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0.1. INTRODUCCIÓ. 
 

El present estudi “EIIP” té per objecte avaluar l’impacte paisatgístic que pot 
comportar les edificacions previstes en la modificació puntual del POUM, en el sector 
Castelló-nou del municipi de Castelló d’Empúries. 

 
Aquest document forma part del la documentació de la modificació puntual del 

POUM en el sector Castelló-nou. 
 
Aquesta modificació es troba situada en sol urbà i d’acord amb les 

determinacions de la legislació vigent de paisatge i el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines no caldria, ja que l’edificació no es situa estrictament en la 
franja perimetral del nucli urbà. El POUM preveu en la franja perimetral un sistema 
viari just al costat de la carretera de C-260·Aquest sistema viari mes la seva calçada 
lateral suavitzen la trobada de les edificacions amb el sol urbà edificable.  

 
Actualment el planejament municipal general es el POUM de Castelló 

d’Empúries aprovat per la CTUG de 17/12/2013 i publicat al DOGC de 15/07/2014. La 
finca es troba classificada com a sol urbà. Aquest POUM inclou part del sistema viari 
que serveix de separació amb el sol no urbanitzable. 

 
 
 

 
Fotografia aèria del entorn. 
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0.2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI. 
 
 El paisatge on es situa l’activitat es troba classificat pel catàleg de paisatge de 
les comarques gironines com “PLANA DE L’EMPORDÀ”, caracteritzat actualment per 
el predomini de l’ús agrícola. La matriu agrícola està formada principalment per 
conreus herbacis de secà i cereals combinats amb fruiters de regadiu. L’augment de 
la demanda de farratges i alguns aspectes de la política agrària comunitària (PAC) 
han afavorit la transformació de les terres de conreu de secà, dedicades 
tradicionalment als cereals d’hivern, i els prats i pastures, en terres de regadiu, per al 
cultiu del blat de moro i el gira-sol. Aquest fet, a més d’una homogeneïtzació del 
paisatge, suposa un retrocés en la biodiversitat agrícola. La necessitat d’ampliar 
l’extensió de terres cultivables ha comportat la desaparició de molts paravents 
d’arbres i de closes, fet que ha contribuït a una pèrdua de diversitat dins del patró 
paisatgístic. La continuïtat en el temps del paisatge agrícola actual està en risc per la 
confluència de diversos factors, com la manca de relleu generacional de moltes de les 
explotacions agrícoles; l’estancament dels preus percebuts pels productes agraris; la 
venda de les terres per a usos urbans, i el cessament de l’activitat per dedicar-se a 
altres sectors més rendibles, com, per exemple, el turisme. Entremig dels espais 
agrícoles cal destacar la presència de granges de grans dimensions.  
 
 
 

 
Fons escènic dels arbres del curs de la Muga i les muntanyes de l’Albera 
 
 

 
Fons escènic de la serralada de rodes i el nucli urbà de Castelló d’Empúries. 
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0.2.1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC. 
 
El sector té una superfície, d’aproximadament 21.241 m2, dels quals 4.425 m2 es 
destinen a sistema d’espais lliures i xarxa viaria. La superfície restant es destina  a 
zona comercial la que te accés directa al vial de servei de la C-260 i a zona 
residencial amb habitatges en filera la que te accés per el nou vial del sector. 
El principal accés al sector es dóna des de la carretera C-260 Figueres- Roses, 
que travessa el terme municipal de Castelló d’Empúries.  

Com es pot observar en les fotografies aèries estem davant un entorn 
humanitzat, on la major part dels terrenys del voltant es destinen a camps de 
conreu. A banda del sector Castelló-nou, ja consolidat, s’hi ubica un Pitch&Putt i 
una zona industrial. 
 
 

 
Vial de servei C-260.  
 

 
Vial de servei C-260. 
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Pitch@putt entre el sector Castelló-nou i el sector Industrial El Pla. 
 
 
 
 
Des del propi sector o de zones molt properes es poden observar algunes de les 
característiques mes important de la unitat de paisatge: 
 
1) 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 fet possible 
l’orientació agrària que la caracteritza.  
 
2) 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.  
 
3) Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància internacional, que 
destaca pels seus valors naturals, estètics i socials.  
 
4) Presència d’estructures agrícoles singulars, com les closes, els paravents de 
xiprers i les xarxes de camins i canals.  
 
5) Xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu agrària de la 
plana.  
 
6) La tramuntana, un dels elements simbòlics i identitaris d’aquest paisatge. 
 
 
0.2.2. FACTORS DE VISIBILITAT. 
 
 Per la seva situació propera a la carretera C-260, aquest es el principals punts  
d’on es pot veure les noves edificacions. 
 
 També s’haurà de tenir en consideració les vistes des del carrer Paborderia, 
que actua d’eix central de la part residencial del sector Castelló-nou.  
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Visio de la finca des de la C-260 

 

Visio de la finca des de la C-260 

 
0.2.3. COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE. 
 

Les components principals del paisatge proper són: 
 

- Els vials del propi sector Castelló-nou. 
 
- Els marges arbrats d’espècies variades: freixes, roures, plàtans, 

pins, lledoners, etc. 
 
- Polígon industrial “El Pla”. 
 
- Les carreteres C-260 i el riu Muga. 
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Sistema d’espais lliures previst, en part ja executat en la finca municipal. 
 

 
Vial de les closes, al costat del restaurant All i Oli. 
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Vial de servei C-260 
 

 

 
Les components principals del paisatge llunyà són: 
 

- El fons escènic principal es al  nord-est i el constitueix: el nucli de 
Castelló d’Empúries .i les serralada de Rodes. 

 
- El fons escènic dels altres indrets son molt menys important per 

l’existència de masses boscoses a relativament poca distancia.  
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0.3. PROPOSTA. 
 
0.3.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
La proposta consisteix en la construcció d’un nou front edificat de locals comercial 
d’una alçada de 9.00 fins carener, que dona al vial de servei de la C-260 i una zona 
residencial d’habitatges en filera en la part interior del sector.  
 
La proposta no afecta camps agrícoles, sinó que ordena un sòl ja manipulat situat 
entre vies de comunicació. 
 
Els accessos no es modificaran, serviran els mateixos. 
 
Es preveu connectar a la xarxa d’aigües municipal. 
 
Es preveu la conducció de les aigües residuals a la depuradora municipal de Castelló 
d’Empúries. 
 
La xarxa de telefonia i de baixa tensió,  es realitzarà de forma soterrada i també es 
soterrarà la línia existent en el futurs sistema d’espais lliures. 
 
Es mantindrà la major part de zones boscoses existent en el sistema d’espais lliures i  
voreres i es complementaran amb nous arbres. 
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0.3.1.1. Justificació adaptació al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines.  
 
L’àmbit de la modificació es troba classificat com a sòl urbà, àrea especialitzada amb 
ús residencial. 
 
El projecte: 
 

a) No afecta la vegetació i hàbitat de l’entorn.  
b) No afecta la fauna de l’entorn al estar en un sol urbà encerclat per vialitat. 
c) No afecta les funcions de connector. 
d) No fragmenta el sòl. 
e) No afecta a l’estabilitat del sol ni les funcions hidrològiques. 
f) No afecta  el patrimoni geològic, ni zones humides.  
g) S’utilitzen els mateixos accessos existents. 
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Es segueixen els següents criteris: 
 

a) La nova edificació comercial s’implanta al costat del vial de servei de la C-
260. 

b) La nova edificació comercial bàsicament serà visible des de la C-260 i no es 
modifica el perfil natural perceptible del paisatge. 

c) Les noves edificacions residencial es situen en la part mes central del 
polígon. 

d) Al costat del carrer Paborderia (vial principal del sector) es situa un nou 
sistema d’espais lliures. 

 
 

 
 
Sistema d’espais lliures vora el carrer Paborderia. 
 
També es respecten els següents objectius de qualitat: 
 

a) Es mantenen la majoria dels arbres existent. 
b) No compromet els valors del paisatge. 
c) No afecta element arquitectònics protegits ni restes megalítiques. 
d) No està inclòs en zona de PEIN.. 
e) Ajuda a fer mes compatible la zona comercial amb la residencial.  
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0.3.2. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA.  
 
Per tot l’exposat en el present document la nova edificació proposada no modifica el 
paisatge, ja que el nou edifici es situa en una zona encerclada de vials, de cota baixa 
respecta a la C-260 que es la via mes transitada. 
 
0.4. CRITERIS D’INTEGRACIÓ. . 
 
0.4.1. CRITERIS  I MESURES D’INTEGRACIÓ. 

 
El criteri paisatgístic proposat es el de contextualització respecte a la resta del sol 
edificat.  

 
0.4.2. ANALISIS ALTERNATIVES. 
 
L’existència del sector ja molt edificat i la carretera c-260, fa difícil plantejar gaires 
alternatives. 
 
Es plantegen tres alternatives: 
 
1)L’edificació comercial es situa a prop del vial des servei de la C-260 i la residencial 
en la part mes central del sector, vora d’un nou sistema d’espais lliures. 
 
2)L’edificació comercial es situa en la part inferior amb accés des de els vials interiors 
del polígon i el sistema d’espais lliures es situen vora el vial de servei de la C-260. 
 
3)Nomes es proposa zona residencial en tot el sector. 
 
Es proposa l’alternativa primera, ja que es la que s’adapta millor a les preexistències. 
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0.4.3. IMPACTE PAISATGÍSTIC. 

 
Per l’estudi del impacte paisatgístic de la nova edificació s’ha estudiat detingudament 
la topografia i vegetació existent.  La nova edificació comercial es situa en front del 
vial de servei de la C-260 i la residencial en la part mes central del sector Castelló-
nou. 

 
L’actuació proposada pel que fa als nous edificis es  l’estratègia del camuflatge 
respecte al sol no urbanitzable ja que la vegetació del marge de la Muga no permet la 
visió de la nova edificació des de el sol no urbanitzable. 
 
El resultat dóna una valoració dels impactes paisatgístics totalment compatibles amb 
el paisatge existent. 
 
 
0.4.4. SÍNTESI. 

  
- Les noves edificacions i el seu ús té un impacte paisatgístic totalment 

compatible amb el paisatge, degut a la situació al costat de la C-260 i la 
vegetació existent i la planificada. 

- Es compleixen els criteris paisatgístics  del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines. 

- Es protegeixen els valors del paisatge. 
- L’activitat proposada dóna activitat al paratge. 
- No té impactes associats rellevants ja que els accessos no es modifiquen, i el 

serveis es connecten als de les diverses xarxes ja existents en el sector 
Castelló-nou. 

- L’augment de freqüentació de persones, ates la superfície i us de les noves 
edificacions, no altera les característiques del paisatge. 

. 
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0.5. VOLUMETRIES: ESTAT ACTUAL I PROPOSTA.              
 
 
 

 
planejament vigent 

 

Planejament proposat 

  



Estudi d’ impacte i integració paisatgística 
Modificació puntual POUM sector Castelló-nou – Castelló d’Empúries                                 

 
 

                                                                                                                                           17 

 

 

 

Planejament vigent. 

 

Planejament proposat 
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Planejament vigent. 

 

Planejament proposat. 
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Planejament vigent. 

 

Planejament proposat. 
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Planejament vigent. 

 

Planejament proposat. 
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0.6. EQUIP REDACTOR. 
 
La documentació del projecte d’integració paisatgística, ha estat redactat per 
l’arquitecte Joan Antoni Rodeja Roca, sent també redactor de la modificació puntual. 
 
 
 
Joan Antoni Rodeja Roca, arquitecte municipal. 
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