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0. ANTECEDENTS 
 
0.1. INTRODUCCIÓ 
 
0.1 Situació i àmbit de la proposta d’actuació 
El present Pla Parcial Urbanístic de delimitació forma part de l’àmbit sector de sòl urbanitzable no 
delimitat per a usos residencials i d’activitats econòmiques situat al nord de la carretera accés Costa 
Brava.  
 
Es tracta d’un sector situat territorialment sobre la carretera C-582 de Lloret a Blanes a continuació del sòl 
urbà de les Industries Peixos Ros: 
 
El sector inclou un àmbit que manté la mateixa fondària, respecte de la carretera GI-682, que té el P.A.U.-
14 Peixos Ros, i com a continuació d’aquest per l’oest, es proposa delimitar un sector de S.U.D. de forma 
rectangular de poc més de dues hectàrees, que abasta una porció del sector de S.N.N.D., per a 
possibilitar la futura ampliació de les activitats del Grup Ros (preparació, conservació, comercialització y 
exportació de peix i altres productes alimentaris) i obtenir les cessions corresponents. 
 
0.2 Àmbit territorial 
El municipi de Blanes es troba situat a la comarca de la Selva, concretament a l’anomenada Selva 
marítima, just a la desembocadura de la Tordera i limitant amb la comarca del Maresme. 
 
 

 
 
 
0.3 Topografia, estat actual i usos 
Des del punt de vista físic, l’emplaçament de Blanes s’ubica en el vessant oriental de la Serralada Litoral. 
El municipi de Blanes es caracteritza per estar constituït per dos sectors ben diferenciats: un sector sud-
occidental del terme municipal caracteritzat per un suau relleu que enllaça amb la plana deltaica de la 
Tordera en acostar-se a la línia de costa; i un sector nord-oriental constituït per modestos turons que 
difícilment depassen els 300 m, amb una altitud màxima de 309 m sobre nivell del mar, corresponent al 
Turó d’en Gall. Així, l’orografia de la zona ve dominada per la plana al�luvial del riu Tordera i el seu delta a 
la zona oest, mentre que el sector nord i est té les zones més elevades del municipi, entre les que 
destaquen el turó del Vilar amb 269 metres i la muntanya de Sant Joan de 166 metres molt pròxima a la 
costa, on hi ha una sèrie d’espadats de gran pendent. 
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0.4. Objecte 
L’objecte del present estudi és valorar el possible impacte sobre l’entorn i el paisatge que pot comportar 
aquestes actuacions.  
 
L’Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic (EIIP) diagnosticarà el potencial impacte d’aquesta actuació, 
que previsiblement podria comportar canvis en el paisatge, i n’exposarà les mesures d’integració 
previstes. També haurà de demostrar que els criteris i les mesures previstes són les més adequades i 
suficients per a garantir una correcta integració de l’actuació en el paisatge. 
 
Aquest document ha de servir perquè l’administració pugui determinar la seva compatibilitat amb els 
requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar la seva idoneïtat i la seva suficiència des del punt 
de vista d’integració paisatgística. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC 
 
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió 
i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis i informes d’impacte i integració 
paisatgística. Estableix que aquests documents són l’instrument que ha de garantir la consideració dels 
l’impactes en el paisatge de certes actuacions, projectes d’obres o activitats. 
 
Per la seva banda, el Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desenvolupa la Llei d’urbanisme, i les normatives dels Plans 
directors urbanístics del sistema costaner i dels Plans territorials parcials, estableixen el seguit de 
supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden 
comportar canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració 
paisatgística (EIIP). 
 
La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar les 
mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en 
tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels 
criteris i mesures adoptades. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PAISSATGE  PREVI 
 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament està com a continuació del nucli de Blanes al nord de la GI-682.  
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 L’accés principal al sector es realitza des de la nova rotonda Carretera “GI-682” que també comunica 
amb Residencial Blanes i carretera de mas Palol. 
 
 

 

A la foto aèria veiem el Camí de Mas Paloli al nou sector. 

 

 

Fotografies de l’accés  

El sector inclou un àmbit que manté la mateixa fondària, respecte de la carretera GI-682, que té el P.A.U.-
14 Peixos Ros, i com a continuació d’aquest per l’oest, es proposa delimitar un sector de S.U.D. de forma 
rectangular de poc més de dues hectàrees, que abasta una porció del sector de S.N.N.D., per a 
possibilitar la futura ampliació de les activitats del Grup Ros (preparació, conservació, comercialització y 
exportació de peix i altres productes alimentaris) i obtenir les cessions corresponents. 
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2.2. FACTORS DE VISIBILITAT 
 
Els factors de visibilitat més importants venen determinats per les vistes des de GI-682, per lo que 
respectaría a l’edificació industrial similar a les naus actuals ja edificades, donant una viasual de naus 
aillades amb inter espais lliures d’edificació i un futur equipàment situat sobre el turonet, aquestes 
edirficacions permetran les vistes sobre les primeres ondulacions de montanya, modestos turons que 
difícilment depassen els 300 m, amb una altitud màxima de 309 m sobre nivell del mar, corresponent al 
Turó d’en Gall.  Al nord i est té les zones més elevades del municipi, entre les que destaquen el turó del 
Vilar amb 269 metres i la muntanya de Sant Joan de 166 metres molt pròxima a la costa, on hi ha una 
sèrie d’espadats de gran pendent 
 
 
Tenint en consideració els factors de visibilitat més importants, obtindríem per al nou sector les següents 
consideracions: 
 
 Ubicació.- La zona es troba en contacte directe amb el nucli de Blanes, formarà part del teixit urbàs 

de Blanes només interrumput per la GI-682. L’àrea podrà ser molt vista perquè es tracta d’uns dels 
accessos al municipi i formarà part de les vistes dels vehicles que es desplacin per aquesta via tan 
concurriguda  serà vista per moltes persones.  
 

 Població.- El sector es troba ubicat en contacte amb el nucli urbà de Blanes.  
Degut a la topografia de la zona, i a les mesures d’integració previstes en projecte, l’edifici iondustrial 
concordarà amb la imatge actual de les industries Ros, que tot i ser naus industrials tenen una imatge 
estudiada per a ser compatible en un paissatge, no residencial però si comercial o de Serveis, per 
tant mol allunyada de la imatge típica industrial.  
Respecte a la situación de la parcel.la d’equipaments, indiacar que el futur edifci públic si pot 
provocar un important inpacte visual, ja que es col.loca a sobre del turonet existent al sector; en 
aquest edifici si que caldrà pendre unes mesures concretes de protección.  
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2.3. CONCA VISUAL 
 

Pel que fa referència a la conca visual, cal diferenciar entre la que afecta a les edificacions industrials i a 
l’edificació de l’equipament 
 
La primera és concreta en les vistes a peu de la pròpia carretera. I la segona des de la propìa carretera 
des de diferents punts més allunyats del sector 
 
  

2.4. VISTES FOTOGRÀFIQUES 
 
Vistes venint de LLoret 

 
Fotografia 1 

 
 

Fotografia 2 
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Fotografia 3 

 
 
 
Vistes venint des de la Rotonda dels Focs 

Fotografia 4 
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Fotografia 5 

 
 
 

Fotografia 6 
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2.5. COMPONENTS DEL PAISATGE 
 
L’anàlisi dels aspectes visuals del paisatge com ara les formes, el cromatisme, la textura, etc. permet 
identificar els elements principals que configuren el paisatge. 
 
Les formes s’analitzen en termes d’àrees, vores, línies i punts, entenent com a tals: 
 
 Àrees: grans taques i conjunts que formen el paisatge. 
 Vores: límits entre àrees que es manifesten formalment com a línies, ruptures o marges. 
 Línies: elements continus presents en la imatge en forma de traços, franges, contorns o perfils. 
 Punts: fites puntuals perceptibles i rellevants de curta a llarga distància. 

 
Les relacions entre aquests elements es ponderen en funció de la seva unitat, varietat, intensitat,  
integritat i complexitat, enteses com a: 
 
 Unitat: qualitat per la qual el tot és major que la suma de les parts. 
 Varietat: relacions de repetició, segregació o ordenació. 
 Intensitat: similituds o contrastos en la composició. 
 Integritat: grau de naturalitat de la composició. 
 Complexitat: quantitat d’informació visual que cal processar. 

 
Si analitzem el paisatge de l’entorn de l’àmbit industrial, es pot observar que es tracta d’un entorn urbà, 
amb molta presència de edificacions no residencials, comercials o industria toba.  
 
Si analitzem el paisatge de l’entorn de l’àmbit de l’equipament, es pot observar que es tracta d’un entorn 
molt més elevat i principalment forestal, amb molta presència de boscos de pins pinyoners, alzines i 
suredes.  
 
Pel que fa al cromatisme de l’entorn immediat a la carretera es caracteritza per colors vius que enfatitzent 
les edificacions per tal de ser visibles comercialment.  
 
Pel que fa al cromatisme de l’entorn immediat de l’equipament  de la zona s’observa que aquest és 
bàsicament de tonalitats verdes, degut a la vegetació de fulla perenne que caracteritza el lloc: pins 
pinyoners, alzines i suredes. 
 
Aquesta dicotomía té com element més important la zona de contacte entre un i altre paissatge, el 
tractament d’aquest espai de connexió será el que definirà l’exit o el fracás de l’actuació.   
 
 
2.6. VALORS DEL PAISATGE 
 
En analitzar la qualitat paisatgística secundària, és a dir, les qualitats intrínseques i dels elements que 
composen el paisatge d’un indret analitzat del territori (flora, relleu, cromatisme, presència d’elements 
antròpics, etc.), tenim els següents valors (en aquest cas només estudiarem la part forestal del sector) : 
 
Valors estètics 
 
Els valors estètics es relacionen amb la capacitat que té un paisatge per transmetre un determinat 
sentiment de bellesa, en funció del significat i apreciació cultural que ha adquirit al llarg de la història, així 
com del valor intrínsec en funció dels colors, la diversitat, la forma, les proporcions, l’escala, la textura i la 
unitat dels elements que conformen el paisatge. 
 
Particularment, pel que fa a la zona d’ubicació, ens trobem en un primer estadi en un entorn urbà dins de 
la categoría no residencial i en el segon estadi situats en un entorn forestal amb una gran presència de 
boscos. Seran aquests estadis els que seran objecte d’estudi i en concret la connexió entre ells.. 
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El conjunt de valors estètics es valoren com a MITJOS, més endavant s’estudiaran les mesures 
correctores que s’adoptaran per tal de no disminuir el valor estètic de l’àmbit. 
 
Valors ecològics. 
 
Els valors ecològics fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natural. Es 
consideren: 
 
 Espais amb interès natural, que inclouran també els paisatges “reconeguts” per criteris 

estrictament naturals. 
 Connectivitat ecològica entre espais naturals. 

 
L’àmbit d’actuació és proper al a una zona forestal amb certs valors ecològics però no d’espàis d’alt 
interès. 
 
Per tant, podem concloure que els valors ecològics d’aquesta zona són MITJOS, més endavant 
s’estudiaran les mesures correctores que s’adoptaran per tal de no disminuir el valor ecològic de l’àmbit. 
 
Valors productius 
 
Els valors productius estan relacionats amb la capacitat d’un paisatge per proporcionar beneficis 
econòmics, convertint els seus elements en recursos.  
 
La zona objecte d’aquest projecte presenta una productivitat agrícola nul.la, ja que bàsicament es 
composa de boscos sense cap aprofitament productiu. 
 
Els valors productius d’aquest paisatge els valorem com a BAIXOS. 
 
Valors històrics 
 
Els valors històrics corresponen a les petges més rellevants que l’ésser humà ha deixat en el paisatge al 
llarg de la història, com: 
 
 Tipologies constructives (masos, molins, barraques, cabanyes, torres, ponts, castells, muralles, 

esglésies). 
 Tipologies d’assentament. 
 Distribució històrica de l’activitat depenent de les condicions naturals del territori (àrees de pastura 

transhumant, colònies industrials). 
 Restes arqueològiques. 
 Centres històrics dels nuclis urbans o altres conjunts arquitectònics (colònies industrials). 
 Estructures parcel·làries i els seus límits (marges, murs, tanques, closes). 
 Sistemes d’infraestructures de contenció de sòls (terrasses, bancals) 
 Sistemes de rec autòctons (formats per recs tradicionals, fonts, ponts de pedra, passeres, pous, 

sínies). 
 Espais on es desenvolupen tècniques de treball tradicional. 
 Xarxa de camins públics i camins ramaders. 
 Altres sistemes d’infraestructures. 
 
Aixa doncs, el valor històric de l’entorn objecte d’aquest estudi és BAIX, només seria destacable el camí 
de les fonts que travessa el sector 
 
Valors d’ús social 
 
Els valors d’ús social es relacionen amb la utilització que en fa un individu o un determinat col·lectiu d’un 
paisatge per a: 
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 Mobilitat. 
 Itineraris, sobretot els accessibles a les persones amb problemes de mobilitat. 
 Gaudi o lleure. 
 Passeig. 
 Repòs. 
 Observació de panoràmiques (miradors, recorreguts...) 
 Lloc de trobada 
 Educació 
 Esport 
 Funcions terapèutiques 
  
El paisatge de l’àrea en projecte és bàsicament utilitzat i observat per alguns excursionistes o ciclistas 
que ocasionalment poder passejar per la zona. 
Per tant, l’ús social de la zona estudiada es pot valorar com a BAIX. 
 
Valors mitològics 
 
Els valors mitològics fan referència a aquells elements del paisatge que tenen atribucions simbòliques 
col·lectives lligades a l’explicació d’històries fantàstiques o llegendes. 
 
D’acord amb les converses mantingudes amb alguns dels habitants de la zona estudiada, es pot atribuir 
un valor mitològic d’aquesta zona de BAIX. 
 
Valors religiosos i espirituals 
 
Els valors religiosos i espirituals es corresponen a elements del paisatge o paisatges en el seu conjunt 
que es relacionen amb pràctiques i creences religioses, com per exemple: 
 
 Àrees de dolmens, sepulcres i altres enterraments. 
 Indrets i recorreguts per on transcorren processons. 
 Indrets i recorreguts per on transcorren peregrinacions. 
 Espais on se celebren aplecs de caràcter religiós. 
 
En l’entorn immediat de l’àrea en projecte tampoc es coneixen cap relació o vinculació amb valors 
espirituals o religiosos per la qual cosa aquest valor prendria la categoria de BAIX. 
 
Valors simbòlics o identitaris 
 
El valor identitari es correspon amb la identificació que un determinat col·lectiu sent amb un paisatge. 
Ambdós valors –simbòlic i identitari- fan referència a elements del paisatge o paisatges en el seu conjunt 
amb una gran càrrega simbòlica o identitària per les poblacions locals (o, en general, per la catalana) per 
establir-hi relacions de pertinença o expressions de nacionalitat.  
 
En l’entorn immediat de l’àrea en projecte no existeixen elements del paisatge amb càrrega identitaria per 
la qual cosa els valors simbòlics o identitaris es valoren com a BAIXOS. 
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2.7. FITXA DEL PAISATGE 
 
Estudi d’impacte i integració paisatgístic per a les instal.lacions de l’equipament  

Zona: Als terrenys situats al nordest de la Carta.  

Terme municipal: Blanes  

Tipologia unitat: Forestal 

 
Característiques de la Unitat 

Relleu: Ondulat 

Conca visual: Tancada, degut al relleu.  

Vegetació present: Boscos de pins pinyoners, alzines i suredes 

Presència elements humans: Diferents grups residencials separats entre ells 

Qualitat de la unitat 

Qualitat primària: Visibilitat i exposició: Visible des de la Carretera i de diferents llocs elevats del nucli.  

 

Espectadors potencials: 

 

Molts: els usuaris de la carretera, i algun excursionista o ciclista 
que passegi pels camins que l’envolten. 

Valoració unitat:  MITJANA 

Qualitat secundària: Diversitat: Mitjana morfològicament cromàticament i textualment. 

 Singularitat: Mitjana. Entorn forestal proper  

 Qualitat de les vistes: Mitjana. Entorn forestal, però amb pocs elements que 
destaquen.  

 Cromatisme: Uniforme 

 Naturalitat: Mitjana. Presència important de boscos 

 Elements antròpics Zones residencials 

Valoració unitat:  MITJANA 

Qualitat terciària: Fragilitat de l’entorn: Mitjana-baixa. Entorn forestal 

 Capacitat d’absorció: Mitjana. L’actuació suposa un cert trencament a l’entorn 
forestal en què ens trobem. 

Valoració unitat:  MITJANA 

Qualitat global:   MITJANA 
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3. PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 
3.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Estat actual. 

 

 

Proposta 
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Els objectius generals de l’actuació són: 
 
1. Dur a terme una ordenació que s’escaigui amb les preexistències que confronten amb l’àmbit 
d’actuació, principalment amb l’accés des de la carretera C-582 i el camí de Mas Palou. 
2. Desenvolupar una peça de sòl urbanitzable amb bona localització respecte a les vies d’accés, fet que 
permet minimitzar l’impacte sobre l’ocupació del sòl i racionalitzar la implantació de les xarxes 
d’infraestructures urbanes. La parcel·la que es proposa per a aquesta ampliació futura reuneix les 
característiques idònies per a les activitats del Grup Ros, en especial la de comercialització dels seus 
productes: superfície uns 10.000 m²; topografia plana; forma regular; bona accessibilitat per a camions i 
turismes; immillorable visibilitat des de la carretera; xarxes de serveis molt properes; 
3. Crear un bon accés amb la rotonda de la carretera C-582 tant per la pròpia industria com per els veïns 
de Mas Palou que hi accedeixen des del mateix enllaç; també molt important donar continuïtat a la traça 
de doble carril de la C-582 de forma similar a tal com està actualment davant de Peixos Ros; també es 
proposa millorar l’accés cap als Tres Turons i el futur equipament; en resum, una xarxa viària que 
s’adeqüi a la realitat del territori, a les necessitats de la nova implantació i als vials de l’entorn. 
4. Obtenir sòl per a espais verds respectuós amb la topografia de l’àmbit d’actuació i de fàcil accés. Es 
concreten en una zona verda de indubtable qualitat paisatgística Aquests espais verds seran de cessió 
lliure i gratuïta a l’Ajuntament. 
5. Obtenir sòl per a la formació d’espais públics urbans que incrementin la qualitat de vida dels seus 
habitants, així com sòl per altres equipaments que es considerin necessaris per al municipi, en el nostre 
cas  un equipament situat en un punt estratègic que permet facilitar l’accés a peu i en bicicleta des de la 
trama urbana als camins rurals del municipi i del conjunt de la comarca. En aquest sentit la immediatesa 
de la ruta que pujant pel carrer Mas Palou s’enfila cap els Tres Turons suggereix instal·lar un punt de 
trobada i serveis per als usuaris d’aquests camis, que podria ser l’embrió d’un centre d’interpretació de 
l’entorn natural i de posada en valor de les propostes de turisme alternatiu al de sol i platja. 
6. Incorporar en el planejament la protecció de valors mediambientals i de sostenibilitat i mesures 
compensatòries específiques front als seus impactes. 
 

DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DE LA PROPOSTA: 
 
A nivel privat es preveu la construcción d’una nau de menys de 6000 metres dins de la parcel.la que 
s’enfronta amb la carretera i dona continuitat formal amb les edifciacions actuals d’industries Ros. La nau 
prevista tindrà uns materials de façana de panells formigó prefabricat, i es tractaran amb colors que 
s’adaptin i s’integrin al cromatisme de l’entorn natural. 
 
La construcción d’un equipament de menys de 400 metres en planta baixa, aquestes tractaran amb colors 
que s’adaptin i s’integrin al cromatisme de l’entorn natural 
 
Les actuacions a nivel paissatgísti són les següents: 
 
Respecte al la zona de la nau, es proposa que l’edificació sigui aillada amb els interespais arbrats per tal 
de dotar d’un paissatge alternat i variat des de la carretera. 
 
Les zones verdes d’aquest sector i de l’anterior PEMU proposan uns espais verds arbrats en contacte 
amb la rotonda d’accés que configuren una primera barrera visual.  
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A la zona del turó on s’ha d’ubicar l’equipament es cedirà el sòl per a espais verds respectuós amb la 
topografia de l’àmbit d’actuació i de fàcil accés. Es concreten en una zona verda de indubtable qualitat 
paisatgística Aquests espais verds seran de cessió lliure i gratuïta a l’Ajuntament. 
 

 
 
La part que tindrà més tractament será la zona de contacte entre la part de nau i la de l’espai lliure perque 
per solventar el desnivell existent apareixen uns talusos vistos que hauran de ser tamizats amb arbrat a 
les parts horitzontals i amb vegetació arbustiva als talusos. 
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3.2 FRAGILITAT PAISATGÍSTICA 
 
La fragilitat paisatgística es defineix com la susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus valors i el 
seu caràcter per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada.  
 
Els factors que repercuteixen especialment en la fragilitat del paisatge del lloc són:  
 
 abast de la conca visual 
 accessibilitat 
 grau de freqüentació per la població 
 capacitat d’emmascarament de la vegetació, 
 edificacions 
 presència d’elements discordants 

 
La capacitat de l’entorn per absorbir el canvi serà bona ja que respecte a l’edificació industrial seguirà el 
que ja té plantejat com a paissatge urbà i respecte a la zona elevada i forestal ens trobem en una zona 
de’impacte visual, però que amb les mesures correctores adients, es poden reduir, i en una àrea amb poc 
grau de freqüentació i accessibilitat, amb una alta capacitat d’emmascarament de la vegetació. 
 
 
Davant d’aquesta situació la qualitat terciària o fragilitat paisatgística es valora com a MITJANA-BAIXA. 
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4. CRITERIS D’INTEGRACIÓ 
 
4.1 CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
 
Per tal de reduir l’efecte que produeix el projecte en el paisatge, i facilitar-ne la seva integració, es 
prendran mesures d’integració preventives i correctores. 
 
Pel que fa a les mesures preventives: 
 
Són les que s’han aplicat en la mateixa concepció del projecte, i en la fase d’execució de les obres per tal 
d’evitar la generació d’impactes. 
 
Els criteris d’integració que adapta el projecte consistiexen en integrar el màxim les noves instal.lacions. 
Per aconseguir aquest objectiu, es recorrerà a la utilització de materials de façana de colors que s’adaptin 
al cromatisme natural de l’entorn, és a dir, de colors dins la gamma dels verds. 
La decisió de la ubicació de cadascun dels elements tampoc és aleatòria, sino que es regeix en els 
mateixos criteris d’adaptació a l’entorn: es colocaran adossades a les actuals alineades respecte a la 
carretera i l’equipament estarà mimetitzat en la zona boscosa.  
 
Pel que fa a les mesures correctores: 
Es tracta de les mesures que s’incorporen al projecte amb la finalitat d’aconseguir reduir l’abast i la 
intensitat dels impactes en el paisatge. 
Els principals elements correctors que s’empraran, serà la plantació d’una franja d’arbrat al voltant de la 
rotonda d’accés i per tal de millorar els límits amb les zones de bosc i el mateix camí d’accés a les 
instal.lacions es tractaran els talusos que hauran de ser tamizats amb arbrat a les parts horitzontals i amb 
vegetació arbustiva als plans inclinats. 
 
En la zona que envoltarà l’equipament es conservaran l’arbgrat existent i si cal Es plantaran el mateix 
tipus d’arbres que conformen els boscos que envolten actualment les instal.lacions: pins pinyoners. 
 
 
4.2 IMPACTE PAISATGÍSTIC 
Un cop caracteritzat el paisatge previ, descripta la proposta d’actuació i sintetitzats els criteris i les 
mesures d’integració adoptats, arriba el moment de caracteritzar, definir i valorar els impactes 
paisatgístics potencials associats a les actuacions proposades. 
 
El projecte no planteja aportar un nou ús a la zona que pugui amenaçar les activitats que avui en dia es 
realitzen en aquesta zona; actualment la zona propera industrial i comercial ja provoca un trànsit continu 
de camions. Aquest trànsit no augmentarà molt més amb les noves instal.lacions. 
Per tant, en aquest sentit, no es pot considerar la implantació d’aquestes noves instal.lacions com un 
element que tingui impacte paisatgístic a nivell d’usos, accesos, suministrament o trànsit de vehicles. És 
un element COMPATIBLE amb l’entorn. L’equipament suposarà un increment petit de vehicles ja que la 
seva proximitat al nucli farà que l’accés es realitzai a peu o en bici.  
 
Pel que fa a la construcció de les naus, al trobar-se adossades a la Crta.  no alteraran el paisatge, ja que 
són volums alternats d’espais lliures, però que podriem valorar el seu impacte com a BAIX, ja que 
utilitzant les mesures d’integració que hem definit en l’apartat anterior, aconseguirem reduir una posible 
agressió que produeixen les naus al paisatge. Respecte a l’equipament  l’impacte será mig i caldrà 
revestir de forma arbòria i vegetal els talusos de desnivell entre el pla de la carretera i la part alta del turó 
on si ha de construir un equipament relativament petit deuns 400 m2 i resolt només en planta baixa. 
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5. SÍNTESI 
 
Tot això, fa imprescindible fer un estudi de l’impacte que produiran aquestes instal.lacions en el paisatge, i 
adoptar criteris i mesures d’integració en l’entorn ja en la propia concepció i disseny del projecte. 
 
El projecte no planteja aportar un nou ús a la zona que pugui amenaçar les activitats que avui en dia es 
realitzen en aquesta zona. Aquest trànsit no augmentarà molt més amb les noves instal.lacions. 
 
Per tant, en aquest sentit, no es pot considerar la implantació d’aquestes noves instal.lacions com un 
element que tingui impacte paisatgístic a nivell d’usos, accesos, suministrament o trànsit de vehicles. És 
un element COMPATIBLE amb l’entorn. 
 
Pel que fa a la construcció de la nau, ens trobem davant uns elements que alteraren poc el paisatge, ja 
que són volums repetits als existents, però podriem valorar el seu impacte com a BAIX, una altre situación 
és l’equipament situat en una zona molt més frágil, en aquest cas l’actuació será variada, primer un edifci 
de pocs metres, en planta baixa i camuflat en l’arbreda existent i sobretot un esforç de tractament dels 
talusos de contenció deterres entre els dos nivells de l’actuació.  
 
Això sumat a la vegetació actual que l’envolta i la topografia que caracteritza la zona i que hem definit en 
els punts anteriors d’aquest estudi, ens ajudaran a corregir l’impacte produit.  
 
A nivell d’emplaçament, compatibilitat d’usos, accesos, trànsit de vehicles i integració en el paisatge, 
considerem que els millors terrenys per dur a terme aquesta actuació són els proposats. Amb tot això, 
arribem a la conclusió que aquesta intervenció en el paisatge, no representa una agressió IMPORTANT 
en el paisatge, sino compatible i moderada.  
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6. PLÀNOLS 
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