàutics
Fabricació motlles

FUSTERIA ALEMAR,SL
RESTAURANT SANT
PERE DE RODA SC,
Carles BRUGAT
PERALS

Fusteria i serralleria
Restaurant Bar Sant
Pere de Roda

Restaurant d’Albert
TORRES MONTOLIU

Restaurant

Figueres
número 6

Sant Sebastià
7

Obertura bar:
Govern
Civil,
23.11.1964
Restaurant:
Deleg. Prov.
Inform. i Tur.,
13.02.1968
Decret
21.03.03

Cada 5 anys

Cada 5 anys

Taula 4. Cens d’activitats. Font: Ajuntament de Vilajuïga.

Per altra banda trobem un seguit d’activitats pendents de llicència:
-

Granja de porcs Montperdut
Celler Espelt
Hostal Xavi
Frankfurt Petit Xavi
Restaurant Stop
Restaurant Can Maricanes
Ramaderia Dalmau vacum extensiu
Aigües de Vilajuïga

I unes altres classificades com a innòcues:
4.4.

Farmàcia
Perruqueria
Botiga queviures plaça
Peixateria
Estudi fotogràfic
Papereria
Àmbit cultural, arquitectònic i històric

Segons el Departament de Cultura de la Generalitat, els Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN) declarats al municipi de Vilajuïga són: el Castell de Quermançó
i el Castell o Ruïnes de Miralles. Pel que fa a la resta de béns inclosos dins
l’Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu (IPCE),
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-

Poblat de Canyelles, situat al paratge amb el mateix nom.
Ruïnes de la guardiola de Roca Ventosa, al turó de Roca Ventosa.
Corral i Mas Montperdut i ruïnes prop del Mas; paratge de Montperdut.
Casamates o búnquers del Montperdut; cim del Montperdut.
Sant Feliu de Vilajuïga, a la plaça de l’Església.
Castell de Miralles, a la penya de Roca Miralles.
Construccions prop del túnel de Canyelles (del ferrocarril), al paratge de
Canyelles.
Mas Pujolar, Pous i ruïnes, a la Vall de la riera Pujolar i Valleta.
Fàbrica d’alcohol vínic de Vilajuïga, al barri de l’Estació.
Mas Salla o Satlle, al paratge del mateix nom.
Refugi de vinyataire o pastor a Roca Miralles.

Grups megalítics
En el terme municipal i Cap de Creus, a banda del seu valor ecològic i
mediambiental, hi destaquen especialment un bon nombre de dolmens de
l’època prehistòrica, així com un ampli ventall de mostres d’arquitectura popular
com són els masos, les barraques d’ús agrícola, els refugis de pescadors i les
construccions amb pedra.
-

Dolmen de la Vinya del Rei. 42º 19’ 50” N - 3º 7’30” E
Dolmen de Garrollar. 42º 19’ 25” N - 3º 7’ 25” E
Dolmen La Talaia. 42º 19’ 55” N - 3º 7’ 32” E
Dolmen de les Ruïnes. 42º 19’ 55” N - 3º 7’ 31” E
Dolmen de la Carena. 42º 19’ 57” N - 3º 7’ 40” E
Dolmen del Caigut I. 42º 19’ 51” N - 3º 7’ 45” E
Dolmen del Caigut II. 42º 19’ 52” N - 3º 7’ 50” E
Dolmen del Barranc de Vilajuïga. 42º 19’ 51” N - 3º 7’ 40” E
Cova semiartificial Cau del Llop. 42º 19’ 34” N - 3º 7’ 34” E
Pedres 1-2 de Canyelles. 42º 20’ 14” N - 3º 6’ 43” E
Pedra del Garrollar. 42º 19’ 52” N - 3º 7’ 21” E
Pedres 1-6 de Creus de Carena: Pe1-5: 42º 20’ 00” N - 3º 7’ 51”E, Pe6:
42º 20’ 2” N - 3º 7’ 45” E

(Font: “Poblats, Dólmens i Menhirs”, JOSEP TARRÚS I GALTER)

4.5.

Vectors ambientals municipals

4.5.1. Gestió dels residus
A la comarca de l’Alt Empordà, amb 1.342 km2, 68 municipis i uns 106.480
habitants censats al 2003, té una producció anual de residus municipals de
rebuig de 100.000 tones, que estan destinades a l’Abocador Comarcal de Pedret
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i Marzà. Vilajuïga ha anat augmentant gradualment la quantitat de tones
dipositades a l’abocador, tal com es pot observaren el següent gràfic.
Evolució de la re collida de re buig o e s com brarie s
600
500
400
300
200
100
0
Tones

2000

2001

2002

2003

2004

374,5

410,18

439,81

486,51

514,46

Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Al 1999 es va iniciar la recollida selectiva de vidre, paper i cartró, i al 2000 la
corresponent a envasos lleugers. Els resultats de recollida selectiva han anat
augmentant proporcionalment a mesura que s’incrementava el nombre de
contenidors al servei.
Evolució de la recollida selectiva
40000

kg totals

30000

paper i cartró

20000

vidre
envasos

10000
0

2000

2001

2002

2003

2004

paper i cartró

16310

23486

25665

27479

29701

vidre

8800

15800

21400

27600

25800

envasos

8384

10998

10286

12735

11980

Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La recollida selectiva la realitzen dues empreses SERSALL, SA i SANTOS JORGE,
SA contractats per l’ajuntament de Vilajuïga, tenen com a destí final l’abocador
comarcal de Pedret i Marzà. La primera empresa s’encarrega de la recollida dels
residus orgànics, paper i cartró i envasos; l’altra de la recollida de vidre.
El servei de recollida d’escombraries es realitza setmanalment, pel que fa a la
recollida del paper i cartró, envasos i matèria orgànica. El vidre es recull cada
10 dies.
Segons el cens del municipi de 2004, l’estadística de residus municipals ens
situa en una mitjana de 1,33 Kg/habitant i dia.
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A les instal·lacions de Pedret i Marzà hi trobem també la deixalleria comarcal.
La deixalleria és bàsicament un centre de recepció i emmagatzematge selectiu
de residus municipals que, per les seves característiques, no són objecte a la
recollida domiciliària. Els residus que es dipositen a la deixalleria es gestionen o
s’eliminen de manera correcta segons la legislació vigent.
El servei està destinat a la població de l’Alt Empordà que no disposi de
deixalleria al seu municipi i a les petites i mitjanes empreses que vulguin
gestionar els seus residus especials i no especials valoritzables.
El municipi ha estat beneficiari d’una subvenció per a la construcció d’una minideixalleria adherida a la Xarxa de mini-deixalleries de la comarca.
4.5.2. Xarxa de clavegueram
La xarxa de sanejament està connectada a l’estació depuradora d’aigües
residuals del municipi, localitzada al costat de la riera; la posició exacte n’és la
següent:
-

Longitud: 3º 5’ 6,6514”
Latitud: 42º 19’ 23,3341”

El tractament d’aigües residuals es realitza per mitjà d’un sistema de llacunatge
avançat, que consisteix en:
-

Pretractament: canal de desbast de gruixos, cambra de bombament,
desbast de fins,
pericó de distribució,
dues llacunes facultatives en paral·lel,
aiguamoll de flux superficial,
aiguamoll de flux superficial i subsuperficial,
pericó de regulació i
abocament a la riera de Vilajuïga.

Els valors mitjos dels paràmetres d’entrada a la depuradora (segons l’Agència
Catalana de l’Aigua), durant l’any 2004 van ser:
-

Cabal: 250 m3/dia (valor estimat, ja que la planta no disposa de
cabalímetre)
MES: 177 g/m3
DBO5: 205 g/m3

Aquestes aigües residuals s’aboquen, ara com ara, a la riera de Vilajuïga.
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Segons informe de l’ACA de data 19 d’octubre de 2005, el qual s’adjunta a
l’Annex del present Informe Ambiental, es detecta la presència d’aigües
blanques dins del sistema de clavegueram, fruit de la presència de la xarxa
unitària a pràcticament tot el municipi.
Altrament, aquest informe apunta la presència de diversos problemes i les
seves possibles solucions (s’adjunta l’informe en l’Annex 4)
Com a conclusions, aquest informe apunta la necessitat d’eliminar l’entrada
d’excés d’aigua blanca al sistema de clavegueram. Això facilitaria evitar o
eliminar els by-passos d’aigua no tractada o només desbastada a la riera
contigua.
A més, amb la mateixa finalitat, també proposa la instal·lació d’una reixa de
neteja automàtica, i la realització de neteges preventives amb una freqüència
mínima d’una vegada l’any a les canonades de distribució d’aigua a les dues
primeres basses de llacunatge.
4.5.3. Xarxa d’abastament d’aigua potable
La distribució d’aigua al municipi està gestionada per l’empresa SOREA, SA i la
font de subministrament és la Mancomunitat de l’Alt Empordà, amb uns pous
situats a Peralada.
Segons dades proporcionades per l’empresa SOREA, SA, el consum total l’any
2004 ha estat de 96029 m3, enfront dels 96876 m3 de l’any 2003. El número
d’abonats domèstics, ha passat de 497 el 2003, a 507 en el 2004. El número
d’abonats del sector industrial s’ha mantingut estable en 36.
Els consums totals, segons l’ús, es relacionen en la següent taula. Cal dir, que
les diferències entre m3 subministrats i m3 registrats provenen tant de les
pèrdues de la pròpia xarxa, com de subcontatges dels registres dels
comptadors i hidrants d’incendis, així com també de possibles situacions
il·legals.

Total m3 subministrats
Any 2003
Any 2004

119510
121985

Domèstic
79158 (66,24%)
78404 (64,27%)

Usos (m3 registrats)
Industrial
Municipal
12956 (10,84%)
4762 (3,98%)
12769 (10,47%)
4856 (3,98%)

Total
96876
96029

Consums totals segons usos (Font: SOREA)

Les mitjanes anuals i estacionals es relacionen a continuació:
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3

Any 2003

3

Mitjanes (m /dia)

Anual
Estival
Hivernal

Domèstic
217
299
189

Usos (m registrats)
Industrial
35
61
27

Domèstic
215
299
186

Usos (m registrats)
Industrial
35
53
29

Municipal
13
19
11

3

Any 2004

3

Mitjanes (m /dia)

Anual
Estival
Hivernal

Municipal
13
18
12

Mitjanes anuals estacionals de consums (Font: SOREA).

No obstant això, enguany mentre no es substitueix el tram de canonada
general des del dipòsit de Malaveina a Vilajuïga , per tal d’evitar ruptures de la
canonada vella, hi ha instal·lada una vàlvula reductora de pressió a Garriguella i
a conseqüència d’aquesta disminució de pressió, ha calgut instal·lar una bomba
acceleradora a Vilajuïga perquè l’aigua arribi al dipòsit.
Per tant, actualment el cabal subministrat a Vilajuïga està limitat per la bomba
acceleradora que dona 40 m3/h i no pas pel diàmetre de la canonada. En
segona instància s’estaria limitat pels cabals extrets del pous 100 m3/h.
Així doncs, segons la companyia d’abastament d’aigua, tant bon punt es canviï
el tram de canonada que falta, es traurà, tant la vàlvula reductora de pressió
de Garriguella, com la bomba acceleradora de Vilajuïga.
Per tant, la infraestructura existent en quant a abastament d’aigua resulta del
tot suficient en capacitat i dimensió per a fer front al creixement plantejat en
els nous sectors de creixement.
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4.5.4. Xarxa d’energia elèctrica i de combustibles fòssils
La companyia elèctrica que abasteix al municipi és FECSA - ENDESA. Les dades
dels consums elèctrics, durant l’any 2004, per sectors són les següents:
SECTOR
ENERGIA TOTAL FACTURADA (Kw)
Agricultura, ramaderia, avicultura, caça i
93.723
pesca
Màquines i transformats metàl·lics
5.804
Indústries alimentàries, begudes i tabac
213.932
Indústries de fusta i suro
2.422
Construcció i obres públiques
24.213
Hostaleria
276.053
Comerç i Serveis
288.755
Administració i altres serveis públics
186.695
Enllumenat públic
31.184
Usos domèstics
1.420.408
TOTAL
2.543.189
Dades de consums elèctrics per sectors al municipi de Vilajuïga (Font: FECSA – ENDESA)

Pel què fa a combustibles fòssils, no existeix cap xarxa d’abastament al municipi
fora de les de caire privat o particular (calefaccions de gasoil i gas butà).
5. Descripció del planejament general municipal
El planejament vigent fins enguany prové de les Normes Subsidiàries del
municipi, aprovades definitivament el 23 de juliol de l’any 1992.
Aquesta figura de planejament general municipal es composa de la següent
estructura normativa:
5.1.

Planejament general vigent i usos del sòl

Els usos cadastrals actuals queden detallats en el mapa corresponent de l’annex
cartogràfic del present document.
La descripció del planejament vigent es relaciona amb les antigues Normes
Subsidiàries del municipi de Vilajuïga, les quals es resumeixen a continuació:
Sòl urbà
Terrenys qualificats com sòl urbà, segons la Llei del Sòl i el seu Reglament de
Planejament.
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- Tipus d’ordenació:
I. Ordenació segons alineació de vials. La constitueix l’edificació entre
mitgeres amb uniformitat d’alineació de façana i alçada determinada
per l’alçada reguladora màxima.
II. Ordenació oberta. Es basa en la posició física de la parcel·la, les seves
dimensions i la rasant natural del terreny, per el que no es permetran
terraplenats , buidats o anivellacions que alterin en més/menys 0.60
metres la rasant natural, a excepció feta de les necessàries per a
l’accés de persones i vehicles des del vial.
El sòl lliure d’edificació, dins d’una parcel·la que resulti de l’aplicació de
l’ocupació màxima té el caràcter de verd privat protegit (clau 16).
Les parcel·les que tinguin pendents superiors al 30% tenen l’ocupació
restringida.
- Zonificació:
a) Zona de Casc Antic (Clau 12)
Aquesta zona comprèn la primera eixampla de la població als voltants de
l’església.
Per tal de mantenir la unitat conjuntiva de les edificacions del casc antic, és
obligatòria l’alineació de vials, i donada la poca superfície de les finques,
l’ocupació podrà ser del 100%.
La utilització de l’espai lliure interior d’illa es regirà pel previst en zona de verd
privat protegit (Clau 16).
Els usos permesos a la zona de casc antic són:
-

Habitatge unifamiliar.
Habitatge plurifamiliar.
Comercial i oficines.
Indústria artesanal.
Magatzems agrícoles.
Cívic i cultural.
Religiós.

b) Zona de Densificació (Clau 13)
Aquesta zona comprèn les àrees d’eixample més recents de la població,
realitzades seguint el tipus d’ordenació per alineacions de vials.
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Actuacions previstes:
-

Els usos
-

Obres d’infraestructures.
Augment del nivell de dotacions.
Obertura de nous vials estructurants.
Foment de l’edificació per donar continuïtat als sectors, i ordenar els
conjunts englobant els edificis existents.
Considerar sòls urbans els sectors mig consolidats, delimitant polígons
d’actuació amb la finalitat que les càrregues de la de la conservació
del sòl no siguin suportades pel municipi.
permesos a la zona de Densificació són:
Habitatge plurifamiliar i unifamiliar.
Hoteler.
Comercial i oficines.
Indústria artesanal.
Magatzems.
Cívic i cultural.
Sanitari.
Religiós.

c) Zona de Remodelació (Clau 14)
Abasta diversos sectors que pel seu estat actual precisen d’un estudi de detall
posterior a les actuals Normes subsidiàries. S’actuarà a través de Plans
especials de Reforma interior.
Les normes actuals no prefixen les qualificacions de zona però solament donen
opció entre:
-

Densificació
Conservació de l’estructura urbana i edificatòria
Verd privat protegit
Transformació de l’ús existent

d) Zona Verd privat protegit (Clau 16)
Aquesta zona comprèn un conjunt de superfícies urbanitzades lliures
d’edificació i de domini privat.
No s’hi preveu cap actuació amb la finalitat de mantenir l’ús actual de jardins i
hortes.
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e) Zona de Transformació de l’ús existent (Clau 17)
Comprèn un conjunt de superfícies urbanes, ocupades amb edificacions o usos
inadequats i subjectes de transformació vers un altre ús o tipologia edificatòria
segons el cas.
Aquesta qualificació urbanística permet mantenir en servei els usos existents
sense deixar-los fora d’ordenació.

f) Zona d’edificació aïllada (Clau 19)
Aquesta zona comprèn les àrees de sòl urbà del municipi, seguint el tipus
d’ordenació d’intensitat baixa.
S’hi preveuen 4 tipus d’actuació amb la finalitat d’ordenar i estructurar els
diferents sectors:
-

Obres d’infraestructura, avui precària.
Augment del nivell de dotacions,
Obertura de nous vials estructurants.
Foment de l’edificació per donar continuïtat urbana als sectors.

Les tanques que facin front a vials públics, dotacions i espais verds s’hauran de
subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants dels sistemes.

g) Zona industrial (Clau 21a)
Comprèn les àrees industrials existents en els que es troben la fàbrica
d’alcohols i la cooperativa de vins de Vilajuïga.
Els usos permesos en aquesta zona són:
-

Indústries.
Magatzems.
Comerços.
Oficines.
Vivendes annexes a la indústria, única per parcel·la.

Sòl urbanitzable
En el sòl urbanitzable, el Pla determina els sistemes generals i indica en alguns
casos la localització o característiques dels sistemes locals, la determinació
definitiva dels quals correspon al Pla Parcial de cada sector.
Aquest Pla d’ordenació defineix per a cada zona l’edificabilitat, el tipus
d’ordenació i determinades condicions de l’edificació, així mateix assenyala els
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usos principals i complementaris i determina els sectors resultants de la divisió
que hauran d’ésser complimentades i desenvolupades en els corresponents
Plans Parcials.
- Zonificació (segons les característiques concretes de l’ús previstes pel Pla en
cada sector):
a) Zona de desenvolupament Industrial (Clau 21b)
b) Zona de Desenvolupament Residencial (Clau 22)
Els Plans Parcials a redactar són els següents:
I. Sòl urbanitzable A. Residencial situat junt a la carretera de Roses.
II. Sòl urbanitzable B. Residencial situat junt a la carretera de Roses.
III. Sòl urbanitzable C. Residencial situat junt a la carretera de St. Pere de
Rodes.
IV. Sòl urbanitzable D. Residencial situat entre el nucli de Vilajuïga i el Veïnat
de Dalt.
V. Sòl urbanitzable E. Industrial situat a la zona de l’estació del ferrocarril.
a) Zona de Desenvolupament Industrial (S.Uble F/Clau 21b)
L’àrea prevista per a la implantació industrial s’ha considerat idònia per
diferents motius:
-

Ubicació exterior al nucli urbà, disminuint per tant, la incidència
ambiental.
Accés fàcil dels diferents serveis (aigua, energia elèctrica, telèfon,
enllumenat,etc.)
Accés vial, inclòs tràfic pesat.
Proximitat amb l’estació de ferrocarril.
Facilitat en la depuració i abocament de les aigües residuals
produïdes.

La xarxa elèctrica, tant de mitja com de baixa, anirà soterrada.
La intensitat d’edificació per parcel·la no serà superior a 2m2/m2 de sòl.
La superfície mínima serà de 1000m2, amb una ocupació màxima del 70%.
Els usos permesos en aquesta zona són:
-

Indústria classificada.
Magatzems.
Locals comercials.
Oficines.
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-

Vivenda annexa a indústria, única per parcel·la.

b.1.) Zona de Desenvolupament Residencial (S.Uble A - B - D/Clau 22c)
El Pla Parcial previ haurà de complir els següents requisits:
-

Les cessions per a aparcaments seran segons un estàndard mínim de
10m2/habitatge o cada 100m2 d’edificació.
Els vials seran els adequats a la xarxa actual de l’entorn (de cessió
obligatòria i gratuïta).
Les cessions per a zona verda seran segons un estàndard mínim de
21m2/habitatge.
Les cessions de sòl per a equipaments públics seran segons un
estàndard de 24m2/habitatge.
L’edificabilitat bruta del sector serà de 0,3m2/m2 de sòl.
La densitat bruta màxima es fixa en 14 habitatges/Hectàrea.

b.2.) Zona de Desenvolupament Residencial (S.Uble C/Clau22c)
El Pla Parcial previ haurà de complir els següents requisits:
-

Les cessions per a aparcaments seran segons un estàndard mínim de
10m2/habitatge o cada 100m2 d’edificació.
Els vials seran els adequats a la xarxa actual de l’entorn (de cessió
obligatòria i gratuïta).
Les cessions per a zona verda seran segons un estàndard mínim de
21m2/habitatge.
Les cessions de sòl per a equipaments públics seran segons un
estàndard de 24m2/habitatge.
L’edificabilitat bruta del sector serà de 0,15m2/m2 de sòl.
La densitat bruta màxima es fixa en 7 habitatges/Hectàrea.

Sòl no urbanitzable
Es podran realitzar construccions destinades a explotacions agrícoles i
compleixin les condicions següents, a més de les específiques per a cada tipus:
-

Les sol·licituds de llicència aniran acompanyades de memòria tècnica
justificativa de les determinacions assenyalades a l’article 85 de la Llei
del Sòl.
Aquestes sol·licituds suposen una vinculació de l’edifici a la superfície.
En el cas que a l’edificació s’hi prevegi l’ús de vivenda es demostrarà,
mitjançant plànol del contorn, que no existeixen possibilitats de formació
d’un nucli de població.
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Així mateix, es permeten construccions i instal·lacions vinculades a l’execució,
entreteniment i servei de les obres públiques que acompleixin les condicions
descrites en el paràgraf anterior, a més de les específiques de cada tipus.
En tot cas, les edificacions restaran subjectes al règim de l’article 85 de la Llei
del Sòl i seran tramitades pel 44 del Reglament de Gestió.
La Comissió d’Urbanisme o la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
podran autoritzar, seguint el procediment previst per la citada Llei, edificacions i
instal·lacions d’utilitat pública o d’interès social, comercial o turístic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural, així com edificis aïllats destinats a vivenda familiar
en els llocs en que no existeixi possibilitat de formació d’un nucli de població.
En el cas de realitzar-se Plans Especials, tramitats i aprovats amb el
procediment establert a l’article 41 de la Llei, la concessió d’aquest tipus de
llicències correspondrà a l’ajuntament.
Queden prohibides les parcel·lacions urbanístiques definides a l’article 94 de la
Llei del Sòl i es declara incompatible la vivenda plurifamiliar.
El sòl classificat com a no urbanitzable (SNU) engloba el sector afectat pel Pla
d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya, del qual en forma part
el Parc Natural del Cap de Creus. Per les seves característiques, es considera de
protecció total, i només es permetran explotacions de caire forestal.
El sòl classificat com a SNU està classificat en:
-

SNU, com a classificació genèrica, ocupant la pràctica totalitat del terme

-

SNUb, com a reserva de sòl, apte per urbanitzar, que completa la trama

municipal.

urbana en el sector nord del Veïnat de Dalt.

Als efectes previstos a l’article 85 de la Llei del Sòl, s’admet la utilitat pública i
l’interès social dels establiments de càmping així com la necessitat d’emplaçarse al medi rural.
En sòl no urbanitzable es podran instal·lar granges destinades a usos ramaders
d’acord amb el que disposa la llei. Així mateix, també es permetrà l’edificació de
barraques d’ús exclusivament agrícola, prèvia justificació del seu ús.
Sistemes
Són sistemes generals aquells que no estan inclosos en cap polígon de sòl urbà,
ni en cap sector de sòl urbanitzable. Són sistemes locals els que estan inclosos
en aquest Pla d’Ordenació o com a resultat de l’aplicació dels Plans Parcials i
Plans de Reforma Interior que es desenvolupin.
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Sistema general ferroviari (Clau 3)
Comprèn els sòls ocupats per la infraestructura ferroviària, incloent-t’hi edificis i
instal·lacions annexes vinculades al seu servei.
El règim dels sòls afectes per aquest sistema s’ajustarà al que disposa la
legislació especial de la matèria (“Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres”, RD 1211/1990 de 28 de setembre).
Sistema de serveis tècnics (Clau 4)
Es tracta de sòls ocupats o que es preveu ocupar per les infraestructures dels
serveis tècnics, així com per emplaçar els abocadors
i tractament
d’escombraries. Inclou els serveis d’electricitat, abastiment d’aigua, estacions
depuradores, parcs de material de neteja, bombers i maquinària adscrita als
serveis públics.
Els espais lliures d’edificació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es
consideraran com espais lliures verds, tenint-ne especial cura en el cas dels
abocadors i tractament d’escombraries, anul·lant tot impacte paisatgístic.
Sistema viari (Clau 2 i 5)
Comprèn els sòls ocupats o que es preveuen ocupar, per la infraestructura de
circulació de vehicles i vianants.
La col·locació de cartells publicitaris està sotmesa a la prèvia llicència municipal
i, en cap cas es permetrà l’emplaçament de cartells o altres mitjans publicitaris
que limitin la contemplació del paisatge o n’alterin l’harmonia.
Les construccions i instal·lacions a ubicar en els vials integrants del sistema viari
que no siguin urbanes, estan subjectes a les limitacions previstes en el Capítol
primer del títol tercer de la Llei de Carreteres i del seu reglament. Les zones de
servitud definides per l’article 34-1 i les d’afectació, definides per l’article 35-1
de la Llei de Carreteres és preceptiva la Llicència de l’Òrgan administratiu del
qual depengui el vial pel que fa a qualsevol tipus d’obra, canvis d’ús i plantar o
tallar arbres. D’acord amb l’article 77 del Reglament general de Carreteres, des
de la línia d’edificació que s’estableix fins al vial, queden prohibides les
edificacions.
En el cas dels vials del sistema viari que siguin urbans, d’acord amb l’article 482 de la Llei de Carreteres i aquest Pla, les construccions i instal·lacions a ubicar
a les zones contigües, estan subjectes al que preveu aquest article. Serà de
domini públic tot el terreny comprès entre les alineacions que emmarquin
aquests vials. L’Ajuntament podrà realitzar directament les plantacions d’arbres
que es preveuen en aquest Pla o en els projectes d’urbanització que s’aprovin.
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No es preveu un sistema d’aparcaments.
Sistema de Parcs i Jardins Urbans
Sòls destinats a un ús d’espais lliures d’edificació i d’utilització per a jardins i
masses arbòries.
En els terrenys qualificats com a parc no s’hi permeten altres usos i edificacions
que els directament adscrits a la protecció i vegetació.
Les edificacions i instal·lacions hauran de respectar les masses arbòries
existents i no sobrepassar el coeficient de 0,03m2 de sostre/m2 de sòl.
Sistemes d’equipaments
Els sòls destinats a usos comunitaris tals com:
-

l’educatiu
l’esportiu
altres equipaments (de mercat,l’administratiu i altres a determinar per
l’Administració)
cementiri

Es podran establir les condicions urbanístiques d’edificació en un Pla Especial
que haurà de respectar les condicions ambientals, especialment, el paisatge i la
integració de l’ordenació en el sector on s’emplaci l’equipament.
Aquest sistema comprèn els sòls actualment ocupats pel cementiri municipal.
No es preveu cap ampliació.
L’ús industrial
Les condicions urbanístiques dels establiments industrials regulades per les
Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, versen sobre les possibilitats
d’emplaçament relatiu a les vivendes i als nuclis residencials establint una
classificació, a fi d’aconseguir una ordenació coherent dels usos industrials al
terme municipal, evitant les molèsties i, fixant-ne els límits de les seves
magnituds físiques. També s’indiquen les mesures correctores que hauran
d’aplicar aquestes activitats.
La regulació de l’ús industrial es remet al “Reglament d’Activitats Molestes,
Insalobres, Nocives i Perilloses” de 30 de Nov. De 1961, a les “Instruccions per
les quals es dicten normes per a l’aplicació” del Reglament de 15 de Març de
1963 i al “Nomenclator Ampliat i Tipificat sobre Activitats Molestes, Insalobres,
Nocives i Perilloses” del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de 1968
(actualment derogades per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció
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integral de l’administració
reglamentaris).

ambiental,

i

els

seus

desenvolupaments

Per a les activitats classificades com a Molestes, Insalobres, Nocives i
Perilloses, es fixen 5 graus d’intensitat (de menor a major intensitat) que
permeten, posteriorment, fixar segons el grau, les possibles compatibilitats
d’aquestes amb l’ús residencial.
Mesures correctores
Per evitar sorolls i vibracions, les màquines, aparells i els locals hauran de
reunir les característiques necessàries i els aïllaments acústics convenients per
evitar transmissió de sorolls a majors nivells dels permesos.
Les activitats que lliurin fums, pols, boires, vapors o gasos a l’atmosfera, hauran
d’estar dotades de les instal·lacions adequades i eficaces de precipitació de la
pols o de la depuració de vapors o gasos, en sec o per procediment elèctric o
humit.
Les activitats que aboquin aigües residuals hauran de disposar d’estacions
depuradores, el tractament de les quals podrà ser biològic, químic o
fisicoquímic.
Les activitats qualificades com a perilloses hauran de complir la normativa de
prevenció contra incendis.
Desenvolupament i vigilància de l’ús industrial
Tota instal·lació, obertura i funcionament d’activitats industrials està subjecta a
prèvia llicència municipal. L’alcaldia està facultada per decretar les inspeccions i,
sancions que se’n derivin.
5.2.

Descripció general del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal

A continuació es descriu la classificació i qualificació del sòl de la nova
ordenació proposada pel nou Pla.
Sòl urbà
El conjunt de sòl classificat com a sòl urbà té una extensió de 44.71 Ha, el que
representa aproximadament el 3.39% de tot el terme municipal.
Els diferents sectors, Polígons i Unitats d’Actuació i, Plans de Millora Urbana es
relacionen a continuació:
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* Plans de Millora Urbana: PMU-1 (0.52 Ha); PMU-2 (1.03 Ha); PMU-3 (3.1 Ha);
PMU-4 (1.07 Ha); PMU-5 (0.25 Ha).
Entre el planejament vigent i la proposta del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, hi ha un increment de sòl urbà de 5.97 Ha.
Sol urbanitzable delimitat
Pel que respecta al sòl urbanitzable el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
preveu sòl, únicament, dintre d’una de les dues categories previstes en la
vigent Llei d’Urbanisme: sòl urbanitzable delimitat (SUD).
L’oferta total de sòl urbanitzable delimitat del Pla és de 16.20 Ha. Aquesta
superfície representa un 1.23% del total del terme municipal.
Els sòls urbanitzables residencials es reparteixen en 4 sectors de planejament:
•
•
•
•

SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4

(2.03 Ha)
(3.28 Ha)
(2.30 Ha)
(8.58Ha)

Sòl no urbanitzable
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal té l’objectiu genèric d’integrar el
potencial ambiental del territori en el planejament. Això comporta una voluntat
d’anar més enllà de l’estricte compliment de la llei en el que pertoca a la
protecció del patrimoni natural i, per descomptat, de la simple classificació del
territori en funció del seu interès ambiental.
La coherència de les conclusions de l’informe mediambiental i les propostes del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal rau en la regulació de les classificacions
del sòl no urbanitzable com un instrument ajustat i atent als valors ecològics i
mediambientals avaluats en el mateix estudi mencionat.
D’acord amb aquestes condicions de paisatge i espais protegits el POUM
distingeix les següents categories de sòl no urbanitzable:
•
•
•
•

SNU_pein: territori inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural del Parc
Natural del Cap de Creus.
SNU_ppcb: de protecció paisatgística de connector biològic.
SNU_pprr: de protecció paisatgística de recuperació i regeneració.
SNU_pa: de protecció agrícola.

La superfície del SNU és de 95,38% del total del terme municipal de Vilajuïga.
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La qualificació i regulació dels sistemes
La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a
cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació
tot desenvolupant els drets i deures genèrics establerts pel Pla, mitjançant la
classificació del sòl, dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el conjunt
d’elements d’interès general que, relacionats entre sí, configuren l’estructura
general i orgànica del territori i són determinants per assegurar el
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i a l’hora han de
garantir els objectius del planejament referents a infraestructures de
comunicacions, equipaments comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en
general.
La nova regulació dels sistemes parteix d’un doble criteri, d’una banda establir
una classificació sistemàtica que reflecteix l’organització dels elements que
configuren l’estructura del territori, i de l’altra, mantenir una certa continuïtat
respecte a l’estructura anterior, no obstant i respecte aquest document el Pla
opta per identificar els sistemes amb lletres dintre de la definició alfanumèrica
assignada a les diferents claus identificatives per tal de facilitar la comprensió i
lectura del mateix Pla
Els sistemes previstos per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i les
claus identificatives dels mateixos són els següents:
• SISTEMA DE COMUNICACIONS
Sistema viari (clau A)
Sistema ferroviari (clau B)
• SISTEMA HIDROGRÀFIC (clau C)
• SISTEMA D’ESPAIS LLIURES (clau D)
• DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL, EQUIPAMENTS I LLEURE (clau E)
•
•

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (clau F)
SISTEMA DE PROTECCIÓ DE SISTEMES (clau G)

5.3.

Descripció dels sectors d’ordenació

5.3.1. Sector SUD-1
Marc territorial
El sector està situat al sud-est del municipi, contigu a la trama urbana.
Està limitat pel nord i el nord-est per habitatges unifamiliars. Per la banda sud
limita amb la carretera comarcal GI-610, la qual serà objecte d’una obra
d’eixample i reforçament del ferm que s’iniciarà al PK 0+000 (Km 5,137 de la
GI-610) i finalitzarà al PK 5+745 (Km 0,009 de la GI-604), i d’un posterior
desdoblament a l’alçada del sector (PK 9+236) fins al PK 1+020 (GI-604), per
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donar lloc a la variant de Vilajuïga. Per la vessant SE, l’àmbit d’ordenació limita
amb conreus d’oliveres, actualment, en plena producció.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD).
La geometria del sector és clarament poligonal, amb un lleuger pendent en
direcció NE-SW, més pronunciat a la part nord-est, on arriba quasi al 20% i
més planer a mesura que ens acostem als límits amb la carretera.
La superfície total de l’àmbit d’ordenació és de 20.345 m2.
Usos del territori
El terreny del sector objecte d’ordenació urbanística va estar antigament
dedicat a usos agrícoles, tot i que en l’actualitat resta improductiu. La vegetació
de les parcel·les del sector és bàsicament herbàcia de gramínies, amb escàs
valor ecològic.
En aquest sentit, no hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès comunitari protegit
per la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
A l’extrem nord-est del sector hi ha una petita caseta transformadora que rep
l’energia elèctrica de la línia de mitja tensió que connecta amb el municipi de
Pau.
Projectes d’ordenació previstos
La superfície proposada per a l’ordenació és de 20.345 m2.
Els usos previstos s’estructuren en tipologies ben definides:
I. Ús residencial, d’edificació aïllada (qualificació 4 en el POUM),
distribuït per tot l’àmbit central del polígon.
II. Habitatge plurifamiliar protegit (qualificació 5.1-a en el POUM), situat
a l’extrem nord-est, contigües als habitatges ja existents del carrer Oídium.
III. Sistema d’equipaments (qualificació E en el POUM), situat
immediatament sota la zona d’edificació aïllada.
IV. Sistema d’espais lliures (qualificació D en el POUM), es situaria paral·lel
a la carretera de Roses (GI-610).
V. Sistema viari i aparcaments (qualificació A en el POUM)
Per la superfície total projectada en resulta una edificabilitat bruta de 0,31 m2
de sostre per m2 de sòl.
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Així doncs, es preveu un total de 36 habitatges.
Justificació de l’ordenació urbanística proposada
Les previsions de creixement del municipi, tant en connectivitat, com en
necessitat d’habitatges, espais lliures i equipaments, fan que el planejament
urbanístic habiliti nous sectors.
Aquest és el cas del sector SUD1. El desenvolupament urbanístic d’aquest
sector, ha d’aportar més superfície d’espais lliures i equipaments als existents i
dotar al municipi d’una nova zona residencial i d’habitatge protegit de qualitat.
Descripció ambiental particular a l’àmbit d’ordenació del sector SUD-1
Tot seguit es descriuran els factors ambientals particulars de l’àmbit d’ordenació
del sector SUD1. La descripció general dels factors ambientals de l’àmbit
d’ordenació municipal es desenvoluparà amb posterioritat.
Situació geogràfica
El sector objecte d’estudi engloba un conjunt de parcel·les inscrites en la zona
sud-est de l’àrea urbana del municipi de Vilajuïga.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
graves amb matriu sorrenca i llims. Els còdols són de pissarres, gresos i quars
procedents de formacions paleozoiques erosionades de la zona d’on provenen
les rieres de Quermançó i Vilajuïga. S’interpreten com a ventalls al·luvials
corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva part basal a la
terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
Al sector objecte d’ordenació no hi ha cap rec ni riera que discorri pel seu
interior. El pendent, quasi nul, del terreny no facilita l’escorrentia d’aigües
pluvials, amb la qual cosa, cap curs hídric de la zona rep l’aportació d’aquestes
aigües.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona. Al sud, en els límits del
nucli urbà i del propi sector, s’hi troben els aqüífers protegits del Delta dels rius
Muga i Fluvià.
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Donat l’ús eminentment residencial de l’àmbit d’ordenació, sense activitats que
explotin l’aigua del subsòl, ni que aboquin contaminants orgànics ni inorgànics, i
tenint en compte que l’abastament d’aigua potable es realitzarà a partir de la
xarxa d’aigua potable municipal, la incidència sobre l’aigua freàtica de la zona
d’ordenació serà nul·la.
Vegetació
El sector objecte d’ordenació té un ús potencialment agrícola, tot i que
actualment, no es troba en actiu.
La vegetació existent és totalment herbàcia, formant una capa de gramínies
seques d’escàs valor ecològic.
Per altra banda, en les parcel·les contigües al sector d’ordenació hi ha conreus
d’olivera (Olea europaea).
Fauna
Donada la situació del sector, contigua a la trama urbana i a la carretera GI610, i a conseqüència de la pressió antròpica que pateix l’àrea per aquesta
proximitat, la fauna associada a la pobre vegetació del sector és, bàsicament,
de l’ordre dels invertebrats. Ocasionalment, l’única fauna superior que es pot
trobar pertany al grup dels rosegadors (el ratolí domèstic, Mus domesticus),
rèptils del grup dels lacèrtids (la sargantana ibèrica, Podarcis hispanica) i
algunes aus insectívores (el pardal, Parus major) que cerquen aliment en
aquest àmbit.
Paisatge
El paisatge que envolta aquesta zona és eminentment periurbà, dominat per
conreus de secà, concretament d’oliveres i vinya, i alternança amb erms de
conreus, pel que fa a la vessant est i sud del sector. La carretera GI-610 que
limita pel sud del sector i els habitatges del nucli urbà, per l’oest, són els
espectadors permanents, des d’un punt de vista de percepció visual de la nova
ordenació prevista; la visual des de la vessant sud, en plena plana
empordanesa, queda minorada per la contigüitat de l’entramat urbà.
Connectivitat ecològica
Pel que fa a l’afectació de la connectivitat ecològica, aquest sector no n’és
objecte per la seva situació; acotat pel sud per la carretera de Roses, GI-610, i
per la part N i NE per habitatges residencials de l’entramat urbà municipal. En
base a la informació publicada pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona, consistent en l’estudi realitzat per
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Josep Maria Mallarach, el paratge no té un interès declarat com a connector
biològic o paisatgístic.
Patrimoni
No hi ha elements patrimonials a tenir en compte en aquest sector d’ordenació.
Riscos ambientals
L’àmbit d’ordenació es troba inclòs en diverses zonificacions de riscos
ambientals potencials, realitzades per les administracions competents.
En primer lloc, aquest sector d’ordenació limita amb la zona d’aqüífers protegits
del Delta dels rius Muga i Fluvià, segons la cartografia del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Donat l’ús residencial que es preveu en l’àmbit d’ordenació i que no s’hi
desenvoluparà cap activitat que exploti l’aqüífer subterrani per a consum
d’aigua, es considera que l’ordenació proposada no incidirà sobre la qualitat
dels aqüífers protegits.
Per altra banda, segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del
departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
sector es contigu amb zones de risc bàsic d’incendis molt alta.
En relació a les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de
les inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’àmbit particular d’ordenació no es troba en zona de risc d’inundacions, ni
d’esllavissades.
Tot i que part del terme municipal es troba dins de la zona protegida pel PEIN
del Parc Natural del Cap de Creus, el sector objecte d’ordenació n’està exclòs i
es troba a una distància aproximada d’uns 1,5 Km dels límits del Parc.
Per tant, a l’hora de desenvolupar la nova ordenació caldrà tenir en compte els
riscos bàsics d’incendis. Per això, s’hauran de prendre en consideració un seguit
de mesures correctores, les quals restaran descrites en l’apartat corresponent.
5.3.2. Sector SUD-2
Aquest sector d’ordenació està localitzat a l’est del nucli antic, en l’anomenat
Roc de la Balena.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) en el POUM de Vilajuïga.
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La superfície de l’àmbit és de 32831 m2.
Actualment, s’està desenvolupant el Pla Parcial Urbanístic (PPU) del sector, per
tant, no es considerarà objecte d’estudi en el present informe.
No obstant, val a dir que, l’elevació del terreny del sector, fa que sigui un dels
punts més alts del nucli urbà, essent important l’impacte sobre la visual.
Així doncs, és necessari introduir diverses mesures correctores; per això, la part
més alta del sector, coincident amb el pendent més pronunciat, serà qualificada
d’espai verd urbà, mantenint-se inalterada la cobertura vegetal actual, i per
tant, el paisatge existent. Altres mesures a prendre serien utilitzar cromatismes
mimètics amb l’entorn per a les noves edificacions, i la plantació, en vials i
espais públics, de vegetació arbòria i arbustiva autòctona, present en el forest
circumdant.
5.3.3. Sector SUD-3
Marc territorial
El sector està situat a l’est del municipi, contigu al Veïnat de Dalt, per la cara
nord del sector. El sector està delimitat en direcció NE-SE per un rec
d’escorrentia. A l’altra banda del rec s’hi troba un conreu de vinya. Al NE del
sector, la vessant del Puig Castellar, i a l’altra banda del conreu de vinya (Est),
s’hi troba una bosquina xeròfila constituïda, principalment, per coníferes,
concretament pins blancs (Pinus halepensis) i algun pi pinyoner (Pinus pinea),
trobant-t’hi també alguna alzina (Quercus ilex) aïllada. En les zones
esclarissades s’hi troben estepars i brugueres, destacant’hi espécies com
l’estepa negra (Cistus monspeliensis) i el bruc boal (Erica arborea).
El sector és contigu per la seva part N a un dels vials del Veïnat de Dalt; en
aquesta banda, s’hi localitzen habitatges.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD), i està format per dos
subsectors.
El sector té un lleuger pendent en direcció NE-SW.
La geometria del sector es de tipus oval, amb una superfície total de 22.996 m2.
Usos del territori
Els usos de les parcel·les que conformen el sector són eminentment agrícoles.
En la part més a l’extrem NE del sector s’hi troba una petita zona d’horta amb
algunes oliveres (Olea europaea). Seguint en direcció SW, hi ha una parcel·la
de vinya, i a la resta del sector destaquen alguns plançons d’olivera molt
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disseminats. A la banda dreta del sector, contigua al vial públic del Veïnat, hi ha
tres coberts destinats a usos agrícoles i de garatge, amb petits horts
enjardinats que els circumden.
No hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès comunitari protegit per la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Projectes d’ordenació previstos
La superfície total de l’àmbit és de 22.996 m2.
Els usos previstos s’estructuren en tipologies ben definides:
I. Zona de consolidació urbana i edificació aïllada (qualificació 2.2 i 4
en el POUM).
II. Habitatge plurifamiliar protegit (qualificació 5.1-b en el POUM), les
quals es situarien a la vessant sud-oest polígon SUD-3a, amb accés pel
carrer dels Màrtirs.
III. Sistema d’equipaments (qualificació E en el POUM), situat a la vessant
sud-oest del polígon SUD-3b.
IV. Sistema d’espais lliures (qualificació D en el POUM), localitzat al nordest i al sud-oest del polígon SUD-3a.
Es preveu un total de 51 habitatges.
Justificació de l’ordenació urbanística proposada
Les previsions de creixement del municipi, tant en connectivitat, com en
necessitat d’habitatges, espais lliures i equipaments, fan que el planejament
urbanístic habiliti nous sectors: el SUD-3a, situat al c/ Màrtirs, i ressegueix el
SNU del Puig Castellar seguint el còrrec, i el SUD-3b, situat a la zona
d’equipaments central entre sistema ferroviari, i limita amb el carrer sant
Sebastià i les dues rieres del municipi.
El desenvolupament urbanístic d’aquest sector, ha d’aportar més superfície
d’espais lliures i equipaments als existents i dotar al municipi d’una nova zona
residencial i d’habitatge protegit de qualitat, consolidant així el Veïnat de Dalt.
Descripció ambiental particular a l’àmbit d’ordenació del sector SUD-3
Situació Geogràfica
El sector anomenat SUD-3 està constituït per un conjunt de parcel·les situades
al NE del nucli del municipi, concretament, entre el Veïnat de Dalt i la porció de
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sòl no urbanitzable de la banda N de la via del ferrocarril, als peus de la vessant
del Puig Castellar, i està dividit en dos subsectors.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Els còdols són de pissarres,
gresos i quars procedents de formacions paleozoiques erosionades de la zona
d’on provenen les rieres de Quermançó i Vilajuïga.
El sector d’ordenació no es troba en cap zona d’especial interès geològic.
Aigües superficials
A part del rec d’escorrentia que delimita el sector, no hi ha cap altre curs
d’aigua superficial.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona. El sector d’ordenació es
troba fora de la zona de protecció dels aqüífers del Delta dels rius Muga i
Fluvià.
Donat l’ús eminentment residencial de l’àmbit d’ordenació, sense activitats que
explotin l’aigua del subsòl, ni que aboquin contaminants orgànics ni inorgànics, i
tenint en compte que l’abastament d’aigua potable es realitzarà a partir de la
xarxa d’aigua potable municipal, la incidència sobre l’aigua freàtica de la zona
d’ordenació serà nul·la.
Vegetació
Donat l’ús agrícola de la major part del sector, la vegetació predominant és la
típica de zones antropitzades, trobant-se en l’àmbit d’ordenació espècies
objecte de conreu tals com alguns plançons d’olivera (Olea europaea), vinya
(Vitis vinifera) i les espècies típiques de l’horta: brassicàcies, liliàcies, apiàcies,
cucurbitàcies i altres hortalisses; aquestes últimes es localitzen en alguns petits
horts de la zona del sector que limita amb el vial del Veïnat de Dalt, on també
s’hi troben els coberts d’obra anomenats anteriorment.
Fauna
Donat l’ús que se’n fa actualment del sector, la fauna associada als terrenys de
conreu és poc representativa de la fauna predominant en ambients poc
pertorbats o protegits, donat el seu caràcter certament antròpic, i
permanentment transformat.
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Així, l’única fauna superior que es pot trobar, ocasional i esporàdicament, són
alguns mamífers i rèptils i algunes aus, que cerquen aliment en aquest àmbit
(rosegadors, etc.)
Paisatge
L’entorn d’aquesta zona que vertebra els dos nuclis veïnals del municipi,
esdevé un mosaic paisatgístic; el Puig Castellar al NE, com a element natural
destacant, una bosquina xeròfila a l’est i el Veïnat de Dalt amb els seus
habitatges al NW. L’impacte visual de l’ordenació prevista queda minorat per la
continuïtat de la trama urbana dels habitatges del Veïnat de Dalt i per la
situació del sector, als peus de la vessant SW del Puig Castellar. Per la banda
de la via del ferrocarril, l’impacte visual és nul, quedant el sector emparat per
l’elevació que té el terreny des de la via i per les coníferes que hi creixen, des
del punt de vista de la percepció visual.
Connectivitat biològica
Tot i que la zona es troba a una distància d’uns 600 metres dels límits del Parc
Natural, al estar el sector immers en el propi entramat urbà, l’ordenació
prevista no suposa cap alteració a efectes de connectivitat biològica. A més, si
es té en compte, que el rec d’escorrentia que fa de límit del sector d’ordenació
restarà intacte, el paper de corredor biològic que pogués està desenvolupant no
en queda afectat. Per altra banda, s’ha de tenir en compte la importància del
sector com a connector social, consolidant així, la vertebració dels dos nuclis
urbans del municipi.
Patrimoni
No hi ha elements patrimonials a tenir en compte en aquest sector d’ordenació.
Riscos potencials
L’àmbit d’ordenació es troba inclòs en una zonificació de riscos ambientals
potencials, realitzada per l’administració competent.
En primer lloc, segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del
departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
sector es contigu amb zones de risc bàsic d’incendis molt alta.
Per altra banda, aquest sector d’ordenació no es troba en la zona d’aqüífers
protegits
del Delta dels rius Muga i Fluvià, segons la cartografia del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
En relació a les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de
les inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
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l’àmbit particular d’ordenació
d’esllavissades.

no es troba en zona de risc d’inundacions, ni

Tot i que part del terme municipal es troba dins de la zona protegida pel PEIN
del Parc Natural del Cap de Creus, el sector objecte d’ordenació n’està exclòs,
trobant-se a una distància aproximada d’uns 600 metres dels límits del Parc.
Per tant, a l’hora de desenvolupar la nova ordenació caldrà tenir en compte els
riscos bàsics d’incendis. Per això, s’hauran de prendre en consideració un seguit
de mesures correctores, les quals restaran descrites en l’apartat corresponent.
5.3.4. Sector SUD-4
Marc territorial
L’actuació es situa al nord del municipi, englobant un conjunt de parcel·les
entre l’actual zona d’equipaments (poliesportiu, piscina i camp de futbol) i el
Veïnat de Dalt. Així doncs, el sector està limitat per la vessant nord pel
poliesportiu municipal i, pel sud pels habitatges unifamiliars adossats del Veïnat
de Dalt. Per la vessant oest es troba el vial públic (Camí de Quermançó) que
enllaça amb la carretera N-260, dins el sector i, també la riera de Quermançó,
que hi discorre paral·lelament i ja fora dels límits d’actuació.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD).
El sector té un lleuger pendent en direcció NE-SW.
La geometria del sector es de tipus trapezoide, amb una superfície total de
85.779 m2.
Usos del territori
Actualment, la majoria del territori inclòs dins l’àmbit d’ordenació es troba
majoritàriament en desús; a les vessants nord i sud del sector hi ha dues
plantacions de pins destinades a l’aprofitament de fusta i, contigua a la
plantació de la vessant nord i al vial del poliesportiu, s’hi localitza una granja
amb una parcel·la dedicada al conreu de fruiters (ametllers, Prunnus dulcis). Al
centre del sector i pròxima al vial que comunica amb la N-260, hi ha una casa
amb 5 oliveres (Olea europaea), dos eucaliptus (Eucalyptus globulus) i 3 xiprers
(Cupressus sempervirens). Dins la parcel·la propietat de la mencionada casa hi
ha uns cúmuls de terres i runes. La resta del territori és un herbassar sense cap
ús, amb algunes estepes i brugueres disseminades pels límits parcel·laris de la
vessant est. Prop de les darreres cases del Veïnat de Dalt, hi ha algunes soques
disperses de suros i alzines.
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A l’altra banda del vial, entre aquest i la riera de Quermançó, es localitzen unes
parcel·les agrícoles, actualment abandonades que mantenen la protecció típica
de xipresos davant del fort vent de tramuntana. En aquest sistema parcel·lari,
entre vial i riera, ja més cap al sud, destaca un habitatge i un petit conreu de
vinya.
Dins el territori objecte d’ordenació no hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès
comunitari protegit per la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.
Projectes d’ordenació previstos
Els usos previstos s’estructuren en les següents tipologies:
I. Desenvolupament
urbà,
habitatge
plurifamiliar
protegit
(qualificació 5 en el POUM), distribuït per tot l’àmbit del subsector.
II. Sistema d’espais lliures d’edificació (qualificació D en el POUM), a la
perifèria del sector.
III. Sistema d’equipaments (qualificació E en el POUM), a la vessant sud
d’aquest subsector.
Per aquesta superfície total en resulta una edificabilitat bruta de 0,30 m2 de
sostre per m2 de sòl.
Així, es preveu un total de 137 habitatges.
Justificació de l’ordenació urbanística proposada
Es considera adient el plantejament d’aquesta iniciativa urbanística en l’indret
objecte de nova ordenació per adaptar-se a la revisió del Pla d’Ordenació
Urbana i Municipal de Vilajuïga, tant en ordenació com en tipologia d’ordenació.
Amb aquest nou desenvolupament urbanístic s’aconseguirà donar continuïtat al
nucli del Veïnat de Dalt, vertebrant-lo amb l’actual zona d’equipaments, i es
reforçarà, així, la connectivitat social del municipi.
Descripció ambiental particular a l’àmbit d’ordenació del sector SUD4.
Situació geogràfica
L’àmbit d’ordenació es situa al nord del municipi del nucli veïnal del Veïnat de
Dalt, entre l’actual zona d’equipaments esportius i el veïnat. Engloba un conjunt
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de terrenys en desús i d’altres destinats a la plantació de pins per fusta amb
alguna parcel·la dedicada al conreu de la vinya.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva
part basal a la terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
En el sector d’ordenació hi ha un rec d’escorrentia encanyissat que desemboca
a la riera de Quermançó, la qual delimita el sector d’ordenació per la vessant
oest. El cabal d’aquesta riera segueix un règim d’avingudes marcadament
estacional, restant, fora d’època de pluges (primavera i tardor), bàsicament
seca.
Altrament, pel mig del sector d’ordenació, en direcció diagonal nord-est a sudoest, discorre el rec del Mas Bartret, i, donat que es veurà plenament afectat
pel creixement plantejat, és necessari que el planejament derivat doni un
tractament ambiental adequat a aquest còrrec.
El pendent del terreny tendeix lleugerament en direcció est-oest.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona. El sector d’ordenació es
troba fora de la zona de protecció dels aqüífers del Delta dels rius Muga i
Fluvià.
Vegetació
La major part de la vegetació que hi creix és principalment herbàcia, dominada
essencialment per gramínies sense massa valor ecològic. Més a la part oest del
sector, s’hi troben alguns brucs i estepes, l’estepa negra (Cistus monspeliensis)
i el bruc boal (Erica arborea), alternats amb alguns plançons de pi blanc (Pinus
halepensis), nascuts per la proximitat, a banda i banda de dues plantacions
silvícoles, o com a romanent d’alguna antiga plantació. Les dues plantacions de
pins es situen, una al costat del vial del poliesportiu i l’altre, contigua als
habitatges del Veïnat de Dalt.
En el límit nord-est del sector, per darrera de la zona poliesportiva, hi ha una
petita plantació de plançons d’olivera (Olea europaea).
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També contigu al vial del poliesportiu i limitat a l’oest pel vial públic que porta a
la N-260, hi ha un grup de parcel·les destinades al conreu de fruiters,
concretament, ametllers (Prunnus dulcis).
Ja a l’altra banda del vial que arriba a la N-260, entre aquest i la riera de
Quermançó, s’hi troben una sèrie de parcel·les agrícoles, actualment en desús,
dominades per gramínies seques i, envoltades perimetralment per xipresos. Si
es continua en direcció sud, ens trobem amb un petit conreu emparrat de vinya
(Vitis vinifera).
La vegetació dels marges de la riera de Quermançó està dominada per matolls,
canyes (Arundo donnax), esbarzers (Rubus ulmifolius) i aranyoners (Prunus
spinosa).
Fauna
Donat el desús majoritari del sector, i a que ha estat una zona força
antropitzada, la única fauna superior destacable, pertany a la família de les aus
que aprofiten les plantacions de pi com a refugi. Bàsicament són aus
insectívores com la cardina (Carduelis carduelis) o el passerell (C. cannabina),
també pardals (Parus major). Per altra banda, destacar la presència de rèptils
tals com la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i l’habitual fauna
invertebrada.
Paisatge
El paisatge que envolta aquest sector és eminentment peri-urbà, fora de la
zona poliesportiva i el Veïnat de Dalt, en les vessants nord i sud,
respectivament, no hi ha més elements antròpics. A les vessants est i oest del
sector, el paisatge està conformat per un relleu suau de petits turons; el relleu
és, lògicament, més abrupte a la banda de la serra de Rodes, la est; a la
vessant oest un suau turó fa de pantalla visual entre la plana empordanesa i la
vall de la riera de Quermançó, on està emplaçat el sector d’ordenació. Des de la
carretera N-260, a l’alçada del trencant amb el vial que va al Veïnat de Dalt,
passant per el sector d’ordenació, la percepció de la nova ordenació queda
disminuïda per la posició de l’edifici del poliesportiu, que esdevé una barrera
visual de part del sector d’ordenació.
Connectivitat biològica
Tot i que el sector objecte d’ordenació es troba a uns 600m dels límits del Parc
Natural de Cap de Creus; just en la confluència del vial, que connecta amb la N260, amb la riera de Quermançó. Segons la seva posició està en una zona
d’elevat interès connector, el projecte d’ordenació previst respecta els elements
intrínsecs , o sigui, el propi corredor biològic que n’és la riera de Quermançó,
quedant aquesta fora de l’àmbit d’ordenació.
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Pel que fa a la resta del sector, segons la informació publicada pel Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona,
consistent en l’estudi realitzat per Josep Maria Mallarach, la connectivitat social
és un factor imprescindible a considerar, a banda del purament ecològic, per
tenir una visió àmplia i sostenible del concepte de connectivitat. Així doncs, la
ordenació prevista vertebrarà el Veïnat de Dalt amb la zona poliesportiva,
donant continuïtat a l’entramat urbà i millorant la qualitat de vida dels seus
habitants.
Els terrenys contigus a la riera de Quermançó es classifiquen com a espai verd
per a afavorir la funció de corredor biològic i per tant, el paisatge de ribera
romandrà inalterat.
Patrimoni
No hi ha elements patrimonials a tenir en compte en aquest sector d’ordenació.
Riscos potencials
L’àmbit d’ordenació es troba inclòs en una zonificació de riscos ambientals
potencials, realitzada per l’administració competent.
En primer lloc, segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del
departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
sector es contigu amb zones de risc bàsic d’incendis molt alta.
Per altra banda, aquest sector d’ordenació no es troba en la zona d’aqüífers
protegits
del Delta dels rius Muga i Fluvià, segons la cartografia del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
En relació a les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de
les inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’àmbit particular d’ordenació no es troba en zona de risc d’inundacions, ni
d’esllavissades.
Tot i que part del terme municipal es troba dins de la zona protegida pel PEIN
del Parc Natural del Cap de Creus, el sector objecte d’ordenació n’està exclòs,
trobant-se a una distància aproximada d’uns 600 metres dels límits del Parc.
Per tant, a l’hora de desenvolupar la nova ordenació caldrà tenir en compte els
riscos bàsics d’incendis. Per això, s’hauran de prendre en consideració un seguit
de mesures correctores, les quals restaran descrites en l’apartat corresponent.

TRES 60 INNOVACIÓ SL. c/ Vilallonga, 5 1ª 17600 Figueres (Girona)
Tel. 972.510.061 Fax.972 67.03.88 info@tres60.net www.tres60.net

60

Informe ambiental de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga

5.3.5. Descripció dels àmbits de planejament derivat
A continuació es descriuran els sectors objectes de planejament derivat.
En relació a la revisió del Pla d’Ordenació Urbana i Municipal de Vilajuïga, se’n
deriven els planejaments que es relacionen a continuació.
5.3.5.1. Pla de Millora Urbana 1
Marc territorial
Aquest Pla de Millora es situa contigu al sector d’ordenació SUD-1, entre els
carrers Passeig de Pau a la vessant oest, el carrer Remences al nord, i el C/
Oídium a l’est.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbà Consolidat (SUC).
La superfície del Sector d’ordenació és de 5.320m2.
Usos del territori
Actualment, està constituït per una illa de cases, amb alguns solars, en el
centre, amb coberts usats com a garatge de maquinària agrícola.
No hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès comunitari protegit per la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Tampoc hi ha elements patrimonials objecte d’avaluació.
Projectes d’ordenació previstos
Les mesures de millora previstes es basen en la creació d’un vial públic que
travessi el sector i connecti, així, el sector d’ordenació SUD-1 amb el nucli antic
del municipi.
Justificació de l’ordenació proposada
La justificació de l’actuació rau en donar continuïtat al Passeig de Quermançó,
alhora que es vertebra el nucli urbà amb el nou sector d’ordenació SUD-1.
Descripció ambiental particular a l’àmbit del Pla de Millora Urbana 1
Donats els usos i les característiques del sector, no hi ha factors ecològics
d’interès a destacar en el present estudi.
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5.3.5.2. Pla de Millora Urbana 2
Marc territorial
El polígon objecte d’ordenació està situat al sud-oest del nucli antic de Vilajuïga,
limitat per la cara nord-est amb la carretera de Roses (GI-610) que serà objecte
d’una obra d’eixample i reforçament del ferm que s’iniciarà al PK 0+000 (Km
5,137 de la GI-610) i finalitzarà al PK 5+745 (Km 0,009 de la GI-604), i d’un
posterior desdoblament a l’alçada del sector (PK 9+236) fins al PK 1+020 (GI604), per donar lloc a la variant de Vilajuïga. Per la vessant nord-oest, limita
amb el camí que porta al poble de Marzà i, pel sud i sud-oest per camps de
conreu.
El terreny presenta una topografia planera.
Aquesta parcel·la està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i
Municipal de Vilajuïga com a Sòl Urbà no consolidat (SUNC)
La superfície total del polígon d’actuació és de 10.375 m2
Usos del territori
El territori inclòs dins de l’àmbit d’ordenació eren antics camps de conreu, avui
abandonats, tractant-se d’erms de caràcter herbaci. Hi ha una parcel·la en la
que s’hi acumula runa i oliveres objecte de trasplantament.
A l’interior del sector no hi ha cap edificació, ni permanent ni desmuntable.
Dins el territori objecte d’ordenació no hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès
comunitari protegit per la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.
Projectes d’ordenació previstos
La superfície total de l’àmbit és de 10375 m2 dels quals es destinarien 3.885m2
per a habitatge lliure.
Els usos previstos s’estructuren en tres tipologies ben definides:
I. Ús residencial, d’edificació aïllada (clau 4.2 en el POUM), distribuït per
tot l’àmbit del polígon que limita amb la carretera de Roses. La superfície
total d’aquest ús és de 3.885m2.
II. Sistema d’espais lliures (clau D en el POUM), contigu a la carretera de
Marzà.
III. Sistema de verd privat (clau 7 en el POUM)
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Així doncs, es preveu una densitat de 8 habitatges per hectàrea, resultant un
total de 8 habitatges.
Justificació de l’ordenació urbanística proposada
El planejament urbanístic que es vol dur a terme en aquest àmbit es considera
adequat perquè permet definir la nova façana d’entrada a Vilajuïga, completant
l’àmbit sud del nucli urbà. Tenint en compte poder mantenir l’actual perspectiva
del turó de l’església des de l’arribada per la plana. L’edificació es situa
consolidant la façana de l’antiga carretera, que ha d’esdevenir un vial interior
de qualitat.
Descripció ambiental particular a l’àmbit d’ordenació del Pla de
Millora Urbana 2.
Situació Geogràfica
El polígon d’actuació es troba al sud del nucli antic del municipi de Vilajuïga,
travessant la carretera comarcal GI-610, que alhora el limita. Ja en plena plana
empordanesa, el pendent del polígon és quasi nul. Seguint en direcció sud, fora
dels límits de l’àmbit d’ordenació i enmig d’uns conreus de vinya, s’hi troba el
cementiri municipal.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva
part basal a la terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
Per l’àmbit d’ordenació no hi discorre cap curs d’aigua fix o estacional. El
terreny és pràcticament planer.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona. El sector d’ordenació es
troba dins de la zona de protecció dels aqüífers del Delta dels rius Muga i
Fluvià.
Donat l’ús eminentment residencial i comercial de l’àmbit d’ordenació, sense
activitats que explotin l’aigua del subsòl, ni que aboquin contaminants orgànics
ni inorgànics, i tenint en compte que l’abastament d’aigua potable es realitzarà
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a partir de la xarxa d’aigua potable municipal, la incidència sobre l’aigua freàtica
de la zona d’ordenació serà nul·la.
Vegetació
La vegetació del territori està caracteritzada per erms de conreus actualment en
desús, bàsicament de caràcter herbaci, tractant-se doncs, de gramínies seques
amb escàs valor ecològic.
En una de les parcel·les de l’àmbit en qüestió hi ha vàries oliveres que han
estat trasplantades i resten en la parcel·la de temporalment; així doncs, no es
tracte d’un conreu.
Fauna
La fauna potencial de la zona, donada la forta pressió antròpica que ha sofert el
terreny, no és la característica dels ambients poc pertorbats, en conseqüència,
la fauna superior que s’hi pot trobar és esporàdica, tractant-se d’alguns
mamífers (rosegadors com el ratolí domèstic, Mus domesticus),
aus
insectívores i rèptils (lacèrtids) que cerquen aliment de manera puntual en
aquest territori.
Paisatge
El paisatge que envolta el polígon d’actuació és eminentment periurbà; al nord
la carretera de Roses i el nucli urbà, i per la vessant la plana empordanesa amb
els seus camps de conreus, sense que cap altra element natural o antròpic
destaqui per sobre dels altres, des d’un punt de vista de percepció visual.
Tenint en compte les característiques del polígon pel que fa a la seva situació
contigua a la zona urbana, la possible afectació paisatgística que es doni per
l’ordenació projectada no suposarà un impacte visual des del punt de vista de
percepció, tant de la banda de la plana, com de la carretera, precisament per
aquest fet de donar continuïtat a la tram urbana urbana.
Connectivitat biològica
Pel que fa a l’afectació de la connectivitat ecològica, aquest sector no n’és
objecte per la seva situació; acotat pel nord per la carretera de Roses, GI-610,
i pels habitatges de l’entramat urbà. En base a la informació publicada pel
Consell d’Inicatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputació de
Girona, consistent en l’estudi realitzat per Josep Maria Mallarach, el paratge no
té un interès declarat com a connector biològic o paisatgístic.
Per altra banda, tampoc afecta, ni paisatgística ni ecològicament, a cap zona
inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni espai protegit del terme
municipal de Vilajuïga.
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Patrimoni
No hi ha elements patrimonials en el sector objecte d’avaluació.
Riscos potencials
L’àmbit d’ordenació es troba inclòs en diverses zonificacions de riscos
ambientals potencials, realitzades per les administracions competents.
En primer lloc, aquest polígon d’actuació es troba en la zona d’aqüífers protegits
del Delta dels rius Muga i Fluvià, segons la cartografia del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Donat l’ús residencial i comercial que es preveu en l’àmbit d’ordenació i que no
s’hi desenvoluparà cap activitat que exploti l’aqüífer subterrani per a consum
d’aigua, es considera que l’ordenació proposada no incidirà sobre la qualitat
dels aqüífers protegits.
Per altra banda, segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del
departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
sector es contigu amb zones de risc bàsic d’incendis molt alta.
En relació a les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de
les inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’àmbit particular d’ordenació no es troba en zona de risc d’inundacions, ni
d’esllavissades.
Tot i que part del terme municipal es troba dins de la zona protegida pel PEIN
del Parc Natural del Cap de Creus, el sector objecte d’ordenació n’està exclòs,
trobant-se a una distància aproximada d’uns 1,8 Km dels límits del Parc.
Per tant, a l’hora de desenvolupar la nova ordenació caldrà tenir en compte els
riscos bàsics d’incendis. Per això, s’hauran de prendre en consideració un seguit
de mesures correctores, les quals restaran descrites en l’apartat corresponent.
5.3.5.3. Pla de Millora Urbana 3
Marc territorial
El polígon d’actuació engloba un conjunt de parcel·les contigües a la via del
ferrocarril, de caràcter discontinu, totes elles però pròximes o colindants al
Veïnat de Dalt.
Concretament, en la part d’ordenació principal, limita pel nord amb el C/
Topete, per la sud amb el C/ Raval del Mig i prèviament amb la via de tren, a
la cara est amb el C/Dels Màrtirs i el C/ Pi i, per la vessant oest, amb el Camí de
Quermançó.
A més, hi ha un segon sector discontinu que limita entre la riera i la via del
tren.
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Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbanitzable No Consolidat (SUNC).
La geometria del sector és clarament poligonal, amb un lleuger pendent cap a
la vessant oest.
La superfície total del polígon d’actuació és de 31.004 m2.
Usos del territori
El territori objecte d’ordenació engloba un conjunt de solars destinats a l’horta i
d’altres que actualment resten com a erms de conreus; alternats amb aquests
hi ha parcel·les amb habitatge residencial.
La vegetació existent en les parcel·les que havien tingut un ús agrícola és la
típica d’erms de conreus en desús, un herbassar, bàsicament de gramínies
sense valor ecològic destacable. En la resta de parcel·les destinades a l’horta
s’hi troben les espècies d’hortalisses pròpies d’aquests conreus.
Dins el territori objecte d’ordenació no hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès
comunitari protegit per la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.
Projectes d’ordenació previstos
La superfície total de l’àmbit és de 31.004m2 dels quals es destinarien una part
per a habitatge lliure, i el 20% destinat a habitatge protegit.
Els usos previstos s’estructuren en tipologies ben definides:
I. Ús residencial, d’edificació aïllada i consolidació urbana
(qualificació 2.2 i 4.1 i 4.2 en el POUM), distribuït per tot l’àmbit del
polígon PMU-3a.
II. Habitatge plurifamiliar protegit (clau 5) (situat dins de la zona de
consolidació urbana), les quals es situarien en la cantonada nord-est del
polígon PMU-3a, amb accés pels carrers del Pi i Topete.
III. Sistema viari i d’aparcaments (qualificació E en el POUM), repartit
entre el polígon discontinu PMU-3a i el sector discontinu PMU-3b.
IV. Sistema d’equipaments (qualificació E en el POUM), situat en el sector
discontinu PMU-3b.
V. Sistema d’espais lliures (qualificació D en el POUM), situat a l’oest del
sector discontinu PMU-3a.
VI. Sistema viari i aparcaments
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Així doncs, es preveu un total de 68 habitatges.
Justificació de l’ordenació proposada
L’actuació urbanística que es preveu desenvolupar en el polígon permetrà dotar
de nous espais lliures, d’habitatges residencials de qualitat i noves zones
d’equipaments al nucli urbà, alhora de vertebrar els dos veïnats, afavorint la
connectivitat social del municipi.
Aquest Sector d’ordenació, per bé que discontinu en el territori, es de gran
importància estratègica per a la continuïtat, i connectivitat urbana. Es preveu
una millora de la gestió per fer més fàcil el seu desenvolupament, que no ha
tirat endavant per l’afectació de Renfe, que ara es redueix notablement, i per la
múltiple propietat.
Preveu la millora de connectivitat sota la via del tren. I la reserva d’un espai
central d’equipaments, contigu a l’Ajuntament i a l’Escola. Incloent també la
parcel·la del final de l’illa, permetent l’adequació del front de la riera, i la
continuïtat del mateix.
Descripció ambiental particular a l’àmbit d’ordenació del Pla de
Millora Urbana 3.
Situació Geogràfica
El polígon d’actuació es troba en ple nucli urbà, al nord de la via del ferrocarril,
ja dins l’àmbit del Veïnat de Dalt.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva
part basal a la terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
Pel polígon objecte d’ordenació no hi discorre cap curs d’aigua fix o estacional.
El terreny és pràcticament planer, amb un lleuger pendent en direcció oest.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona.
Donat l’ús eminentment residencial de l’àmbit d’ordenació i tenint en compte
que l’abastament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa d’aigua
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potable municipal, la incidència sobre l’aigua freàtica de la zona d’ordenació
serà nul·la.
Vegetació
La vegetació del territori està caracteritzada per erms de conreus actualment en
desús, bàsicament de caràcter herbaci, amb escàs valor ecològic. Algunes
parcel·les es dediquen al conreu d’horta, sent les hortalisses típiques d’aquests
conreus les espècies dominant: brassicàcies (cols, raves), liliàcies (cebes i alls),
apiàcies (pastanaga, api), cucurbitàcies (cogombres, carbassons) entre d’altres.
En les parcel·les amb habitatges residencials s’hi troben algunes espècies
arbòries (pins, xipresos) i de jardineria ornamental. En una de les parcel·les a
l’extrem oest de l’àmbit en qüestió, a l’altra banda del Camí de Quermançó, hi
ha un petit conreu de vinya (Vitis vinifera).
Fauna
La fauna potencial de la zona, donada la forta pressió antròpica que ha sofert el
terreny, no és la característica dels ambients poc pertorbats, en conseqüència,
la fauna superior que s’hi pot trobar és esporàdica, tractant-se d’alguns
aus
mamífers (rosegadors com el ratolí domèstic, Mus domesticus),
insectívores i alguns rèptils (lacèrtids) que cerquen aliment de manera puntual
en aquest territori.
Paisatge
El paisatge que envolta el polígon d’actuació és eminentment urbà, tant per la
vessant nord i est, amb els habitatges del Veïnat de Dalt, com per la cara sud,
amb la via del ferrocarril i les cases del nucli antic; tan sols per la cara oest, hi
destaca un paisatge agrícola, dominat per conreus de vinya.
Tenint en compte les característiques del polígon pel que fa a la seva situació
contigua a la zona urbana, la possible afectació paisatgística que es doni per
l’ordenació projectada no suposarà un impacte visual des del punt de vista de
percepció, precisament per aquest fet de donar continuïtat a la trama urbana.
Connectivitat biològica
En base a la informació publicada pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona, consistent en l’estudi realitzat per
Josep Maria Mallarach, el paratge no té un interès declarat com a connector
biològic o paisatgístic. A més, la zona oest del polígon que limita amb la riera de
Quermançó, destinada actualment al conreu de vinya, es destinarà a espais
verds lliures, amb la qual cosa el possible paper de corredor de la riera restarà
inalterat.
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Per altra banda, tampoc afecta, ni paisatgísticament ni ecològicament, a cap
zona inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni espai protegit del
terme municipal de Vilajuïga.
Els terrenys contigus a la riera de Quermançó es classifiquen com a espai verd
per a afavorir la funció de corredor biològic i per tant, el paisatge de ribera
romandrà inalterat.
Patrimoni
No hi ha elements patrimonials en el sector objecte d’avaluació.
Riscos potencials
L’àmbit d’ordenació es troba inclòs en una zonificació de riscos ambientals
potencials, realitzada per l’administració competent.
Segons la base de dades de Risc Bàsic d’Incendis del departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el sector es contigu amb
zones de risc bàsic d’incendis molt alta.
Per altra banda, aquest polígon d’actuació no es troba en la zona d’aqüífers
protegits
del Delta dels rius Muga i Fluvià, segons la cartografia del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
En relació a les dades que s’extreuen de l’Inuncat, programa de prevenció de
les inundacions de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’àmbit particular d’ordenació no es troba en zona de risc d’inundacions, ni
d’esllavissades.
Tot i que part del terme municipal es troba dins de la zona protegida pel PEIN
del Parc Natural del Cap de Creus, el sector objecte d’ordenació n’està exclòs,
trobant-se a una distància aproximada d’1Km dels límits del Parc.
Per tant, a l’hora de desenvolupar la nova ordenació caldrà tenir en compte els
riscos bàsics d’incendis. Per això, s’hauran de prendre en consideració un seguit
de mesures correctores, les quals restaran descrites en l’apartat corresponent.
5.3.5.4. Pla de Millora Urbana 4
Marc territorial
La zona d’estudi engloba un conjunt de parcel·les situades al sud-oest del nucli
urbà, contigües a la vessant sud de l’actual zona industrial, entre l’estació de
RENFE i la riera de Vilajuïga.
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Està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal de Vilajuïga
com a Sòl Urbanitzable No Consolidat (SUNC).
La geometria del sector és clarament rectangular.
La superfície total del Sector d’ordenació és de 10.666m2.
Usos del territori
Els terrenys alberguen l’antiga fàbrica d’alcohols, actualment en desús.
Als espais entre parcel·les la vegetació existent està constituïda per herbassars i
matolls sense interès ecològic. Als marges de la riera hi destaquen alguns
pollancres (Populus nigra).
Pel sector hi discorren una línia elèctrica i una altra de telefònica en sentit NESW.
No hi ha cap comunitat ni hàbitat d’interès comunitari protegit per la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Projectes d’ordenació previstos
L’actuació prevista pretén donar continuïtat a la rambla del carrer Indústria a
part d’altre millores de pavimentació i adequació del polígon.
Justificació de l’ordenació proposada
Amb l’actuació proposada es pretén fer una millora de la zona en desús per tal
de que el polígon ocupat pel bé patrimonial d’interès local, la Fàbrica d’alcohol,
tingui una ordenació adequada.
Descripció ambiental particular a l’àmbit del Pla de Millora Urbana 4
Situació geogràfica
El sector està localitzat al sud-oest del municipi, entre la riera de Vilajuïga i
l’estació de RENFE.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
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ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva
part basal a la terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
Per fora els límits del sector, vessant est, hi discorre la riera de Vilajuïga amb
un règim d’aigües estacional.
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona.
El sector, es troba en la zona de protecció dels aqüífers del Delta dels rius
Muga i Fluvià, segons la cartografia del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Vegetació
La vegetació existent és principalment herbàcia, constituïda per gramínies sense
massa interès ecològic.
Als marges de la riera hi destaquen alguns pollancres (Populus nigra). També
canyes (Arundo donax).
Fauna
Donat l’ús que s’ha fet dels terrens del polígon, de caràcter antròpic, la fauna
no és la pròpia d’ambients poc pertorbats.
Així doncs, l’única fauna superior que s’hi pot trobar sol ser ocasional, tractantse d’alguns mamífers (rosegadors), rèptils (lacèrtids, principalment) i algunes
aus que cerquen aliment en aquesta zona.
Paisatge
El paisatge que envolta el sector està conformat, per camps de conreu. No
obstant, a part d’estar limitat per la riera per la vessant est, pel nord-est es
troba la zona industrial del municipi i per la cara nord, l’antiga estació del
ferrocarril, actualment, un baixador.
Els elements que destaquen, en termes de percepció visual, són la Fàbrica
d’alcohol i una petita construcció tipus magatzem. Ja en la zona industrial, hi
destaquen les naus de les diferents empreses emplaçades.
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Connectivitat ecològica
En base a la informació publicada pel Consell d’iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona, consistent en l’estudi realitzat per
Josep Maria Mallarach, el paratge no té un interès declarat com a connector
biològic o paisatgístic. Cal dir, però, que la riera com a tal desenvolupa un
paper de corredor biològic. No obstant, el perímetre d’actuació no afecta a la
riera, quedant aquesta fora del s límits d’actuació.
Per altra banda, tampoc afecta, ni paisatgística ni ecològicament, a cap zona
inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni espai protegit del terme
municipal de Vilajuïga.
Els terrenys contigus a la riera de Vilajuïga es classifiquen com a espai verd per
a afavorir la funció de corredor biològic i per tant, el paisatge de ribera
romandrà inalterat.
5.3.5.5. Pla de Millora Urbana 5
Aquest sector d’ordenació es troba al nord-est de l’anomenat Roc de la Balena
que, al seu torn, està situat a l’est del nucli antic.
Aquest sector està classificat segons el nou Pla d’Ordenació Urbana i Municipal
de Vilajuïga com a Sòl Urbà; concretament, amb la clau 2.2 (consolidació
urbana).
La superfície de l’àmbit és de 2447 m2.
Projectes d’ordenació previstos
La superfície proposada per a l’ordenació és de 2447 m2.
Els usos previstos s’estructuren en tipologies ben definides:
I. Ús residencial, de consolidació urbana (qualificació 2.2 en el POUM),
que ocupa quasi tot el polígon.
II. Sistema d’espais lliures (qualificació D en el POUM), situats a l’esquerra
del sector.
Per la superfície total projectada en resulta una edificabilitat bruta de 0,52 m2
de sostre per m2 de sòl.
Així doncs, es preveu un total de 9 habitatges.
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Justificació de l’ordenació urbanística proposada
Aquest sector té per objecte la consolidació urbana amb habitatges de protecció
oficial, a fi de donar resposta a la necessitat d’habitatge assequible en el
municipi. Aquest sector urbà va adossat a un espai verd urbà, el qual donarà
qualitat de vida a tot aquest entorn.
Descripció ambiental particular a l’àmbit del Pla de Millora Urbana 5
Situació geogràfica
El sector està localitzat al nord-est del municipi, al nord-est del Roc de la
Balena.
Geologia i litologia
La tipologia geològica del sector d’ordenació està inclosa dins d’un grup de
materials del pleistocè superior – holocè inferior. Concretament, es tracte de
ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1) i, possiblement la seva
part basal a la terrassa 2 (Qt2).
Aigües superficials i subterrànies
Pel que fa a aigües subterrànies, no es disposa de dades sobre resultats de
nivells piezomètrics ni analítics. Les aigües subterrànies que hi puguin circular
ho fan a través de l’aqüífer granític propi de la zona.
El sector, es troba en la zona de protecció dels aqüífers del Delta dels rius
Muga i Fluvià, segons la cartografia del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Vegetació
La vegetació existent és pràcticament inexistent, atès que enguany, en el
sector, existeixen dues edificacions, les quals són justament l’objecte de la
consolidació urbana en habitatge protegit.
Fauna
Donat l’ús que s’ha fet dels terrens del polígon, de caràcter antròpic, la fauna
no és la pròpia d’ambients poc pertorbats.
Així doncs, l’única fauna superior que s’hi pot trobar sol ser ocasional, tractantse d’alguns mamífers (rosegadors), rèptils (lacèrtids, principalment) i algunes
aus que cerquen aliment en aquesta zona.
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Paisatge
El paisatge que envolta el sector és el Roc de la Balena, al nord, l’est i a l’oest
del mateix, mentre que al sud, el paisatge és estrictament urbà, corresponent al
nucli urbà de Vilajuïga.
Atès que enguany ja hi ha edificacions existents, la incidència paisatgística a
causa de l’ordenació del sector serà ínfima o nul·la, donat que no es preveu cap
alteració significativa de la volumetria existent.
Per tant, la visual paisatgística existent no es veurà alterada per l’ordenació del
sector.
Connectivitat ecològica
En base a la informació publicada pel Consell d’iniciatives Locals per al Medi
Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona, consistent en l’estudi realitzat per
Josep Maria Mallarach, el paratge no té un interès declarat com a connector
biològic o paisatgístic.
Per altra banda, tampoc afecta, ni paisatgística ni ecològicament, a cap zona
inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni espai protegit del terme
municipal de Vilajuïga.
6. Anàlisi de criteris per
ambientalment viables

a

la

valoració

de

les

alternatives

Amb l’objectiu de tenir en compte les alternatives d’ordenació més viables
ambientalment, s’han tingut en compte una sèrie de criteris ambientals des de
l’inici de la planificació de l’ordenació urbanística, per tal d’assegurar que les
propostes d’ordenació que es proposessin des del Consistori fossin compatibles
amb la preservació del medi i la qualitat i la seguretat de les persones.
D’aquesta forma, no es fa necessari avaluar les propostes d’ordenació, un cop
realitzades aquestes, i adaptar-les o modificar-les posteriorment als criteris
ambientals, donat que aquests es garanteixen des del principi en el moment de
proposar una nova zona de creixement, o una reclassificació o requalificació del
sòl existent.
Els criteris ambientals establerts per l’equip redactor, de forma inicial, i
consensuats amb el Consistori, són els següents:
a. Assegurar la qualitat de vida i, especialment, la seguretat de les persones,
mitjançant la prevenció dels riscos ambientals, alhora de prevenir riscos de
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contaminació o afectació ambiental deguts a les noves propostes
d’ordenació.
b. Assegurar la no existència d’hàbitats d’interès comunitari, d’espècies
considerades protegides o en perill d’extinció per la legislació ambiental
vigent o de qualsevol espai d’interès ecològic, agrícola o paisatgístic
significatiu (tenint en compte els usos i les cobertes del sòl existents en el
municipi), en les noves zones de creixement
c. No afectar a cap zona considerada, a priori, com a connector biològic entre
les àrees de protecció especial, així com entre cap altra zona no protegida
però que pogués constituir un hàbitat d’interès per a la fauna de l’entorn
(rieres, recs, zones de cria o d’alimentació, etc.)
d. Assegurar que cap zona d’ordenació proposada es desenvolupi en terrenys
que superin el 20% de pendent del terreny, tal i com estableix la legislació
urbanística vigent.
e. No afectar a cap element de patrimoni arquitectònic, cultural o històric
protegit o catalogat d’interès per les administracions competents.
f. Assegurar que les noves propostes de creixement responen a necessitats
reals de creixement del municipi, de forma que, urbanística i territorialment,
responguin a un enfocament sostenible (justificat per motius de cohesió
social, de dinamització econòmica, de continuïtat urbanística entre nuclis ja
existents, etc.), en detriment de propostes poc justificables sota aquests
mateixos criteris (noves urbanitzacions sense continuïtat amb les existents,
noves tipologies d’edificacions poc afins respecte les existents, sectors
d’ordenació excessivament extensos enfront dels existents, evitant un tot
continu creant barreres d’edificació, etc.).
g. Dotar a les zones verdes i els espais lliures que s’hagin de preveure d’una
certa funcionalitat, bé ecològica, bé social, per tal de que no siguin meres
zones de cessió sense ús, sinó espais amb una finalitat concreta
(esponjament entre zones urbanístiques, zones d’esbarjo i de ús lúdic o
social, àmbits ‘buffer’ o de tampó entre usos urbans i els forests, rieres o
recs, etc.).
h. Consolidar urbanísticament aquells usos o edificacions existents que tinguin
una incidència ambiental, positiva o negativa, sobre el territori, i que, per tal
de mantenir-los donada la seva existència, calgui regularitzar la seva
situació urbanística, bé preservant-los i donant-los-hi continuïtat, bé
corregint qualsevol incidència ambiental negativa que pugui esdevenir, fruit
de la seva presència.
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i. Procurar assolir uns elements viaris que compleixin els criteris de mobilitat
sostenible, adaptats a les necessitats del municipi
Per tant, en virtut de tot l’exposat fins al moment, es considera que les
alternatives plantejades en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de
Vilajuïga compleixen, des de l’inici, amb el principi de desenvolupament
urbanístic sostenible, tipificat en l’article 3er de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme de Catalunya, així com amb les directrius generals tipificades en
l’article 9è de la mateixa Llei, modificat per l’article 3e de la Llei 10/2004, així
com amb la resta de normativa ambiental aplicable, per la qual cosa, es
consideren que són alternatives ambientalment viables per a ser plantejades en
la proposta d’ordenació urbanística.
7. Avaluació Ambiental
La valoració dels impactes ambientals es realitza mitjançant l’elaboració d’un
mètode qualitatiu que indica la importància dels impactes ambientals, i permet
prioritzar l’ordre de tractament dels impactes a l’hora de dissenyar i proposar
les mesures correctores o preventives pertinents.
El mètode es basa en els següents paràmetres:
PARÀMETRE

Intensitat
Signe
Sistema actiu
Efectes
Incidència
Aparició
Persistència

CLASSIFICACIÓ
Greu
Notable
Mínim
Positiu
Negatiu
A determinar
Simple
Sinèrgic
No acumulatiu
Acumulatiu
Directe
Indirecte
Curt termini
Mig termini
Llarg termini
Permanent
Temporal
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Manifestació
Extensió
Reversibilitat
Recuperabilitat

Continu
Periòdic
Irregular
Localitzat
Extensiu
Totalment reversible
Parcialment reversible
Irreversible
Totalment recuperable
Parcialment recuperable
Irrecuperable

Es realitza una anàlisi de cada afectació potencial que cada nou sector
d’ordenació pugui tenir sobre algun component del medi, de forma que, en
base als criteris esmentats anteriorment, en resulten una gradació sobre el grau
d’incidència ambiental que, la proposta d’ordenació, pot tenir sobre el
component del medi ambient.
Aquesta gradació és la següent:






Compatible
Moderat
Sever
Crític
Neutre

En base al resultat de cada afectació, es proposen un seguit de mesures
preventives a aplicar, en cas de desenvolupar-se la proposta d’ordenació.
Per tant, es detalla a continuació l’avaluació de les incidències ambientals de
cada nova ordenació proposada:
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DESCRIPCIÓ

SUD 1

Límits zona
de creixement

•

Sòl Urbanitzable Delimitat.

•

Qualificacions 4, 5.1a, A, D, E.

•

Núm. Habitatges: 36

•

Àrea :20.345 m2

Actualment, el sector de creixement està ocupat per erms
de conreu.

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, pràcticament planera, fa que les construccions previstes s’adaptin al terreny.
Els moviments de terra previstos en la fase executiva del projecte, per l’obertura de
carrers i la construcció dels habitatges, no afectaran a cap classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que el sector es continu a l’entramat urbà, limitat per la carretera i que les
edificacions previstes no sobresortiran de les predominants en el municipi, no es preveu
una percepció visual desproporcionada respecte el paisatge peri-urbà.
Per tot això es preveu un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació. Per altra banda, donat l’ús
eminenment residencial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües freàtiques.

La nova ordenació suposarà un augment relatiu dels nivells de soroll i de la
contaminació lumínica. Cal dir però, que donat l’ús residencial del sector aquesta
afectació, es considera compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
L’ús actual de l’àmbit d’ordenació, de caràcter agrícola, concretament, erms de conreu, fa
que no sigui un hàbitat d’especial interès ecològic, ni de caràcter protegit, per tant, no es
preveu cap impacte sobre cap espècie animal o vegetal.
Es preveu, axí, un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs es contribuirà a un
augment demogràfic del nucli urbà, millorant així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera moderat.
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DESCRIPCIÓ

SUD 2

Límits zona
de creixement

•

Sòl Urbanitzable Delimitat.

•

Qualificacions 2.2, A , D

•

Núm. Habitatges: 32

•

Àrea : 32.831 m2

Actualment, el sector de creixement està abandonat,
trobant-se en els primers estadis de successió vegetal,
degut als incendis i la recurrent activitat antròpica
(antigament vinya).

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, amb pendents superiors al 20%, farà necessari l’anivellament del terreny i el
moviment de terres. Per tant, es preveu un impacte moderat.
El planejament d’aquest sector es va aprobar estan en vigència l’antiga llei d’urbanisme.
Amb la nova llei, degut al pendent, no es permetria l’edificació.

L’elevació del terreny del sector fa que sigui un dels punts més alts del nucli urbà, essent l’impacte sobre la visual serà important.
Així doncs, és necessari introduir diverses mesures correctores; per això, la pat més alta del sector, coincident amb el pendent més
pronunciat, serà qualificat d’espai verd urbà, mantenint-se inalterada la cobertura vegetal actual, i per tant, el paisatge existent.
Altres mesures a prendre serien utilitzar cromatismes mimètics amb l’entorn per a les noves edificacions, i la plantació, en vials i
espais públics, de vegetació arbòria i arbustiva autòctona, present en el forest circumdant. Per tant, la incidència ambiental
d’aquest sector passaria a considerar-se de severa a moderada, a causa d’aquestes mesures correctores esmentades.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació. Per altra banda, donat l’ús
eminenment residencial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües freàtiques.

La nova ordenació suposarà un augment relatiu dels nivells de soroll i de la
contaminació lumínica. Cal dir però, que donat l’ús residencial del sector aquesta
afectació, es considera compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
La vegetació del sector, típica dels primers estadis de successió (estepes, plançons de pi)
en uns terrenys antigament ocupats per vinyes, es veurà afectada per la nova ordenació.
De tota manera, degut a la seva continuïtat amb el nucli urbà i la pressió antròpica
soferta no hi destaquen espècies amb elevat valor ecològic. Es preveu, axí, un impacte
moderat.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs es contribuirà a un
augment demogràfic del nucli urbà, millorant així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorvits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera un impacte moderat.
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DESCRIPCIÓ

SUD 3 a
SUD 3 b

SUD 3 a

Límits zona
de creixement

•

Sòl Urbanitzable Delimitat (discontinu)

•

Qualificacions 2.2, 4, 5.1.b, A, E i D.

•

Núm. Habitatges: 51

•

Àrea : 22.996 m2

Actualment, el sector de creixement està ocupat per erms
de conreu. La vessant nord-est del sector està dedicada
al conreu de vinya i la part contigua al carrer Màrtirs i
trobem alguns coberts agrícoles

SUD 3 b

Escala 1:5500

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, amb un suau pendent , fa que les construccions previstes s’adaptin al terreny.
Els moviments de terra previstos en la fase executiva del projecte, per l’obertura de
carrers i la construcció dels habitatges, no afectaran a cap classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que el sector es continu a l’entramat urbà del Veïnat de Dalt i que les edificacions
previstes no sobresortiran de les predominants en el municipi, no es preveu una
percepció visual desproporcionada respecte el conjunt del territori.
Per tot això es preveu un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES
No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació, tan sols un rec d’escorrentia, seguint
els límits del sector, que es mantindrà. Per altra banda, donat l’ús eminenment residencial
del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües freàtiques.

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC
La nova ordenació suposarà un augment relatiu dels nivells de soroll i de la
contaminació lumínica. Cal dir però, que donat l’ús residencial del sector aquesta
afectació, es considera compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
L’ús actual de l’àmbit d’ordenació, de caràcter agrícola (vinya) i erms de conreu, fa que no
sigui un hàbitat d’especial interès ecològic, ni de caràcter protegit, per tant, no es preveu
cap impacte sobre cap espècie animal o vegetal.
Es preveu, axí, un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs es contribuirà a un
augment demogràfic del nucli urbà, millorant així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera moderat.
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SUD 4

50740

50760

50780

50800

50820

DESCRIPCIÓ
468720

468700
Límits zona
de creixement

468680

Escala 1:5000

•

Sòl Urbanitzable Delimitat.

•

Qualificacions E.1-2-4-5-8, 5.1, 5.2, D, 5

•

Núm. Habitatges: 137

•

Àrea : 85.779 m2

La vessant nord i est del sector estan ocupades per unes
plantacions de pins maderables, la zona central són erms
de conreus. Al llarg de la vessant oest, entre la riera i el
carrer Quermançó, s’hi troben parcel·les agrícoles en
desús, una vivenda i un petit conreu de vinya.

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, pràcticament planera, fa que les construccions previstes s’adaptin al terreny.
Tot i que a la vessant est hi ha un increment del pendent, arribant al 20%, el planejament
preveu situar les cessions d’espai verd en aquestes zones de pendent elevat. Per tant, es
preveu un impacte moderat.

El paisatge que envolta aquest sector és eminentment peri-urbà, fora de la zona poliesportiva i el Veïnat
de Dalt, en les vessants nord i sud, respectivament, no hi ha més elements antròpics. A la vessant oest
un suau turó fa de pantalla visual entre la plana empordanesa i el sector. Els terrenys contigus a la riera
de Quermançó es classifiquen com a espai verd per a afavorir la funció de corredor biològic i per tant, el
paisatge de ribera romandrà inalterat. Per la situació i el tipus d’habitatge, es considera que l’impacte
sobre el paisatge serà moderat.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació, la riera de Quermançó es troba contigua als límits del
sector. Per altra banda, donat l’ús eminenment residencial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les
aigües freàtiques. Altrament, el planejament derivat haurà de donar un tractament ambiental adequat al
còrrec del Mas Bartret.

La nova ordenació suposarà un augment relatiu dels nivells de soroll i de la
contaminació lumínica en una zona que per la seva situació quedava a banda
d’aquestes afectacions. Cal dir però, que donat l’ús residencial del sector aquesta
afectació, es preveu moderada.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
La vegetació del sector, típica dels primers estadis de successió (estepes, plançons de
pi), en la vessant est, i l’herbassar central, en uns terrenys antigament ocupats per
conreus, es veurà relativament afectada per la nova ordenació. De tota manera, no hi
destaquen espècies amb elevat valor ecològic. Es preveu, axí, un impacte moderat.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs es contribuirà a un
augment demogràfic del nucli urbà, millorant així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera un impacte moderat.
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PLA DE MILLORA
URBANA 1

50740

50760

50780

50800

50820

DESCRIPCIÓ
•

Sòl Urbà Consolidat

•

Qualificació 4, A

•

Núm. Habitatges: 10

•

Àrea: 5.230 m2

Límits zona
de creixement
El territori de la unitat d’actuació està constituït per una
illa de cases, amb alguns solars, en el centre, amb
coberts usats com a garatge de maquinària agrícola.

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

Donada la naturalesa del sector, el desenvolupament de l’ordenació prevista, la creació
d’un vial interior, no representarà impacte algun sobre cap classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que la unitat d’actuació es troba dins el nucli urbà, i que l’ordenació prevista es
basa en l’obertura d’un vial connector entre el que serà el sector SUD1_Camí de Pau i
l’actual Passeig de Quermançó, donant cohesió al nucli urbà, es preveu un impacte
compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació, ni cap activitat extractiva que exploti
les aigües freàtiques.

Un cop duta a terme l’obertura de vials hi haurà un relatiu augment de soroll per el pas
de vianants i vehicles, tenint en compte que es tractarà de sistema viari secundari el
trànsit no serà massa elevat. Així doncs, es considera que l’impacte serà compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
Donat l’ús del sector, en sòl urbà consolidat, la vegetació ornamental i la fauna relictual
que s’hi pugui trobar no té un valor ecològic destacable.
Es preveu, axí, un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà positiu, doncs es millorarà el sistema
viari, donant més mobilitat als ciutadans i alhora és vertebraran els veïnats que fins ara
quedaven més aïllats. No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la
seva inexistència.

Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus generats en les fases de desenvolupament de l’obra, així doncs, per
la temporalitat de la mateixa, es considera un impacte compatible.

VALORACIÓ GLOBAL DE LA INCIDÈNCIA
Compatible
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50720

50740

50760

50780

PLA DE MILLORA
URBANA 2

50800

DESCRIPCIÓ

468620

468600

•

Sòl Urbà No Consolidat.

•

Qualificació 4.2, 7 i D.

•

Núm. Habitatges: 8

•

Àrea: 10.375 m2

468580
Actualment, el sector de creixement està ocupat per erms
de conreu abandonats. Existeix una parcel·la on s’hi
acumula runa i oliveres objectes de trasplantament.

Límits zona
de creixement

468560

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, pràcticament planera, fa que les construccions previstes s’adaptin al terreny.
Els moviments de terra previstos en la fase executiva del projecte no afectaran a cap
classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que el sector es continu a l’entramat urbà, limitat per la carretera de Roses, i que
les edificacions previstes no sobresortiran de les predominants en el municipi, no es
preveu una percepció visual desproporcionada respecte el paisatge peri-urbà.
Per tot això es preveu un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES
No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació. Per altra banda, donat l’ús
eminenment residencial i comercial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües
freàtiques.
INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
L’ús actual de l’àmbit d’ordenació, de caràcter agrícola, concretament, erms de conreu, fa
que no sigui un hàbitat d’especial interès ecològic, ni de caràcter protegit, per tant, no es
preveu cap impacte sobre cap espècie animal o vegetal.
Es preveu, axí, un impacte compatible.
INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera un impacte de compatible a moderat.

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC
La consolidació de l’ordenació suposarà un relatiu increment de la contaminació
lumínica i del soroll, cal dir però, que l’afectació serà mínima tenint en compte la situació
del sector, que ja suporta uns nivells de soroll conseqüència del pas de vehicles. Així
doncs, es considera que l’impacte serà compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà positiu, doncs es contribuirà a la
consolidació de la zona comercial a banda de generar més espai residencial, millorant
així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.
VALORACIÓ GLOBAL DE LA INCIDÈNCIA
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PLA DE MILLORA
URBANA 3

DESCRIPCIÓ

PMU 3.a
PMU 3.b

Límits zona
de creixement

•

Sòl Urbà No Consolidat (Discontinu)

•

Qualificació 2.2, 4.1 i 4.2, 5, A, D i E

•

Núm. Habitatges: 68

•

Àrea: 31.004 m2

El territori objecte d’ordenació engloba un conjunt de
solars destinats a l’horta i d’altres que actualment resten
com a erms de conreus; alternats amb aquests hi ha
parcel·les amb habitatge residencial.

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

L’orografia, pràcticament planera, fa que les construccions previstes s’adaptin al terreny.
Els moviments de terra previstos en la fase executiva del projecte no afectaran a cap
classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que el sector es continu a l’entramat urbà, limitat per la carretera de Roses, i que
les edificacions previstes no sobresortiran de les predominants en el municipi, no es
preveu una percepció visual desproporcionada respecte el paisatge peri-urbà.
Per tot això es preveu un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació. Per altra banda, donat l’ús
eminenment residencial i comercial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües
freàtiques.

La consolidació de l’ordenació suposarà un relatiu increment de la contaminació
lumínica i del soroll, cal dir però, que l’afectació serà mínima tenint en compte la situació
del sector, que ja suporta uns nivells de soroll conseqüència del pas de vehicles. Així
doncs, es considera que l’impacte serà compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
L’ús actual de l’àmbit d’ordenació, de caràcter agrícola, concretament, erms de conreu, fa
que no sigui un hàbitat d’especial interès ecològic, ni de caràcter protegit, per tant, no es
preveu cap impacte sobre cap espècie animal o vegetal.
Es preveu, axí, un impacte compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà positiu, doncs es contribuirà a la
consolidació de la zona comercial a banda de generar més espai residencial, millorant
així el teixit social i econòmic del mateix.
No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva inexistència.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de recollida de
residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en capacitat, en base a la
nova població resident. Es considera un impacte de compatible a moderat.

VALORACIÓ GLOBAL DE LA INCIDÈNCIA
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PLA DE MILLORA
URBANA 4

50680

50700

50720

50740

50760

DESCRIPCIÓ
468620

•

Sòl Urbà Consolidat

•

Qualificació 2.2, 4.1 i 4.2, 5.1, A, D i E

•

Ordenació edifici Fàbrica d’Alcohols

•

Àrea: 10.666 m2

Fàbrica d’alcohols
468600

Límits zona
de creixement

468580

El territori de la unitat d’actuació està constituït per
l’antiga fàbrica d’alcohols, en uns terrenys actualment en
desús vora l’estació del ferrocarril.

Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA
Donada la naturalesa del terreny, el desenvolupament de l’ordenació prevista, la
consolidació del passeig de l’Estació, no representarà impacte algun sobre cap
classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que la unitat d’actuació es troba dins el nucli urbà, i que l’ordenació prevista es
basa en l’obertura d’un vial connector entre el que serà el sector SUD1_Camí de Pau i
l’actual Passeig de Quermançó, donant cohesió al nucli urbà, es preveu un impacte
compatible.
INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES
La riera de Vilajuïga discorre per fora dels límits del sector d’ordenació. L’actuació de
millora prevista no suposarà cap afectació sobre la riera. Tampoc s’hi desenvoluparà cap
activitat que exploti les aigües freàtiques de la zona, per tant, l’impacte previst és
compatible.

Un cop duta a terme l’obertura de vials hi haurà un relatiu augment de soroll per el pas
de vianants i vehicles, tenint en compte que es tractarà de sistema viari secundari el
trànsit no serà massa elevat. Així doncs, es considera que l’impacte serà compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
Donat l’ús que ha tingut el sector, la vegetació i fauna que s’hi desenvolupa és la pròpia
d’ambients antropitzats, així doncs, es preveu que la reforma projectada suposarà un
impacte compatible sobre la vegetació i la fauna.

L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà positiu, doncs es millorarà el sistema
viari, donant més mobilitat als ciutadans i alhora és vertebraran els veïnats que fins ara
quedaven més aïllats. L’impacte sobre el bé patrimonial (fàbrica d’alcohols) es
considera positiu per la millora que se’n derivarà de l’actuació.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus generats en les fases de desenvolupament de l’obra, així doncs, per
la temporalitat de la mateixa, es considera un impacte compatible.
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PLA DE MILLORA
URBANA 5

DESCRIPCIÓ
•

Sòl Urbà Consolidat

•

Qualificació 2.2, A, D

•

Núm. Habitatges: 9

•

Àrea: 2.447 m2

Límits zona
de creixement
Escala 1:5000

INCIDÈNCIA SOBRE EL PAISATGE

INCIDÈNCIA SOBRE LA GEOLOGIA
Donada la naturalesa del terreny, el desenvolupament de l’ordenació prevista, no
representarà impacte algun sobre cap classificació d’interès geològic.
Per tant, es preveu un impacte compatible.

Donat que la unitat d’actuació es troba adossada al nucli urbà, i amb edificacions
existents, es preveu un impacte compatible, atès que no suposarà cap alteració
substancial de la qualitat paisatgística del municipi.

INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC

INCIDÈNCIA SOBRE LES AIGÜES
Pel sector d’ordenació no hi discorre cap curs d’aigua. Així mateix, no s’hi desenvoluparà
cap activitat que exploti les aigües freàtiques de la zona, per tant, l’impacte previst és
compatible.

Un cop duta a terme l’obertura de vials hi haurà un relatiu augment de soroll per el pas
de vianants i vehicles, tenint en compte que es tractarà de sistema viari secundari el
trànsit no serà massa elevat. Així doncs, es considera que l’impacte serà compatible.

INCIDÈNCIA SOBRE LA SOCIOECONOMIA I PATRIMONI

INCIDÈNCIA SOBRE LA VEGETACIÓ I LA FAUNA
Donat l’ús que ha tingut el sector (amb edificacions existents), la vegetació i fauna present
és la pròpia d’ambients antropitzats, així doncs, es preveu que la reforma projectada
suposarà un impacte compatible sobre la vegetació i la fauna.

L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs no suposarà cap
augment ni cap millora substancial sobre l’activitat econòmica ni sobre el teixit social del
municipi, atès que només es projectes 9 nous habitatges.

INCIDÈNCIA SOBRE ELS RESIDUS
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residus generats en les fases de desenvolupament de l’obra, així doncs, per
la temporalitat de la mateixa, es considera un impacte compatible.
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8. Mesures preventives de caràcter general relatives a la protecció del
medi
Els instruments de planejament que desenvolupin les propostes d’ordenació
previstes en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga hauran
de seguir les següents determinacions ambientals de caràcter preventiu:
Intervenció integral de l’administració ambiental
Totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit del present POUM
s’ajustaran en tots els seus aspectes, al que disposa la Llei 3/1998 d’Intervenció
integral de l’Administració Ambiental i al Decret 136/1999 d’aprovació del
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, així com els seus
annexos.
Aigües residuals
Per l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram s’haurà de
disposar, si resulta necessari, d’un sistema de pre-tractament i depuració en
origen que haurà de permetre d’assolir els paràmetres d’abocament a la xarxa
de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) que resultin de les normes
de gestió de l’estació depuradora corresponent i siguin fixats per la normativa
vigent.
Quan no sigui possible la connexió amb la xarxa general de clavegueram i, per
tant, amb el sistema de tractament corresponent, s’haurà de comptar amb
sistemes de tractament autònoms per als quals serà necessària la preceptiva
autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Restarà prohibit
qualsevol abocament a la llera pública sense l’autorització esmentada.
Es preveu una xarxa separativa d’aigües plujanes i d’aigües residuals. Per al
primer cas, es preveu la col·locació d’elements de registre que impedeixin el
pas de residus sòlids flotants i d’altres residus en suspensió, abans d’evacuar
les aigües a la xarxa hidrològica superficial.
En qualsevol cas, és imprescindible que el municipi disposi de l’estació
depuradora d’aigües residuals en plenes facultats operatives, abans de tornar
les aigües residuals a la llera pública, i, en conseqüència, tenir en compte les
recomanacions que consten en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua,
adjunt al present Informe Ambiental.
Regulació dels residus
En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d’activitat establirà la situació
de les instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, tractament,
reciclatge i eliminació de residus industrials, d’acord amb les determinacions de
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l’article 42 i 43 de la llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i de la
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993.
És necessari contemplar, en les zones verdes o de vialitat, una reserva de sòl
per a àrees d’aportació amb contenidors de recollida de rebuig i de recollida
selectiva de residus, que puguin generar les activitats o els habitatges que en
ells s’hi realitzin.
Donat el número d’habitatges, es produirà un increment d’habitants respecte la
població actual de municipi. Tenint en compte1 el cens poblacional del 2004,
que fou de 1063 habitants, i les tones totals de RSU generades a Vilajuïga el
mateix any, que fou de 514,46 Tones, resulta una ratio de 1.33 Kg/habitant i
dia.
En base a la nova població residencial resultant de la totalitat de la nova
ordenació (de mitjana 3.1 habitants per habitatge), per a un total de 351
habitatges, pot resultar una nova població d’aproximadament 1.088 nous
residents, és a dir, 528 Tones/any addicionals al municipi, un 102.6%
d’increment aproximadament.
Per això, i tenint en compte la densitat mitjana del rebuig de 150 Kg/m3, i
tenint contenidors de rebuig de 1.100 litres (1m3), seran necessaris 10
contenidors de rebuig per a totes les zones d’ordenació, més un 30% de marge
prudencial per a pics de producció, resulten un total de 13 contenidors, els
quals hauran de ser repartits proporcionalment a la població prevista per a cada
nou sector d’ordenació, tenint en compte les ratios estimades de 3.1
habitants/habitatge i de 1.33 Kg/habitant i dia.
Aquesta xifra es considera amb una freqüència de recollida diària; no obstant
això, si la freqüència de recollida és més espaiada, s’ha de tenir en compte un
augment en el nombre de contenidors, en funció de la periodicitat de la
recollida.
Per a les fraccions valoritzables, tenint en compte la densitat variable de cada
tipus de fracció, s’estimen necessaris 3 contenidors de cada tipus (paper-cartró,
envasos i vidre) per a cada zona d’ordenació.
Preferiblement, s’ubicaran punts de contenidors de rebuig i un contenidor per a
cada una de les fraccions de recollida selectiva: vidre, paper i cartró, i envasos
lleugers. Aquestes zones s’ubicaran, preferentment, en els vials d’accés a les
zones d’ordenació, i sempre tenint en compte les característiques de les rutes
actuals de recollida.
Així, els punts de contenidors és recomanable que s’ubiquin de manera que la
distància de qualsevol habitatge a una d’aquestes noves àrees sigui inferior de
100 metres, tant si aquests punts són de nova creació, com si corresponen a

1

Dades extretes de la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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punts ja existents en el municipi, però que resultin pròxims a noves zones
d’ordenació.
No obstant, per a prevenir la saturació dels contenidors de rebuig i/o de
selectiva, és aconsellable que, tant per a les activitats, com per als habitatges,
es disposi d’un espai habilitat per a contenidors propis, per tal de poder
emmagatzemar la brossa ogànica, de rebuig i selectiva o valoritzable, dins de
cada habitatge o activitat. Aquest espai serà mantingut per part de cada
propietari en les degudes condicions de salubritat i higiene.
Així doncs, si es considera una ocupació mitjana de 3,1 habitants per habitatge,
el nombre mitjà d’habitants per contenidor de rebuig és de 87, és a dir, uns 28
habitatges per contenidor.
Enderrocs i altres residus de la construcció
La gestió dels residus generals com a conseqüència dels processos d’execució
material dels treballs de construcció, excavacions, i processos de
desmantellament i enderroc d’edificis i d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme
d’acord amb les determinacions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de construcció.
Aquestes instal·lacions hauran d’estar legalitzades en virtut del que estableix la
Llei 30/1992, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració
ambiental, i el seu desenvolupament reglamentari.
Protecció de l’ambient atmosfèric
Emissions a l’atmosfera
Totes les activitats que s’exerceixin en aquest sector amb focus emissors de
fums i gasos, estaran obligades a limitar els nivells d’emissió als mínims
admissibles fixats pel “Decreto 833/1975”, de 6 de febrer, de desplegament de
la “Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico” i normativa
concordant, així com donar compliment a les determinacions de la legislació
esmentada i les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de
protecció de l’ambient atmosfèric, Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de
la Llei 22/1983 i Decret 322/1987 de desplegament de la Llei 22/1983.
Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el límit d’emissió
regiran els nivells que es determinin, en el seu cas, en la llicència per l’exercici
de l’activitat. Aquestes activitats resten sotmeses igualment a l’obligació
d’instal·lar els sensors automàtics necessaris i permetre dur a terme les
mesures d’autocontrol que s’assenyalin en l’esmentada llicència.
Sorolls i vibracions
Els criteris d’urbanisme sostenible que s’han tingut en compte en referència a la
contaminació deguda al soroll són la previsió del nivell sonor de les cases,
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mesures de disminució del soroll, si s’escau, i el bon aïllament dels tancaments i
de les cobertes.
La única activitat susceptible de produir soroll als nous sectors d’ordenació del
municipi de Vilajuïga en nivells superiors als permesos per la Llei 16/2002, de
Protecció Contra la Contaminació Acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002) és el
pas dels vehicles pels seus carrers.
Els projectes d’ordenació són en general de tipus residencial, per tant, fan que
aquestes zones de nou creixement no siguin un lloc de pas principal per al
trànsit i, per tant, que hi hagi pocs vehicles que circulin pels seus carrers. A
més, les dues úniques àrees que actualment ja suporten un trànsit relativament
elevat de vehicles per la seva situació contigua a la carretera de Roses (SUD1 i
PMU3) veuran reduïda aquesta afectació sonora per la construcció de la nova
variant. Per això s’estima que el nivell sonor en conjunt durant el dia serà
inferior a 60 dB en horari diürn i 50 dB en horari nocturn, que correspon al
nivell sonor màxim permès per la Llei de Protecció Contra la Contaminació
Acústica per a zones de sensibilitat alta.
En aquest sentit, es recomana classificar com a zona de sensibilitat alta (A) tot
el sòl no urbanitzable del municipi (tant l’inclòs en el parc natural de Cap de
Creus, com el que no ho està), així com els plans de millora urbana i els
conjunts agrícoles que tenen per objecte la protecció del sòl agrícola i del
territori com a connector.
Altrament, també es recomana classificar com a zona de sensibilitat acústica
mitjana (B) tot el sòl urbà i urbanitzable del municipi, mentre que la zona de
sensibilitat acústica baixa (C) restaria, en tot cas, restringida als voltants de les
carreteres GI-610, GI-604 i N-260.
Enllumenat públic i privat
És d’aplicació la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el seu desenvolupament
reglamentari contingut en el Decret 82/2005, de 3 de maig.
El sistema d’enllumenat exterior que s’implementarà, en termes de disseny de
la xarxa d’enllumenat i dels elements que la composin) consistirà en tots els
casos en lluminàries de vapor de sodi d’alta o baixa pressió i de baix consum,
apantallades en el seu hemisferi superior, les quals hauran de ser d’una alçada
convenient per a la correcta il·luminació dels vials, parcs i places, sense que el
feix de llum es dissemini per un excés d’alçada o per una presència massiva
d’arbres a la via pública.
El model escollit complirà amb les característiques de la llei 6/2001 en quant a
dispersió de llum i potència, així com en les prescripcions establertes en el
Decret 82/2005, per a les àrees E3 i E4.
Es planificaran sistemes eficients d’enllumenat exterior, tal com sistemes de
regulació de flux o sistemes horaris d’encesa i apagada, amb l’objectiu
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d’economitzar la despesa energètica i respectar les condicions ambientals de
nocturnitat, de forma que el flux lumínic de l’hemisferi superior de les làmpades
compleixi amb el que s’estableix en els annexos del reglament.
Pel que fa a l’enllumenat privat, els habitatges i les activitats disposaran de
sistemes eficients d’enllumenat interior i especialment exterior, amb làmpades
de vapor de sodi d’alta o baixa pressió, i sense permetre’s sistemes
d’enllumenament exterior de rètols, aparadors, jardins o façanes més enllà de
l’horari considerat nocturn segons la legislació vigent aplicable.
Regulació paisatgística
Els projectes que desenvolupin les edificacions privades o públiques, preveuran
plantacions arbòries autòctones a les parcel·les de manera que des de l’exterior
del perímetre de l’àmbit d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per
elements arbrats.
En els sectors d’ordenació que limiten amb la xarxa hidrogràfica superficial,
•
•
•

SUD-3
SUD-4
PMU-3

es vetllarà pel manteniment, com a mínim, de la zona de 5m de domini públic a
banda i banda del curs fluvial present, sense que aquest sigui envaït per cap
element d’obra, ni durant la fase d’execució urbanística dels nous sectors
d’ordenació, ni posteriorment, amb l’objectiu de mantenir la franja de bosc de
ribera.
Addicionalment, és recomanable que es deixin lliures els espais contigus als
cursos d’aigua (per exemple, amb espais verds públics) a fi d’afavorir les
condicions de corredors biològics dels cursos d’aigua.
Per altra banda, es mantindrà neta la llera de les dues rieres del municipi, amb
l’objectiu d’afavorir el lliure pas de l’aigua, però alhora de ser un entorn net,
endreçat i salubre.
Es planificaran les zones enjardinades de les vies i espais públics amb sistemes
eficients de reg (gota a gota).
S’evitaran zones amb gespa en la jardineria pública per motius d’economia de
l’aigua.
Condicions de protecció contra incendis
Totes les activitats hauran de complir el previst en les normes NBE-CPI-96; als
Reals Decrets 2177/1996 i R.D. 1942/1993; i al Decret 241/1994 de 26 de
juliol; o a les normatives que les substitueixin.
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En els sectors d’ordenació contigus a zones amb risc d’incendi molt elevat,
•
•
•
•

SUD
SUD
SUD
SUD

1
2
3
4

és necessària la constitució i el manteniment anual de franges perimetrals de
protecció de 25 metres d’amplada contra incendis, donada la seva proximitat a
zona forestal.
Així mateix, també caldrà disposar d’hidrants H-100 pròxims als perímetres
d’aquests sectors per tal de facilitar les tasques d’extinció d’incendis, en cas de
produir-se.
Condicions d’habitatge sostenible
Per a donar compliment a les determinacions sobre habitatge sostenible vigents
actualment, cal que es tinguin en compte les següents condicions:
-

-

Cal que els habitatges disposin de tancaments aïllants (d’alumini o PVC) per
a garantir les òptimes condicions de temperatura interior.
És recomanable que els habitatges disposin de sistemes d’ACS (aigua
calenta sanitària) amb font de calor (parcial o total) mitjançant plaques
solars tèrmiques. Per tant, caldrà que disposin d’un habitacle destinat a la
ubicació del sistema d’acumulació i funcionament d’aquesta instal·lació
També podran disposar de plaques solars fotovoltaiques per a la il·luminació
interior i/o exterior de les vivendes, connectat a la xarxa elèctrica general.
Per tant, caldrà que disposin d’un habitacle destinat a la ubicació del sistema
d’acumulació i funcionament d’aquesta instal·lació
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9. Document de síntesi
Objecte
El present Informe Ambiental es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de
Vilajuïga, el qual és l’impulsor de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
municipal.
La figura de planejament general municipal vigent fins al moment són les
Normes Subsidiàries, les quals foren aprovades definitivament l’any 1992.
Els objectius concrets que es planteja la revisió del planejament a Vilajuïga són:
a. Actualització del planejament urbanístic del municipi mitjançant el POUM,
que ofereix un major grau de detall i precisió.
b. Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística, així com a les
matèries sectorials amb incidència urbanística
c. Efectuar les reserves necessàries per a adaptar les previsions de creixement
a les circumstàncies del municipi i del mercat, prenent coma punt de partida
la realitat actual
d. Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri
ambiental, amb la protecció d’àrees de valor agrícola, forestal i les àrees
d’inundabilitat, d’acord amb les condicions del territori
e. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, camins rurals, recs i
rieres, i altres elements estructurals del territori
f. Adequar les normes urbanístiques i ordenances per tal de facilitar la seva
aplicació, incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i
precises en cada règim del sòl que millor s’adapti als seus objectius
g. Reservar els terrenys necessaris per als sistemes urbanístics: espais lliures,
equipaments i vialitat.
h. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i
preservació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
El present document té per objectiu ser l’instrument que descrigui les principals
característiques mediambientals dels nous àmbits a ordenar urbanísticament,
per tal d’identificar-ne les incidències ambientals, i proposar, si s’escau, les
mesures correctores i/o preventives per a minimitzar aquestes afectacions; en
conjunt, es pretén donar compliment als articles 9 de la lei ‘Urbanisme, sobre
les directrius ambientals per al planejament urbanístic, i a l’article 2, sobre
l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible.
Justificació i estructura
La presència d’un informe ambiental dins del procés de tramitació, aprovació o
modificació del planejament general municipal resta tipificada en l’Article 59.1.f
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya (LUC), modificat
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per l’article 1er de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de
l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local.
Per altra banda, l’estructura del present Informe Ambiental respon a les
prescripcions descrites en la LUC, en base al seu Article 59.1.f, així com en
l’Article 10è del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament parcial de la LUC, però, especialment, en el que es tipifica en
l’Article 4rt de la Llei 10/2004, el qual afegeix una nova Disposició Transitòria
(DT) 10ª a la Llei 2/2002, relativa a l’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE),
segons la Directiva 2001/42/CE, sobre l’avaluació dels efectes de determinats
plans i programes sobre el medi ambient (Article 5è i Annex I).
Altrament, no és d’aplicació la metodologia de l’Estudi d’Impacte Ambiental
establert en el Decret 114/88, de 7 d’abril, donat que la revisió del planejament
general urbanístic municipal de Vilajuïga no es troba dins de cap dels supòsits
de l’esmentat Decret, així com tampoc de la legislació bàsica estatal recollida en
la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental (AIA).
Tampoc és aplicable, per la seva banda, el punt 6è de l’Annex 2.II del Decret
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN), sobre obres, instal·lacions i activitats sotmeses a AIA que
estiguin ubicades dins dels espais PEIN.
Per tant, l’estructura de l’Informe Ambiental s’ajusta a allò establert en la
Directiva Comunitària sobre Avaluació Ambiental Estratègica (AAE).
Descripció de l’ordenació prevista
La Revisió del Pla General de Vilajuïga presenta un seguit de propostes
d’ordenació, per a la constitució d’àrees eminentment residencials.
Aquestes zonificacions són, per una banda, l’ordenació d 4 Sòls Urbanitzables
Delimitats (SUD), i, per l’altra, 5 propostes objecte de planejament derivat a
través dels corresponents Plans de Millora Urbana (PMU).
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Les principals característiques dels sectors d’ordenació esmentats són les
següents:
ÀMBIT
Sector S.U.D 1

Sector S.U.D 2

Sector S.U.D 3
Sector S.U.D 4

Pla de Millora Urbana 1

OBJECTE D’ORDENACIÓ
Ús residencial amb edificació aïllada i vivenda
plurifamiliar protegida.
Es preveuen 36 nous habitatges.
Actualment desenvolupant-se el Pla Parcial
Urbanístic, per la qual cosa, no és objecte
d’avaluació del present informe ambiental. Es
planifiquen 32 nous habitatges.
Zona de desenvolupament urbà i vivenda
plurifamiliar protegida, de caràcter discontinu.
Es preveuen 51 nous habitatges.
Usos residencials d’habitatge protegit.
Es preveuen 137 nous habitatges en total.
Creació d’un vial públic que travessi el sector i
connecti el sector d’ordenació SUD-1 amb el
nucli antic del municipi.
Es plantegen 10 nous habitatges.

Pla de Millora Urbana 2

Pla de Millora Urbana 3

Pla de Millora Urbana 4

Pla de Millora Urbana 5

Previstos usos residencials amb edificis aïllats i
de zona verda.
Es preveuen 8 nous habitatges.
Sector de caràcter discontinu, amb previsió de
consolidació urbana i d’usos residencials amb
edificació aïllada i habitatge plurifamiliar
protegit.
Es preveuen 68 nous habitatges.
Donar continuïtat a la rambla del carrer
Indústria amb millores de pavimentació i
adequació del polígon, per tal que el polígon
ocupat pel bé patrimonial d’interès local de la
Fàbrica d’alcohol tingui una ordenació
adequada.
Mantenir els conjunts agrícoles actuals, de
terrenys agrícoles i masos, per tal de protegir el
mosaic paisatgístic que originen aquests
conjunts agrícoles, alhora que es preserva el
paper de corredor biològic que tenen les dues
rieres circumdants.
Es plantegen 9 habitatges.

En total, hi ha la previsió de 351 nous habitatges, sempre i quan es
desenvolupin tots els sectors d’ordenació contemplats en la present revisió del
POUM de Vilajuïga.
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Avaluació de les incidències ambientals
En virtut de la naturalesa de cada ordenació proposada, i tenint en compte els
usos i les característiques ambientals de cada sector d’ordenació, s’ha
determinat que el grau d’incidència ambiental de cada sector és el següent:
ÀMBIT
Sector S.U.D 1
Sector S.U.D 2
Sector S.U.D 3
Sector S.U.D 4
Pla de Millora Urbana
Pla de Millora Urbana
Pla de Millora Urbana
Pla de Millora Urbana
Pla de Millora Urbana

GRAU D’INCIDÈNCIA AMBIENTAL

1
2
3
4
5

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

Mesures preventives de caràcter general
Els instruments de planejament que desenvolupin les propostes d’ordenació
previstes en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga hauran
de seguir un seguit de determinacions ambientals de caràcter general, per a
prevenir les possibles incidències ambientals que puguin esdevenir-se.
Principalment, aquestes mesures es centren en:
a. Dimensionament adequat en el número, capacitat i distribució dels
contenidors de rebuig i de selectiva, en funció de la vialitat prevista, i del
nombre d’habitants previstos en cada sector d’ordenació de naturalesa
residencial. Es preveuen necessaris un total de 13 contenidors per a tots els
sectors objecte d’ordenació, els quals hauran de ser distribuïts de forma
proporcional, en funció del nombre d’habitants previstos a cada sector,
formant punts de contenidors, de rebuig i de recollida selectiva, situats
preferiblement als vials d’accés i sortida dels sectors d’ús eminentment
residencial.
Aquesta xifra es considera amb una freqüència de recollida diària; no
obstant això, si la freqüència de recollida és més espaiada, s’ha de tenir en
compte un augment en el nombre de contenidors, en funció de la
periodicitat de la recollida.
També és rellevant que els habitatges disposin d’un habitacle propi per als
contenidors, a fi d’evitar saturar els contenidors públics per aportació
massiva de residus en determinats dies o franges horàries.
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b. En la xarxa separativa d’aigües pluvials, col·locació d’elements de registre
que impedeixin el pas de residus sòlids flotants i d’altres residus en
suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa hidrològica superficial.
Altrament, també es recomana evitar la construcció i proliferació de piscines
privades.
Finalment, també es recomana tenir en compte les recomanacions que
consten en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua que consta en l’Annex
del present Informe Ambiental.
c. Previsió de lluminàries d’alçada adequada segons l’amplada del carrer, amb
bombetes de vapor de sodi d’alta o baixa pressió, apantallades en el seu
hemisferi superior. Així mateix, instal·lació de sistemes de regulació horària
encesa o de regulació de flux. Altrament, també s’ha de promocionar l’ús de
sistemes d’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels
habitatges.
d. Jardineria pública amb espècies autòctones i xerofítiques (de baix consum
hídric) amb sistemes de reg eficients (gota a gota), evitant les zones
gespades.
e. En les zones d’ordenació previstes de naturalesa residencial (S.U.D 4,
S.U.D. 3, S.U.D. 2, S.U.D. 1) la constitució i el manteniment anual de
franges perimetrals de protecció de 25 metres d’amplada contra incendis,
donada la seva proximitat a zona forestal, així com disposar d’hidrants H100 pròxims a totes les zones perimetrals d’aquests sectors.
f. En el cas dels sectors SUD 4, PMU 3 i PMU 4 és necessari la constitució
d’una franja d’espai verd públic contigua a les rieres de Quermançó i de
Vilajuïga, segons sigui el cas, per a evitar possibles inundacions en cas
d’avingudes, i afavorir, en qualsevol cas, la funció d’aquests cursos d’aigua
com a corredors biològics.
g. Es recomana que es compleixin les determinacions per a un habitatge
sostenible en totes aquelles noves edificacions o restauració de les
existents, en el sentit que es fomentin les següents mesures:
-

-

Que els habitatges disposin de tancaments aïllants per a garantir les
òptimes condicions de temperatura interior.
Que els habitatges disposin de sistemes d’ACS (aigua calenta sanitària)
amb font de calor (parcial o total) mitjançant plaques solars tèrmiques.
Per tant, caldria que disposessin d’un habitacle destinat a la ubicació del
sistema d’acumulació i funcionament d’aquesta instal·lació
Que disposin de plaques solars fotovoltaiques per a la il·luminació
interior i/o exterior de les vivendes, connectat a la xarxa elèctrica
general.
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Conclusions
Amb tot l’esmentat fins al moment en el present document, es considera que la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) de Vilajuïga, té una
incidència ambiental COMPATIBLE amb el medi ambient, sempre i quan es
tinguin en compte les consideracions de caràcter ambiental que contempla el
present document en el seu futur desenvolupament, així com que els dictàmens
dels informes preceptius a emetre per part de les administracions competents
en matèria ambiental siguin favorables.

Jordi Cabot Duxans
Ambientòleg
Col. Núm. 209
TRES 60 INNOVACIÓ SL.
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ANNEXES
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ANNEX I: DADES ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE FIGUERES
(1998-2004).

TRES 60 INNOVACIÓ SL. c/ Paireria Vella, 3 17486 Castelló d’Empúries (Girona)
Tel./Fax 972.158.114 info@tres60.net www.tres60.net

Informe ambiental de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga

ANNEX II: PLÀNOLS
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ANNEX III: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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SUD 1

Foto1. Vista general direcció nord

Foto2. Vista general direcció sud-est. Carretera GI-610

SUD 2

Foto3. Vegetació predominant. Vista de la Serra de Rodes des del punt més elevat del sector

Foto4. Vista del sector des de la via del ferrocarril.

SUD 3

Foto 5. Vista del sector amb el Puig Castellar al fons

Foto 6. Conreu de vinya a la part nord est del sector.

SUD 4

Foto 7. Plançons de pi i construccions limitants amb la riera.

Foto 8. Conreu de vinya paral·lel a la riera de Quermançó.

Foto 9. Detall d’una de les parcel·les contígües a la riera.

Foto 10. Panoràmica. Zona d’equipaments i Veïnat de Dalt.

Pla de Millora Urbana 1

Foto 11. Detall de l’herbassar i oliveres pendents de trasplantar.

Pla de Millora Urbana 3

Foto 12. Panoràmica del sector envoltat en vermell.

Pla de Millora Urbana 4

Foto 13. Fàbrica d’alcohols i riera de Vilajuïga.

Foto 14. Detall de les parcel·les del sector, amb el poble al fons.

Informe ambiental de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga

ANNEX IV: OFICIS I DOCUMENTACIÓ DE BASE REBUDA
PER A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL
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