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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ 

L’objectiu del present document és la modificació de la ordenació i els usos de l’àmbit situat entre la 
Ronda est, la línia del ferrocarril i el rec del Mal Pas de la Marca de l’Ham de Figueres per tal d’iniciar 
el procés de transformació urbana d’aquesta àrea de manera que es fixin l’ordenació de les zones i 
sistemes, les característiques de l’edificació i el règim d’usos. 

1.2. ANTECEDENTS  

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

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

Actualment la legislació vigent a Catalunya per l'avaluació ambiental de plans i projectes és la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental determina una avaluació ambiental estratègica 
ordinària o simplificada per determinats plans urbanístics, ja que la Llei 6/2009 de 28 d'abril sobre 
l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes no ha estat adaptada encara a la normativa 
estatal. 

Segons apartat 6e de la Disposició Addicional 8ena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació 
de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica "L'òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius 
sobre el medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions 
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen 
diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència. Per a obtenir aquesta declaració, el 
promotor, en la fase preliminar de l'elaboració de la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què 
justifiqui les circumstàncies descrites". 

 

1.3. JUSTIFICACIÓ I CONTINGUT DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL 

Es redacta el present document ambiental, anomenat memòria ambiental, que acompanya la 
Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l'àmbit situat entre la ronda est, la línia de ferrocarril i 
el rec del Mal Pas del barri de la Marca de l'Ham per complir amb l'apartat 6e de la DA 8ena de la Llei 
16/2015 de 21 de juliol.. 

Aquesta memòria ambiental que es presenta, elabora en una primera part un anàlisi ambiental dels 
principals aspectes de l’àmbit, posteriorment descriu els trets principals del projecte que poden 
produir efectes ambientals, i finalment realitza una valoració dels efectes sobre el medi ambient i 
proposa mesures ambiental que permetin prevenir, i minimitzar els possibles impactes negatius en el 
medi ambient de l’execució de la Modificació. 
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El contingut del present document s’ajusta aproximadament a un document ambiental d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada d’acord article 29 de la Llei 21/2013, malgrat que aquest no sembla 
inclòs en cap dels supòsits de la Llei, però serà l’òrgan ambiental que decidirà.   
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2. DIAGNOSI AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

2.1. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS 

2.1.1. MEDI FÍSIC 

Àmbit territorial 

L’àmbit es situa al municipi de Figueres, a la comarca de l’Alt Empordà. La ciutat de Figueres és la 
capital de la comarca de l’Alt Empordà, i s’ubica al mig de la comarca.  

Imatge 1. Plànol de la situació del terme municipal dins la comarca 

 
Font: Municat Generalitat  

 

L’àmbit en el que s’actua comprèn una finca municipal destinada a sistema de protecció que comprèn 
el marge del vial de circumval·lació i la finca propietat de la societat Domax, S.A. 

La finca de Domax té una superfície de 24.511 m2 i presenta una topografia molt plana. Està ocupada 
per una edificació destinada a usos industrials i de magatzem que ocupen bona part de la finca. 
Presenta una forma de polígon irregular amb l'accés des del sud, amb un carrer paral·lel al Rec del 
mal Pas. L'espai no ocupat per l'edificació està pavimentat amb formigó. Es situa al nord del rec del 
Mal Pas i de la zona urbana del barri de la Marca de l’Ham. Limita pel sud-est amb el rec del Mal Pas; 
pel sud-oest amb el vial de circumval·lació; pel nord amb la línia del ferrocarril i per llevant amb 
finques rústiques 

La finca municipal té una forma allargassada en sentit nord-sud, està formada pel talús de la banda 
est del vial i té una superfície cadastral de 4.851 m2. 

L’entorn és el propi d’una perifèria urbana on conviuen usos diversos, industrials, educatius, culturals, 
residencials i agrícoles amb nivells d’urbanització molt irregulars segons els indrets.  
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Imatge 2. Plànol de la situació de l’àmbit dins l’àrea urbana de Figueres 

 
Font: Arquitectes redactors de la Modificació 

 

Imatge 3. Plànol topogràfic amb les finques de l’àmbit 

 
Font: Arquitectes redactors de la Modificació 
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Imatge 4. Ortofotoimatge de la localització de l’àmbit 

 
Font: Arquitectes redactors de la Modificació 

 

Geologia i relleu 

L’àrea de Figueres es pot ubicar en un espai central de la depressió tectònica de l’Alt Empordà. 
Concretament en una zona de transició entre els dos àmbits bàsics que composen aquesta 
depressió: la plana al·luvial pròpiament dita i els primers tossals marginals. L’àmbit s’ubica a la plana 
al·luvial on el predomini correspon, bàsicament, a les terrasses quaternàries (i en menor mesura 
pliocèniques) formades per detritus de mida diversa dipositats per la xarxa hidrogràfica existent.  

Les unitats geològiques de la zona de projecte són les següents:  

QHpa; Argiles, llims, sorres i graves 

QHt1; Graves amb matriu sorrenca a la base, que cap al sostre passen transicionalment a llims argilosos 

QPv3m; Graves ben rodades amb matriu sorrenca. 
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Imatge 5. Plànol dels materials geològics de l’àmbit 

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

 

Pel que fa el relleu, el municipi de Figueres té un relleu planer per la plana que envolta la ciutat per 
tots els costats excepte per ponent amb la presència d’un relleu més accidentat amb turons calcaris, 
que arriben fins als 136 m d’altitud al Puig de les Basses. Aquesta plana s’obre fins a la línia de la 
costa. 

L’àmbit de la Modificació presenta un relleu planer descendent d’oest a est (entre els 19 i 21 metres), 
a excepció del talús del vial de circumval·lació a l’oest del sector que presenta un desnivell important i 
arriba a la cota 26 metres.  
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Imatge 6. Plànol del model d’elevacions del terreny 

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

 

Així, la major part de l’àmbit de la Modificació presenta pendents inferiors al 10%, a excepció del talús 
del vial de circumval·lació, amb pendents superiors al 30% i una petita zona a l’extrem nord-est amb 
contacte amb un camí d’accés als conreus agrícoles. 
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Imatge 7. Àmbit des del vial de circumval·lació (s’observa el desnivell de cota) 

  
Font: Memòria dels arquitectes 
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Imatge 8. Plànol dels pendents de l’àmbit 

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

 

Hidrologia 

El municipi s’inclou dins la subconca hidrogràfica del Manol, tributària de la conca hidrogràfica de la 
Muga. La Muga com a principal curs circula fora del límit del terme municipal excepte a l’extrem nord, 
mentre que el riu Manol és curs fluvial principal del municipi i limita el terme municipal amb el Far de 
l’Empordà i Vila-sacra. Altres cursos fluvials del municipi són  la riera de Galligants o de Figueres que 
neix a la zona dels tossals i travessant tot el casc urbà en un traçat soterrat desemboca a la Muga. A 
part per la plana discorren alguns recs canalitzats com el de Mal Pas, que a la zona de l’àmbit de la 
Modificació transcorre descobert i és el límit natural de l’àmbit pel sud. 

La depuradora de Figueres, ubicada al sud-oest de l’àmbit aboca les aigües ja tractades al Rec del 
Mal Pas, abans de l’àmbit d’estudi. 

c 
 

La zona de projecte es localitza sobre dos masses d'aigua subterrànies: 
- 6. Empordà (es localitza a un nivell mig) 
- 32. Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga (es localitza a un nivell superior) 
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L'àmbit del projecte es situa sobre l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga (aqüífer 
porós en medi al·luvial-col·luvial). Aquest aqüífer es troba afectat parcialment per zones vulnerables 
segons el Decret 283/1998, però no en el municipi de Sant Llorenç de la Muga. 

L’àmbit de la Modificació es localitza sobre l’Aqüífer protegit dels Aqüífers del Delta dels rius Fluvià i 
Muga. El municipi de Figueres està inclòs en les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries, segons Decret 476/2004, de 28 de desembre. 

 

2.1.2. MEDI NATURAL 

Hàbitats i comunitats vegetals 

L’àmbit de la Modificació s’ubica en un sòl urbanitzat i impermeabilitzat. Només al talús amb el vial de 
circumval·lació està enjardinat i el rec del Mal Pas està cobert per un canyar que periòdicament és 
tallat. 

Fora de l’àmbit, a l’est del sector hi ha la presència de camps de conreu. 

Segons la cartografia dels hàbitats de Catalunya, a l’àmbit la vegetació és la pròpia de les àrees 
urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada (codi 86a). 

Imatge 9. Plànol d’hàbitats de la zona de projecte 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC i DVPDiT 
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Imatge 10. Límit entre el sòl urbà i el sòl agrícola 

 
Font: Google Maps 

 

Fauna 

La zoocenosi que trobem a l'àmbit d'estudi, en el municipi de Figueres, no és massa significativa, ja 
que és un espai urbanitzat envoltat per grans vies de comunicació i zones urbanitzades, així com la 
presència d'hàbitats agrícoles. Ens trobem doncs, davant la fauna pròpia dels espais humanitzats. 
Aquest conjunt de fauna, per tant, no presenta ni una elevada biodiversitat, ni una notable singularitat. 

Les principals espècies faunístiques que poden ser presents pertanyen i estan relacionades amb els 
ambients urbans i periurbans, amb algunes espècies que hi són presents de forma més ocasional, 
pròpies d'ambients agrícoles; també poden aparèixer espècies d'ambients més fluvials o aquàtics, 
però de forma més excepcional, donades les condicions del rec del Mal Pas.  

La zona no compta amb un grau de naturalitat suficientment elevat com per permetre la presència 
d'espècies faunístiques de valor natural elevat, tot i que alguns rèptils, amfibis, aus i micromamífers hi 
poden ser presents, sense esmentar la presència òbvia d'insectes i altres invertebrats típicament 
mediterranis. 

Pel que fa a la fauna invertebrada, la presència d'espècies herbàcies amb floració i ecosistemes 
agrícoles oberts assegura la presència d'insectes i artròpodes diversos, sense espècies de gran 
importància ni amb un règim de protecció elevat. No es compta amb estudis concrets en l'àmbit i el 
seu entorn immediat pel que fa a fauna invertebrada. 

Pel que fa als amfibis, lligat a la zona humida del rec del Mal Pas, hi podem trobar la reineta (Hyla 
meridionalis), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota verda (Rana perezzi), o el tòtil (Alytes 
obstetricans). Pel que fa a la fauna íctica, aquesta és inexistent a l'interior de la zona. 

Dins dels rèptils, hi són presents la sargantana de paret (Podarcis hispanica) i el dragó comú 
(Tarentola mauretanica), en les zones més humanitzades, així com diversos ofidis i fins i tot alguns 
llangardaixos. 
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Pel que fa als micromamífers, hi habiten molt probablement diferents espècies, lligades al medi rural i 
espais oberts com els existents a l'àrea, com són ratolins (Mus spretus i Apodemus sylvaticus), a més 
d'altres espècies com les rates (Rattus sp.) o fins i tot musaranyes (molt probablement Crocidura 
russula i Suncus etruscus).  

El grup de vertebrats que presenta una major diversitat són els ocells. Pel fet d'estar en zona 
humanitzada, hi trobem espècies com l'estornell (Sturnus vulgaris), l'oreneta vulgar (Hirundo rustica) o 
el pardal comú (Passer domesticus). Algunes espècies pròpies de llocs humits i que poden ser-hi 
presents com la cuereta torrentera (Motacilla cinerea) (hivern) o la cuereta blanca (Motacilla alba).  

No es localitzen a l'interior de l'àmbit d'estudi i/o entorn immediat cap Àrea d'Interès Faunístic i 
Florístic, així com tampoc espècies incloses en cap pla de protecció ni s'han localitzat espècies amb 
un elevat grau de protecció. 

 

Connectivitat ecològica 

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

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

A la plana agrícola la funció de connexió biològica la realitzen les sèquies i els canals on les  
comunitats herbàcies i arbustives permeten oferir refugi a petits ocells, rèptils, amfibis i 
micromamífers, i també els marges de conreu i tanques de vegetació on la vegetació constitueix 
l'hàbitat de diverses espècies animals. 

Segons els serveis ecosistèmics de l’àmbit de la Modificació la connectivitat ecològica és molt baixa. 
118 
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Imatge 11. Plànol connectivitat ecològica  

 
Font: Serveis ecosistèmics. 

 

Espais naturals protegits (PEIN, PN, RN, Xarxa Natura 2000, etc.) 

Dins l’àmbit i en els entorns immediats no hi ha espais inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Natural 
ni la Xarxa Natura 2000  

No es localitza cap espai inclòs en l'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya, ni en 
l'inventari d'arbres monumentals. 

La riera de Galligants que transcorre al nord de l’àmbit i la línia de ferrocarril i la carretera N-260 està 
catalogada com a Àrea d'interès faunístic i florístic.  

 

Hàbitats d’interès comunitari 

Ni a l’àmbit ni en els entorns immediats no hi ha comunitats i entorns naturals considerats com a 
hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març 
de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres, modificada 
per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic 
la directiva 92/43/CEE).  

 

2.1.3. RISCOS AMBIENTALS 

Risc d’inundabilitat 

La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant dels rius. Des del punt de vista merament 
hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen les aigües generades a la seva conca i les 
transporten fins a la desembocadura, bé a un altra llera de major ordre, o bé directament al mar. 
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Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, el que més impacte per la seva 
freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i rieres i per negament de 
punts baixos del territori i dels nuclis urbans. L’efecte de qualsevol avinguda o inundació 
extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud del fenomen meteorològic i 
hidrològic (factor de perill) i del valor dels elements del territori i de la magnitud de la població 
afectada (vulnerabilitat). 

Segons el Mapa de Perillositat i Risc d’Inundacions (MAPRI 2019) l’àmbit de la Modificació es veu 
afectat per la inundabilitat per períodes de retorn de 100 i 500 anys, de la Muga i de la confluència 
entre la riera de Figueres i el Manol. L’àmbit de la Modificació no es veu afectat per la superfície que 
ocupa la Zona de Flux Preferent. 

Imatge 12: Plànol del risc d’inundabilitat 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA 

 

Risc d’incendi forestal 

El fenomen dels focs és un element molt freqüent a la regió mediterrània i actualment està molt influït 
per l’activitat humana. Els incendis s’han anat repetint a les nostres contrades des d’antic i s’han vist 
incrementats a mesura que s’ha anat abandonant el camp i les pràctiques agrícoles.  
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Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, el municipi d'Osor està declarat zona d'alt risc d'incendi forestal. D’acord el mapa de 
protecció civil de Catalunya, el municipi presenta un perill mitjà i una vulnerabilitat mitjana pel risc 
d’incendi forestal.  

El mapa bàsic de risc d’incendi forestal del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals 
i Territori, indica que l’àmbit presenta un risc d’incendi baix. 

Imatge 13: Plànol del risc d’incendi forestal a la zona 

 

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

Caldrà adoptar i preveure mesures per prevenir el risc d’incendi forestal, segons la legislació vigent al 
respecte (DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i el Decret 
123/2005, de 14 de juny).  

 

Contaminació acústica 

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

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

d) Zones de soroll.  

Són zones de soroll els espais del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport viari, 
ferroviari, marítim o aeri. 

e) Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en què per les seves 
singularitats característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial. 
Tenen aquesta consideració: 

Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals 
protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors 
naturals requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors. 

Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o 
altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica. 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). 

Es poden declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles àrees en què se sobrepassin els 
valors límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) 
o més, en qualsevol dels índexs d’emissió de soroll Ld, Le i Ln, dues vegades a la setmana, durant dues 
setmanes consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes. 

El municipi de Figueres té aprovada l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de 
Figueres, amb un Annex del mapa de capacitat acústica de Figueres publicat al BOP núm 10922 d’1-
2 de gener del 2018. L'àmbit de la Modificació es situa en una zona de sensibilitat acústica baix (C2), 
de predomini d’usos industrials. 
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Imatge 14: Mapa de capacitat acústica municipal de Figueres 

 
Font: Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Figueres 

 

Taula 1: Taula dels valors límits per cada zona de sensibilitat acústica del mapa  

  

 

Caldrà tenir en compte el compliment normatiu en matèria de soroll per aquest àmbit, d’acord el 
Decret 176/2009, estableix com a objectiu de qualitat acústica del territori la no-superació dels valors 
límit d’immissió que estableixen les taules de l’annex A del Decret.  

 

Contaminació lumínica 

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es classifica el territori municipal en 
zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 
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Zones de protecció màxima (E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais naturals de 
protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de referència de 
l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la 
protecció envers la contaminació lluminosa.  

Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera com a sòl no 
urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais en els quals els 
ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.  

Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la planificació 
urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una 
protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del 
sòl urbà.  

Zones de protecció menor(E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta mobilitat de 
persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han proposat amb una 
menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.  

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Mapa de la 
protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya (RESOLUCIÓ TES/1536/2018 de 29 de juny).  

Per la seva situació i qualificació del sòl, l’àmbit de projecte, segons el Mapa es situa a la zona de 
protecció moderada (E2) al tractar-se d’un sol urbanitzat, que confronta amb zones de protecció alta 
(E1) a la zona de conreus. 

 

2.1.4. MEDI ANTRÒPIC 

Usos del sòl i paisatge 

El paisatge deriva de la interacció entre el elements biòtics i abiòtics que el formen i l’activitat 
antròpica. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, 
donen a cada territori un aspecte determinat. L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de 
subjectivitat, tanmateix s’intentarà abordar el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi 
escènic i dels paràmetres que millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat 
paisatgística i la fragilitat. Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, és 
per tant un anàlisi força subjectiu, ja que dependrà, en gran part del grau de sensibilitat de 
l’observador de les connotacions perceptuals i lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 

El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 23 de novembre de 
2010, divideix el territori en diferents unitats de paisatge. Gran part del municipi de Figueres i l’àmbit 
de la Modificació es situa a la unitat de paisatge 17. Plana de l’Empordà. 

El paisatge de la Plana d’Empordà es caracteritza per un predomini de l’ús agrícola. L’àrea de 
Figueres és el sistema urbà més important de la unitat de paisatge, tan a nivell demogràfic, com 
urbanístic i funcional. Morfològicament, la capital empordanesa s’estructura de manera radial seguint 
els eixos de comunicació. 

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

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

- Els rius Muga i Fluvià han reblert la plana de sediments al·luvials i han possibilitat la seva orientació 
agrària. 
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- Un potent eix d’infraestructures de comunicació constituït per l’autopista AP-7, la carretera N-II, el 
ferrocarril de la línia Barcelona-Portbou i el tren d’alta velocitat (TAV) travessa la plana pel sector més 
occidental. 

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

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

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

Els principals valors d’aquest paisatge són: 

- Els aiguamolls de l’Empordà. 

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

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

- El valor històric dels paisatges d’Empúries 

- El valor simbòlic i identitari de la tramuntana. 

- La xarxa de camins que relliga la plana agrícola 

- Els paravents de xiprers. 

- El fons escènic del Canigó. 

Aquest defineix unes directrius generals que estan basades en el conjunt de catàlegs del paisatge i 
són d’aplicació per als diversos paisatges de Catalunya. I defineix unes directrius específiques que es 
basen en els objectius de qualitat paisatgística adoptats en el Catàleg.  

Els objectius de qualitat paisatgística de la unitat de paisatge de la Plana de l’Empordà, que 
concorden amb l’àmbit de la Modificació, són:  

17.3. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements estructurals i 

característics del patrimoni rural de la Plana de l’Empordà. 

17.4. Un paisatge agrícola conformat per herbacis de secà i cereals, combinats amb fruiters de regadiu, 

vinya i olivera, preservat en la seva funció com a estructurador del paisatge, i on es potenciï la seva 

diversitat i riquesa dintre d’un sistema altament productiu. 

17.6. Uns assentaments urbans de Figueres, Castelló d’Empúries, l’Escala, Sant Pere Pescador i Roses 

ordenats i amb uns eventuals creixements que no comprometin els valors del paisatge que alberguen, ni els 

valors dels espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat. 

17.7. Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu 

impacte visual. 

17.8. Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques...) integrades en el paisatge i 

que millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i 

social. 

El paisatge dominant a l’àmbit el conforme un paisatge humanitzat amb presència de diverses naus 
industrials i de magatzem que formen un volum compacte, entre usos variats com xarxa viària, 
ferroviària, equipaments esportius i educatius, sòls industrials així com sòl agrícola. 

La Modificació pretén canviar l’ordenació i els usos de la parcel·la per transformar-la amb un àmbit de 
caràcter comercial i de serveis, configurant nous accessos i la formació d’espais lliures entorn del Rec 
del Mal Pas. 

Pel que fa la visibilitat, per la condició de la plana agrícola a l’est de l’àmbit, per l’est s’obren les 
principals visuals de l’àmbit. Cap al sud i al nord les visuals queden tancades pels canyars presents al 
rec del Mas Pas i resseguint la xarxa ferroviària. Cap a l’oest les visuals queden interrompudes per 
l’espai urbanitzat.   
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2.2. OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines.  El Pla ordena el creixement urbanístic de les comarques de l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès.  

Imatge 15. Plànol del PTPCG a l’àmbit 

 
Font: DVPDiT 

 

El PTPCG classifica els terrenys del projecte dins el sistema d’assentaments, com a nucli històric i les 
seves extensions. 
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3. DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS ASPECTES DE LA MODIFICACIÓ1 

La ordenació de la finca de Domax s’insereix en un àmbit que traspassa els límits de la propietat per 
tal de garantir una correcta connectivitat amb la xarxa urbana existent i prevista en aquesta àrea del 
municipi. Així mateix resulta necessari modificar la qualificació urbanística de determinats àmbits de 
l’entorn per tal de donar coherència al sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments. Aquests criteris 
generals, es concreten de la següent manera: 

1-. Seguir les traces del territori en la ordenació general del conjunt. 

Traces de la parcel·lació rústica, les infraestructures i la trama urbana. 

2-. Disposar els espais lliures i d’equipaments en continuïtat amb els existents de manera que es 
consolidi un sistema coherent de sòl públic. 

Espais lliures entorn del Rec del Mal Pas, Ronda est i límit amb el sòl no urbanitzable de la 

banda est. 

3-. Garantir una bona accessibilitat a la nova àrea a través de la connexió al sistema general viari que 
conforma el vial de circumval·lació. 

Configuració d’entrada i sortida de direcció única amb vials laterals des del tronc principal. 

4-. Destinar l’espai privat resultant de la ordenació a usos terciaris: administratiu, comercial, hoteler i 
de serveis en general. 

Adaptar els usos a la transformació de l’àrea de la Marca de l’Ham i a les determinacions del 

planejament territorial i urbanístic supramunicipal. 

5-. Reduir el sostre edificable que resulta del planejament vigent i preveure una ordenació per 
volumetria específica en funció de cada ús. 

Disposició lliure de l’edificació en funció dels usos als que es destini cada edificació, tot 

mantenint els paràmetres principals de sostre edificable, ocupació del sòl i alçada màxima. 

 

Es proposa la delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística que garanteixi l’execució del 
planejament, reparteixi les càrregues i beneficis i permeti la concreció dels drets urbanístics 
resultants. Aquest àmbit abasta la finca actualment de la societat Domax, S.L i la porció de finca 
municipal destinada a sistema de protecció i servitud. Aquest nou àmbit s’anomenarà P.A.U. “CAMÍ 
DE PALOL”. 

                                                 
1 Memòria d’Avanç de Modificació del Pla General de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la Ronda est, la línia del 
ferrocarril i el rec del Mal Pas del barri de la Marca de l’Ham 
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La proposta de zonificació a recollir en el polígon d’actuació urbanística “PAU CAMÍ DE PALOL” 
contempla la delimitació del sistema viari que ha de permetre l’accessibilitat a la parcel·la resultant i el 
sistema d’espais lliures que es disposen entorn de la finca edificable. Així, resulta: 

Sistema viari. Clau 1a. 

Sistema d’espais lliures. Clau 5a. 

Zona d’usos específics. Clau a.9.4 
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PARÀMETRES URBANÍSTICS 

La regulació dels sistemes viari i d’espais lliures serà d’acord amb el que determinen els articles 29, 
33 i concordants del text refós de les normes urbanístiques del Pla General de la zona de Figueres. 

La regulació de la zona d’usos específics de nova creació, clau a.9.4 s’ajusta als següents 
paràmetres: 

Parcel·la mínima:    parcel·la única 

Sostre màxim edificable:   10.000 m2 

Ocupació màxima:    70 % 

Separacions a límits:    5 m 

Alçada màxima i nombre de plantes:  15,70 m 

Usos admesos:  comercial, hoteler, oficines, estació de servei, rentat de 
cotxes, restauració, educatiu, assistencial, sanitari, educatiu, 
recreatiu, espectacles i esportiu. 

 

3.1. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ  

En aquest apartat es recullen les alternatives referents a la ordenació de l’àmbit. Aquestes 
alternatives es plantegen en relació a l’anàlisi dels usos, accessos i ordenació de l’edificació diferents.  

Alternativa 1 

Accés des de la rotonda sud amb un traçat viari en sentit sud-nord que arriba a la plataforma 
ferroviària i enllaça, mitjançant un vial perpendicular, amb la vialitat de l’àrea residencial de la banda 
est. 

 

 

Alternativa 2 

Accés des de la rotonda sud amb un traçat viari en sentit sud-nord que enllaça, mitjançant un vial 
perpendicular, amb la vialitat de l’àrea residencial de la banda est. 
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Alternativa 3 

Accés des de la connexió al sistema general viari que conforma el vial de circumval·lació. 

Configuració d’entrada i sortida de direcció única amb vials laterals des del tronc. Distribució interior 
de l’àmbit a través d’una rotonda. Possibilitat de fer un traçat viari en sentit sud-nord que enllaça, 
mitjançant un vial perpendicular, amb la vialitat de l’àrea residencial de la banda est. Delimitació d’una 
franja d’espais lliures a la banda est per tal de millorar la transició amb el sòl no urbanitzable. 

Una única parcel·la resultant destinada a ús específic de nova creació. 

 

 

Alternativa 4 

Accés des de la connexió al sistema general viari que conforma el vial de circumval·lació. 
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Configuració d’entrada i sortida de direcció única amb vials laterals des del tronc. Distribució interior 
de l’àmbit a través d’una rotonda. Possibilitat de fer un traçat viari en sentit sud-nord que enllaça, 
mitjançant un vial perpendicular, amb la vialitat de l’àrea residencial de la banda est. 

Dues parcel·les resultants, una primera parcel·la destinada a l’ús d’habitatge i una segona parcel·la 
destinada a ús específic de nova creació. 

 

 

Alternativa 5 

Proposa una alternativa mixta entre la 3 i la 4, d’acord amb les diferents possibilitats d’ordenació de 
l’edificació i els usos, els accessos i els requeriments de la propietat. 

Ordena la vialitat a través del vial de circumval·lació en continuïtat amb un vial de connexió amb la 
zona residencial de la banda de llevant que permeti la sortida de vehicles de l’àrea comercial sense la 
incorporació directa a la ronda urbana, combinat amb una ordenació dels usos en una única parcel·la 
de caràcter comercial i de serveis. 
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4. VALORACIÓ DELS POSSIBLES IMPACTES AMBIENTALS 

4.1. IDENTIFICACIÓ DELS PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS  

D’acord els principals aspectes ambientals del territori on es vol desenvolupar la Modificació, i el canvi  
d’usos i ordenació que vol implantar, s’estimen els principals efectes ambientals que es poden produir 
sobre el medi ambient:  

- Erosió del sòl i escorrentia superficial 

La proposta de la Modificació preveu ampliar les zones verdes del sector i la formació 
d’espais lliures entorn del Rec del Mal Pas. 

El fet de passar sòl impermeabilitzat a sòl permeable (zones verdes) permetrà disminuir 
l’escorrentia superficial del sector i la reducció de sòlids en suspensió que van a parar a les 
aigües del rec del Mal Pas. 

Es recomanen mesures per minimitzar els efectes sobre els cursos d’aigua, fruit de 
l’escorrentia superficial. 

 

- Alteració cursos d’aigua 

No es preveu l’alteració directa del curs d’aigua del Rec del Mal Pas, el que si preveu 
l’ordenació és crear un vial de connexió amb la zona residencial de la banda de llevant que 
permeti la sortida de vehicles de l'àrea comercial sense la incorporació directa a la ronda 
urbana. Aquest vial haurà de creuar el Rec del Mal Pas, pel sud-est de l’àmbit. sense alterar-
ne la llera.  

Indirectament la qualitat de l’aigua d’aquests torrents, així com la fauna associada, es pot 
veure alterada per la presència de partícules sòlides en suspensió fruit de l’escorrentia 
superficial. Es recomanen mesures ambientals per minimitzar aquest impacte ambiental al 
medi, en apartats posterior del present document. 

 

- Vegetació 

La Modificació permetrà l’ordenació no nou sòl verd urbà, que permetrà tenir nous espais 
lliures a l’entorn del Rec del Mal Pas. 

No es preveu l'alteració d'hàbitats naturals més enllà de l’obertura del nou vial per sobre els 
rec del Mal Pas, amb l’afectació de canyar, hàbitat de baix interès ecològic. 

 

- Fauna 

Com s’ha comentat en l’apartat 2.1.4 del present document, no s’ha constatat la presència de 
d’espècies singulars i/o protegides dins l’àmbit de projecte.. 

Actualment les activitats ja tenen una incidència sobre la fauna del Rec del Mal Pas, pel que 
fa a la freqüentació i sorolls de les activitats. Amb la nova ordenació les edificacions 
s’allunyaran del Rec, però si que pot augmentar la freqüentació amb la construcció del nou 
vial de connexió. L’augment de zones verdes, i la gestió de noves plantacions, és una 
oportunitat augmentar la biodiversitat faunística de l’espai. 
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- Risc d’incendi forestal 

L’habilitació de la zona més propera al Rec del Mal Pas com a zona verda permetrà, que 
juntament amb la gestió periòdica d’aquest nou espai públic urbà es gestioni periòdicament el 
canyar del rec, mitjançant la desbrossada, que permetrà la reducció d’aquesta comunitat, que 
afavorirà en la mesura de prevenció d’incendis forestals. 

 

- Contaminació acústica 

No es preveu un increment de focus d’emissor sonora per el canvi d’ús, ni la superació dels 
nivells fixats per la legislació vigent. 

El que si comportarà és una major freqüentació de l’espai i increment del pas de vehicles de 
motor per el nou vial que creuarà el rec del Mal Pas, que pot comportar petits desplaçament 
d’espècies animals a zones pròximes de major qualitat i tranquil·litat. 

 

- Paisatge 

No es preveu una alteració del paisatge general de l’espai, continuarà essent un paisatge 
urbanitzat, però si que presentarà una major integració amb el vial de circumval·lació i el rec 
del Mal Pas, gràcies a l’augment de les zones de verd públic i la reducció del sòl 
impermeabilitzat. 

 

- Vialitat i mobilitat 

S’obrirà un nou vial que comunicarà el sector amb l’espai residencial de la banda de llevant 
que permeti la sortida de vehicles de l’àrea comercial sense la incorporació directa a la ronda 
urbana. 

Es crearà un accés d’entrada i sortida al sectors cap al vial de circumval·lació que permetrà la 
connexió directa del sector amb el sistema general viari del municipi de Figueres, que 
permetrà eliminar l’actual accés des de la rotonda sud. 

 

- Consum aigua abastament i sanejament 

L’àmbit actualment està connectat al sistema d’abastament d’aigua potable municipal i al 
sistema de sanejament municipal. No es pot determinar si el canvi d’usos generarà un 
increment de la demanda d’aigua municipal o un augment de les aigües residuals. 

 

- Energia i canvi climàtic 

l’Ajuntament de Figueres té redactat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), a on es 
comprometia a reduir 51.321,68 t. CO2 eq. (20,36%) en relació a les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle de l’any 2005. 

L’Ajuntament s’ha adherit al nou Pacte dels Alcaldes pel Clima amb el compromís de reduir 
en un 40% les emissions per a l’any 2030. En aquests moments, es troba en procés 
d’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
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Tot seguit es realitza una valoració qualitativament dels possibles impactes identificats, d’acord amb 
la caracterització de l’estat actual del medi ambient (realitzat a l’apartat 2 del present document) i el 
seu grau de rellevància.  

La terminologia utilitzada serà la següent: 

• COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu 

immediata un cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores. 

En el cas que ens ocupa, els impactes compatibles seran aquells en que el desenvolupament 
del projecte no suposa una alteració significativa del medi, no cal adoptar mesures 
correctores ja que es considera que el medi pot acollir l’actuació prevista.  

• MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no requereix  

mesures preventives o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions 

ambientals inicials requereix d’un cer temps.  
En el cas que ens ocupa, seran aquells impactes que suposen una alteració dels valors del 
medi, i cal definir mesures preventives o correctores per minimitzar-ne els efectes ambientals 
per tal que el projecte es pugui desenvolupar. 

• SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions del medi exigeix adoptar 

mesures preventives o correctores, amb tot, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació 

requereix d’un període de temps dilatat. 
L’impacte sever serà aquell que produeix un efecte ambiental significatiu sobre el medi, 
malgrat l’adopció de mesures preventives o correctores. Aquests impactes són aquells que 
poden fer qüestionar la viabilitat ambiental del desenvolupament del projecte si no es poden 
minimitzar els efectes adoptant mesures o canvis en l’actuació. 

• CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al llindar acceptable. 

Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 
Són aquells impactes que produeixen una pèrdua dels valors ambientals del medi, i no poden 
ser acollits pel medi on es preveu l’actuació, ni adoptant mesures ambientals per minimitzar-
ne els efectes. 
 

Cal tenir en compte que actualment l’àmbit d’actuació és actualment un espai urbanitzat amb baixa 
qualitat ambiental, que en la major part es troba impermeabilitzat.   
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Taula 2. Identificació i valoració dels potencials impactes ambientals del projecte 

MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Medi físic 

Geologia i relleu Moviments de terres per als nous accessos, amb manteniment 
general del relleu. 

COMPATIBLE 

Hidrologia Nou vial sobre el rec del Mal Pas COMPATIBLE - MODERAT 

Hidrogeologia Es crearan més zones verdes, que reduiran la 
impermeabilització del sòl 

COMPATIBLE 

Medi natural 

Hàbitat i comunitats vegetals  

Augment de les zones verdes a aquest sector del municipi COMPATIBLE 

No hi ha afectació sobre HIC COMAPTIBLE 

Alteració de la comunitat de canyar del rec del Mal Pas en la 
zona on creuarà el nou vial. COMPATIBLE 

Fauna 
Fauna pròpia d’ambients urbans COMPATIBLE 

No es preveu afectar espècies d’interès singular o protegides COMPATIBLE 

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

Espais naturals protegits 
No es preveu afectar espècies de fauna i flora protegida COMPATIBLE 

No es preveuen afectar espais naturals protegits COMPATIBLE 

Riscos ambientals 

Risc d’incendi forestal Compatibilitzar les activitats amb el risc d’incendi COMPATIBLE 

Risc d’inundabilitat Àmbit afectat pel risc d’inundabilitat pels períodes de retorn de 
100 i 500 anys. Els usos hauran de ser compatibles. 

COMPATIBLE - MODERAT 

Contaminació acústica El canvi d’usos no generarà nou focus sonors COMPATIBLE 

Contaminació lumínica Generació de focus d’incidència lumínica que afectin a la zona 
de conreus catalogades de protecció alta (E1) COMPATIBLE - MODERAT 
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MEDI FACTOR AMBIENTAL TIPUS D’IMPACTE MOMENT D’IMPACTE 

Medi antròpic 

Usos del sòl i paisatge 

Modificació dels usos i transformació urbana d’uns sòl 
urbanitzat actualment industrial. COMPATIBLE 

Canvis en l’ordenació de les zones i els sistemes i les 
característiques de les edificacions COMPATIBLE 

Vialitat i mobilitat de persones 

Creació de nova vialitat a l’interior de l’àmbit així com amb els 
accessos amb la vialitat existent a l’entorn COMPATIBLE – MODERAT 

Augment de la mobilitat motoritzada a l’espai COMPATIBLE 

Patrimoni cultural i històric Potenciació d’element patrimonial (Forn de Calç del Ripoll) COMPATIBLE 

Sistema d’abastament Possible increment de la demanda d’aigua municipal COMPATIBLE 

Sistema de sanejament Possible augment de les aigües residuals COMPATIBLE 

Residus Generació i increment dels residus domèstics i reducció 
dels industrials 

COMPATIBLE 

Energia Possible increment de la demanda energètica al municipi COMPATIBLE - MODERAT 

Incidència en el canvi climàtic Possible increment de les emissions GEH, per l’augment 
del consum energètic 

COMPATIBLE - MODERAT 
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4.2. VALORACIÓ AMBIENTAL DE L’IMPACTE DEL PROJECTE 

L’impacte general provocat pel projecte es preveu COMPATIBLE un cop analitzada la proposta de 
Modificació i analitzats els aspectes ambientals de l’àmbit i del seu entorn immediat. 

Al tractar-se d'un sector prèviament urbanitzat, amb usos industrials i un gran percentatge del sòl 
impermeabilitzat, els impactes sobre el sòl resulten compatibles, donat que aquest ja va ser alterat 
durant la construcció de les naus actuals. Només la proposta de nova vialitat per comunicar el sector 
amb els vials externs a l’àmbit pot ocasionar nous moviments de terres i alteració de talussos. Amb la 
nova ordenació que es proposa es preveu augmentar el percentatge de zones verdes del sector, al 
mateix temps que es redueix el percentatge d’impermeabilització del sòl.  

Respecte a l’impacte paisatgístic es preveu que amb la nova ordenació l’àmbit s’integri més dins la 
trama urbana i permeti la generació d’espais verds entre la zona urbanitzada i el vial de 
circumval·lació i el rec del Mal Pas. 

Pel que fa als impactes sobre el medi socioeconòmic la nova ordenació permetrà la connexió viària 
amb el sector urbanitzat a llevant i crear una millor connexió amb el vial de circumval·lació. 

L’impacte sobre el risc d’inundabilitat dependrà dels usos definitius de l’espai i de les mesures de 
protecció que s’implantin. 

L'impacte sobre els fluxos ambientals, es podrà valorar millor durant el Pla parcial, en el qual es 
coneixeran quines són exactament les mesures ambientals previstes per minimitzar i/o prevenir 
aquests impactes. Aquestes mesures es prendran tenint en compte les normatives vigents al respecte 
que preveuen una minimització important dels impactes sobre l'aprofitament dels recursos naturals 
del medi. 
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5. MESURES AMBIENTALS  

En aquest apartat es proposen de manera genèrica algunes mesures ambientals que es podria 
estudiar d’implantar en el desenvolupament del sector, per minimitzar l’impacte ambiental i 
paisatgístic.  

5.1. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS PEL MEDI FÍSIC I RISCOS 
AMBIENTALS 

a) Ocupació del territori (sòl i geologia)  

Per tal d’evitar o de minimitzar els impactes sobre els sòls durant les actuacions derivades del 
desenvolupament del pla, es recomana: 

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

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

• Delimitació d’unes àrees impermeabilitzades de manteniment de maquinària i dipòsit de 
substàncies perilloses per tal de localitzar el risc d’abocament accidental de substàncies 
potencialment contaminants del substrat. 

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

• Els residus resultants de la construcció, cal que es gestionin d’acord amb el que estableix a 
legislació vigent en matèria de residus a Catalunya: Llei 9/2011, del 20 de desembre, de 
modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i del text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol. 

 

b) Qualitat de l’aire 

Per tal de reduir els possibles efectes sobre la qualitat de l’aire, fruit de els obres al sector, es 
proposen les mesures següents: 

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

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

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

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

Les obres a l’espai poden provocar alguna emissió i/o aixecament de pols. Aquesta pols excessiva 
durant les obres de construcció podria afectar a les vies de comunicació de l’entorn. Per evitar les 
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possibles contaminacions per la emissió de pols durant les obres de construcció, especialment en 
mesos de climatologia seca, caldrà: 

• Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat. 

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

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

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

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

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

 

c) Mesures per evitar contaminació sonora  

Durant la fase de construcció per tal d’evitar molèsties a la població de la zona i a les espècies de 
fauna presents en el sòl adjacent a l’àmbit, s’haurien de realitzar les obres en moment de l’any i del 
dia que causin les menors molèsties. És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la 
construcció, evitant les tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn.  

Es respectaran els criteris establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, n’adapten 
els annexos, i la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn 
produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure. 

Si la maquinària de l’obra i també els vehicles que passin per la zona en finalitzar les obres circulen a 
velocitats moderades, els nivells sonors pel trànsit seran menors.  

Pel que fa al projecte d’urbanització, caldrà complir amb la legislació vigent el respecte i utilitzar 
material adequat per no superi els nivells de qualitat acústica fixats per legislació vigent i el mapa de 
capacitat acústica municipal, dins i fora dels futurs edificis i segons el seu ús. 
 

d) Mesures d’estalvi energètic i d’enllumenat 

Cal prevenir la contaminació lumínica, limitant la generació de necessitats d’enllumenat exterior i 
evitant-ne els fluxos cap a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal potenciar 
l’ús de sistemes eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest enllumenat. 
Caldrà tenir en compte la diversitat de nivells de protecció en quan als territoris adjacents i, seguir en 
cada cas les determinacions adients per complir amb el nivell de protecció adequat. La presa de 
senzilles mesures en quant al disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat, si fa falta instal·lar-
les, permetria no crear un increment de l’impacte lumínic a la zona. 

S’hauran de complir amb les determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i el Reglament que la desenvolupa (Decret 
190/2015) i les del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energèticament les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

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

L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint tant els sistemes 
constructius bioclimàtics o d’estalvi passiu (aïllament, ràfies, tendals abatibles o similars), evitant 
elements de contaminació lumínica. 

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

 

5.2. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS PEL MEDI NATURAL 

e) Zones verdes  

Es recomana eliminar les espècies exòtiques i foranies que existeixen dins l’àmbit, en especial 
d’aquelles espècies al·lòctones capaces de desplaçar la vegetació autòctona de la zona, degut al seu 
elevat poder colonitzador.  

Els espais lliures d’edificacions de l’àmbit, es recomana destinar-los a zones verdes, tot realitzant 
enjardinaments i plantacions que ajudaran a naturalitzar l’espai i embellir-lo, i garantiran la 
permeabilitat del sòl i la recàrrega de l’aqüífer de la zona. La creació d’espais verds a l’entorn de la 
llera del rec del Mal Pas haurà de servir per retenir la partícules sòlides en suspensió fruit de 
l'escorrentia superficial que vagin a parar al curs d’aigua del rec del Mal Pas. 

Per aquests espais verds del sector, sempre que sigui possible, és recomana l’aprofitament de la 
vegetació autòctona existent. D’acord criteris de la Generalitat de Catalunya – Àrea de Medi Natural 
es recomana evitar la plantació d’aquestes espècies al·lòctones, especialment de: 

Arbres 

- acàcia (Robinia pseudoacacia) 

- ailant (Ailanthus altissima) 

- freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

- freixe de flor (Fraxinus ornus) 

- acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

- mimosa (Acacia dealbata) 

- morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

- negundo (Acer negundo) 

- troana (Ligustrum lucidum)  

Arbusts 

- Amporpha fruticosa 

- Baccharis halimifolia 



MEMÒRIA AMBIENTAL 
Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l'àmbit situat entre la ronda est, la línia de ferrocarril i el rec del Mal Pas del barri 
de la Marca de l'Ham 

 

 

                      
36 

- budlèia (Buddleja davidii) 

- cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus i Cotoneaster tomentosa) 

- carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

- piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. crenatoserrata) 

- pitospor (Pittosporum tobira) 

Plantes entapissants i reptants 

- Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

- miraguà (Araujia sericifera) 

- bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis) 

- bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 

- cabellera de la reina (Aptenia cordifolia) 

- Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

- lligabosc (Lonicera japonica) 

- Senecio angulatus / Senecio tamoides 

- Sicyos angulatus 

- tradescantia Tradescantia fluminensis 

- vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii) 

- vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

- Disphyma australe 

- Drosanthemum floribundum 

- Drosanthemum hispidum 

- Malephora crocea 

- Ruschia caroli 

Plantes crasses i assimilables 

- aloe maculat (Aloe maculata) 

- atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

- Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

- figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima O. stricta i O. linguiformis) 

- Einadia nutans 

- Cylindropuntia subulata 
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Es proposa seguir els següents criteris en les plantacions i enjardinaments als espais lliures o zones 
verdes de l’àmbit del pla: 

• Espècies autòctones i per tant adaptades a les condicions del medi (clima i sòl). 

• Espècies de fàcil implantació. 

• Espècies no piròfites, de baix grau d’inflamabilitat. 

• Espècies amb capacitat de protecció i estructuració del sòl. 

• Ser espècies de desenvolupament no massa lent. 

• Espècies de baix manteniment i requeriment hídric. 

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

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

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

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

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

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

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

 

f) Fauna  

Per tal de no afectar les espècies faunístiques que pot albergar l’entorn de l’àmbit es proposen un 
seguit de mesures a tenir en compte en el desenvolupament del pla especial: 

• Caldria que les actuacions al sector no es realitzessin durant l’època més delicada per la 
fauna de la zona (abril – juliol). Per tant, es podrien realitzar les obres des del mes d’agost 
fins el mes d’abril. 

• Dur a terme un bon manteniment de la maquinària de les obres, per tal que no emetin més 
sorolls del necessari i permès per normativa vigent. 

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

• Manteniment de la vegetació i hàbitats existents en la franja de protecció paisatgística 

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

• Manteniment de l'estat natural de la llera del rec del Mal Pas, per tal d'afavorir-ne la 
connectivitat ecològica del mateix. 

 

g) Paisatge 

Els volums edificatoris cal que siguin el màxim possible integrats en el territori (color, textura, 
semblança amb construccions pròximes, etc.). 

Mantenir part de la vegetació autòctona existent, per minimitzar alteracions al territori i aprofitar per 
futur espai verd i possible apantallament de noves construccions. 

Caldria que per les infraestructures de serveis que siguin necessàries es compti també en la utilització 
de materials el més ecològics i sostenibles possible, de colors i tonalitats no molt vistosos i integrats 
al cromatisme de l’entorn; i si potser “amagats” o “camuflats” per la vegetació i/o edificació existent. 

 

5.3. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS PEL MEDI HUMÀ 

h) Mobiliari en els espais lliures  

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

 

i) Criteris de sostenibilitat en l’edificació 

Quan s’elaborin els projectes d’edificació és important aplicar-hi criteris de sostenibilitat sempre que 
sigui possible. 

 

j) Minimitzar els residus que es produeixin a la zona durant les obres 

S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora dels residus. I es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
així com el Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC). 

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

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

Cal situar el parc de maquinària i zones on es faci el manteniment de maquinària o aparcament 
d’aquesta, en una zona allunyada de les àrees habitades i les zones més sensibles ambientalment. I 
cal que tots els vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents a 
l’emissió de fums i altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de vehicles 
per garantir l’emissió de contaminants per complir la normativa vigent. 

 

k) Cicle de l’aigua 

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

 

l) Ecoeficiència energètica  

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

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