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1. Dades bàsiques  

 

1.1 Document 

El present document contempla l’estudi d’impacte i integració paisatgístic del projecte de 

modificació de traçat del camí de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià, a l’altura de Can 

Serradell, al TM de Sant Llorenç de la Muga. 

El projecte actua sobre diferents parcel·les, les quals segons la Direcció General del Cadastre, 

tenen les següents referències cadastrals: 

- Parcel·la 36 del polígon 5: 17180A005000360000EL 

- Parcel·la 37 del polígon 5: 17180A005000370000ET 

- Parcel·la 9001 del polígon 5: 17180A005090010000EF 

- Parcel·la 9003 del polígon 5: 17180A005090030000EO (objecte de modificació del 

seu traçat) 

 

1.2 Promotor 

Sr. Jordi Madern Mas 

DNI:   40.406.938-D 

Adreça:  C/ Carrós núm. 11 

08031 Barcelona (Barcelona) 

 

1.3 Autor del projecte i l’EIIP 

E.P. Enginyeria Grup 7, S.L.P., amb NIF B-17345679 

Martí Corominas i Blanch, enginyer CCiP col. núm. 11.039 

C/ la Jonquera, 1 

17600 Figueres (Alt Empordà, Girona) 

972.67.06.12 

marti@eg7.eu 

 

1.4 Base legal 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 

de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 

integració paisatgística, estableix en el seu article 21 quin ha de ser el contingut de l’estudi 

d’impacte i integració paisatgística. 



 21.1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut: 

1 La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, 

visibilitat i fragilitat del paisatge. 

2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen 

els projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres 

aspectes rellevants. 

3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les 

alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades 

per a la prevenció, correcció i compensació dels impactes. 

 21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin 

visualitzar els impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com 

de la informació referida a l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació. 

 

La legislació i planejament d’aplicació és la següent: 

- Decret Legislatiu 10/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

de Catalunya 

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge  

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

- Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 

- Pla Especial Urbanístic PEIN Alta Garrotxa 

- Pla Especial Urbanístic PEIN Penya-segats de la Muga 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga 

 

L’article 47.4 del text refós de la llei d’urbanisme modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer, 

disposa que : 

“el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a 

les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. 

A aquest efecte, són d'interès públic: 

c) Les infraestructures d'accessibilitat.” 

 

Per tant, el procediment per a la obtenció de la corresponent llicència urbanística municipal 

resta sotmès al que disposa l’article 48 del TRLUC. 



1.5 Situació i àmbit d’actuació 

En l’actualitat existeixen diferents camins rurals en el Municipi de Sant Llorenç de la Muga, 

camins que antigament comunicaven el poble amb altres finques, masos aïllats o els municipis 

contigus. 

Al nord del municipi, hi trobem el camí de “Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià”, a l’altura 

de Can Serradell, i en el qual es pretén modificar el traçat d’aquest, per tal de poder unir dues 

finques rústiques, separades per l’esmentat camí, amb una de sola. 

Així, el present document descriu les actuacions necessàries per tal de modificar un tram del 

camí de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià, a l’altura de Can Serradell, al TM de Sant 

Llorenç de la Muga. 

Les coordenades UTM de la zona d’actuació: 

E (X) = 482.677 m 

N (Y) = 4.686.160 m 

 

 

Fig 1.Imatge de situació del camí. Font: ICC 

 



 

Fig 2. Fotografia aèria de l’estat actual del camí 

 

 

Fig 3. Fotomuntatge amb la proposta de traçat del camí. 

 

1.6 Accés a la zona 

Es pot accedir al camí objecte d’estudi, a partir d’un desviament situat a la carretera GI-511, 

una vegada has passat davant la zona esportiva, a la banda nord del municipi. 

A uns 400 metres d’aquest desviament, hi trobem l’inici del tram del camí que es vol modificar, 

quedant a l’alçada de Can Serradell. En aquest punt hi ha un tub de formigó que travessa el 

mateix camí, el qual canalitza l’aigua d’escorrentia, i que caldrà tenir en compte a l’hora de 

realitzar les obres. 

Traçat actual del camí afectat 

Proposta de traçat del camí 



1.7 Superfície transformada 

La proposta de modificació del camí, engloba un tram d’aproximadament 150 m, amb una 

secció tipus d’amplada 3 metres d’esplanada i amb la configuració de cunetes i pas 

salvacunetes a un dels costats del camí per garantir l’accessibilitat a les diferents finques. 

 

2. Planejament 

 

2.1 Planejament territorial 

 

2.1.1 Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

 

Fig 4. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

 

Classificació del sòl: sòl de protecció especial 

Articulat: Segons l’article 2.7.6 de la normativa del PTPCG, “Els nous elements 

d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de 

protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta 

classe de sòl, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i 

terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 

hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats 

d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i cultural.  



Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la 

realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística que 

disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge, d’una 

valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que 

expressi el compliment de les condicions esmentades sense perjudici 

del que s’assenyala a l’apartat 8. 

 

2.2 Planejament municipal 

 

2.2.1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga 

 

Fig 5. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga 

 

Classificació del sòl: sòl no urbanitzable, zona forestal sense protecció (clau 9) 

Articulat: Segons l’article 99.1 de la normativa del POUM, “aquesta zona 

comprèn els espais forestals sense protecció del terme municipal. Es 

tracta d’unes zones que antigament havien estat agrícoles i que amb 

l’abandonament del món agrícola s’han convertit en zones forestals.” 

Segons l’article 99.3, “Es permetrà la millora i condicionament dels 

accessos existents. Aquestes actuacions hauran de ser autoritzades 

per l’ajuntament i serà necessari la presentació d’un projecte 

d’integració i impacte paisatgístic de l’actuació a portar a terme. 

Per tant, les actuacions descrites en aquest projecte donen compliment a la normativa 

urbanística municipal. 



3. Instruments del paisatge  

 

3.1 Catàleg de paisatge de les comarques gironines 

Unitat de Paisatge:  1. Alta Garrotxa 

Avaluació del Paisatge: El fet de tractar-se d’un paisatge acusadament abrupte ha 

permès conservar els ecosistemes forestals i generar una 

dinàmica cap a la millora ecològica. 

Les abundants singularitats geomorfològiques afegeixen valor a 

uns entorns paisatgístics de gran rellevància i qualitat. Alguns 

d’aquests elements constitueixen fons escènics que tenen un 

eminent valor paisatgístic tant des del punt de vista simbòlic i 

identitari com estètic. 

Les masses forestals són molt vulnerables als incendis, en ser 

incloses gairebé totes en zones d’alt o molt alt risc d’incendi 

forestal. 

Les diferents figures de protecció (PEIN, ZEPA, etc.) 

garanteixen la conservació dels valors naturals. 

La implantació progressiva d’un mínim d’infraestructures, en 

general, ha permès fixar part dels habitants que resten en el 

territori, i això ha afavorit el manteniment d’algunes finques i ha 

evitat un avançament més fort de les masses forestals joves. 

 

 

4. Descripció del paisatge a escala territorial  

 

4.1 Descripció 

L’àmbit d’actuació es troba a dins el límit del terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, 

comarca de l’Alt Empordà. 

La principal infraestructura que comunica amb el municipi és la carretera GI-511, de Terrades a 

Albanyà, amb un carril en cada sentit de circulació i traçat que varia amb trams de llargues 

rectes, i d’altres amb corbes pronunciades. 

Aquesta carretera travessa d’est a oest el municipi, i just al passar davant la zona esportiva del 

municipi, ens apareix un desviament a mà dreta (banda nord), el qual ens dóna accés al camí 

de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià. El tram que es pretén modificar se situa a uns 400 

metres des del desviament de la carretera principal. 

El paisatge ens ofereix una gran barreja de diferents elements naturals: des de les gorges, 

barrancs i salts d’aigua, del Llierca i de la Muga, fins a la gran varietat d’ambients forestals que 



comprèn des dels alzinars mediterranis fins a les fagedes i rouredes pròpies de paisatges 

medioeuropeus. 

En l’àmbit més proper a les actuacions que es volen realitzar, hi trobem una barreja entre 

camps de conreu i massa boscosa, en alguns llocs prou densa, amb alzines, roures, faigs, pins, 

pollancres i vegetació herbàcia, on en alguns trams, sorgeixen feixes de pedra seca, 

actualment amb poc ús. 

Cal fer esment, que aquest enllaça i dóna continuïtat amb el Camí Natural de la Muga, el qual 

voreja i ressegueix el riu Muga, sense que les actuacions descrites en aquest projecte l’afectin 

de forma negativa, sinó tot el contrari, quedant net i arranjat perquè tothom en pugui gaudir. 

 

Fig 6. Vista sud del camí principal amb la bifurcació amb el camí Natural de la Muga 

 

 

Fig 7. Vista nord del camí principal 



4.2 Components 

Els components principals del paisatge són: 

- El nucli urbà del terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, la zona esportiva i el 

cementiri municipal. 

- El riu Muga que ressegueix i travessa el municipi 

- La carretera GI-511 de Terrades a Albanyà. 

- Camins rurals, rieres, i parets de pedra seca del municipi. 

- El conjunt muntanyós format pels Penya-segats de la Muga, acompanyat de la Serra de 

Sant Jordi, la muntanya de Santa Magdalena, la Serra de la Quella. 

- Perifèria muntanyosa i amb vegetació abundant i diversa. 

 

4.3 Valors 

A la comarca de l’Alt Empordà, i concretament al territori objecte d’aquest EIIP, disposa de 

nombrosos valors paisatgístics que contribueixen a fer-ne una comarca de gran qualitat 

paisatgística. 

Entre els valors més rellevants cal esmentar: 

- VALORS ESTÈTICS: derivats de l’harmonia i el contrast entre la zona muntanyosa que 

rodeja el municipi, incloent el PEIN dels Penya-segats de la Muga, amb la vegetació de 

ribera del riu Muga 

- VALORS ECOLÒGICS: associats a la Reserva natural de la Muga, que forma part del 

PEIN de l’Alta Garrotxa i de la Xarxa Natura 2000. 

- VALORS CULTURALS: derivats d’un ric patrimoni arquitectònic municipal, recollits en 

el document de béns a protegir del POUM. Alguns se situen en el nucli urbà (La Torre 

d’en Farlingu i la muralla, els portals d’accés al municipi, la Societat, etc) i d’altres 

repartits pel terme municipal (el Pont Vell, l’Ermita de Plau, el Pont de Sant Antoni, etc) 

- VALORS IDENTITARIS I SIMBÒLICS: destaca la Torre de Guita, l’església de Sant 

Llorenç de la Muga, el canal i la Sínia i el propi nucli antic de Sant Llorenç. 

 

4.4 Dinàmiques 

Actualment cal tenir en compte una sèrie de debilitats i amenaces dins l’entorn més proper, que 

caldrà tenir en compte a l’hora d’obtenir una qualitat paisatgística destacable. Aquestes són: 

- L’avenç de les masses forestals i l’homogeneïtzació del paisatge, com a conseqüència, 

el despoblament de l’espai i l’abandonament de les pràctiques tradicionals, 

especialment la ramaderia. 



- La situació actual del sector primari a Catalunya dificulta la recuperació dels espais 

oberts que s’estan perdent, encara que darrerament ja s’han portat a terme actuacions 

en aquest sentit. 

- Les masses forestals són molt vulnerables als incendis, en ser incloses gairebé totes 

en zones d’alt o molt alt risc d’incendi forestal. 

- La major accessibilitat rodada a l’interior de l’espai pot generar la degradació de certs 

punts d’especial interès paisatgístic. 

 

D’altra banda, però, el paisatge més proper ofereix una sèrie de d’oportunitats que cal tenir en 

compte, per tal d’enfortir el paisatge de forma més directe: 

- El fet de tractar-se d’un paisatge acusadament abrupte ha permès conservar els 

ecosistemes forestals i generar una dinàmica cap a la millora ecològica. 

- Les abundants singularitats geomorfològiques afegeixen valor a uns entorns 

paisatgístics de gran rellevància i qualitat. Alguns d’aquests elements constitueixen 

fons escènics que tenen un eminent valor paisatgístic tant des del punt de vista 

simbòlic i identitari com estètic. 

- Les diferents figures de protecció (PEIN, ZEPA, etc.) garanteixen la conservació dels 

valors naturals. 

- La implantació progressiva d’un mínim d’infraestructures, en general, ha permès fixar 

part dels habitants que resten en el territori, i això ha afavorit el manteniment d’algunes 

finques i ha evitat un avançament més fort de les masses forestals joves. 

- El gran nombre d’entitats i moviments que promouen la preservació dels valors de l’alta 

Garrotxa, com per exemple els Amics de l’Alta Garrotxa, els Amics de Sant Aniol o la 

Coordinadora d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa, i que demostren una 

preocupació per al manteniment dels valors paisatgístics, ha generat diferents escrits i 

manifestos amb què es pot fomentar la valoració d’aquest espai per part de la població. 

 

 

5. Descripció del paisatge del lloc i projecte 

 

5.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 

El projecte respon a la necessitat de la propietat d’agrupar dues parcel·les, les quals queden 

actualment travessades pel camí de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià. 

Així, el present document descriu les actuacions necessàries per tal de modificar un tram 

d’aquest camí, a l’altura de Can Serradell, d’una longitud aproximada de 150 metres. 

Aquest quedarà protegit per la seva banda sud per una pantalla vegetal existent i que anirà a 

connectar al  camí existent que doni continuïtat en sentit nord, vorejant el riu Muga. 



 

 

 

Tram de camí afectat 

Tram de camí a enllaçar 

Traçat actual del camí afectat 

Proposta de traçat del camí 

Pantalla vegetal a mantenir 



Tal com s’ha esmentat, les actuacions previstes per a la modificació del traçat del camí, no 

suposaran una agressió al medi, ja que la proposta del nou traçat quedarà igualment amagada 

per una pantalla vegetal, situada a la seva banda sud, la qual és existent i que es mantindrà. 

D’aquesta manera, les dues finques afectades (parcel·les 36 i 37 del polígon 5 del TM de ant 

Llorenç), podran agrupar-se, i el traçat del camí tindrà la mateixa continuïtat que actualment, 

conduint cap al nord al camí existent. 

 

 

 



 

 

 

Fig 8. Imatges del camí existent en diferents trams. Vista del camí natural de la Muga i vegetació diversa 



5.2 Descripció del projecte 

Per la realització dels treballs de modificació del traçat es realitzaran les actuacions, descrites a 

continuació: 

- Neteja i esbrossada de terreny de zona boscosa de 6m d’amplada en la zona de camí 

no existent. 

- Excavació de capa de terreny vegetal de profunditat variable segons el tram. 

- Excavació de desmunt de profunditat variable segons el tram. 

- Terraplenat i piconatge de caixa de paviment amb terres extretes del desmunt i de 

terres aportades. 

- Formació de cuneta per recollida d’aigües de 85cm de d’amplada i 40cm de profunditat. 

- Estesa de subbase de tot-u artificial de 30cm de gruix, estesa, humectació i 

compactació. 

- Estesa de capa d'acabat de material reciclat, estesa, humectació i compactació.  

- Desplaçament de marca de pedra situada enmig d’una part del camí, la qual se situarà 

en la futura bifurcació entre camins, situada més al sud que actualment. 

 

En la documentació gràfica adjunta al projecte, es poden veure les parcel·les existents i la 

proposta de traçat i parcel·lació, així com les superfícies que en resulten. 

 

 

6. Criteris d’integració 

 

6.1 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, venen resumides en els següents punts: 

- Es mantindrà la vegetació actual, principalment la pantalla vegetal situada a la banda 

sud de les parcel·les, per tal de minimitzar l’impacte en el paisatge, i l’erosió del sòl. 

- El traçat del nou camí s’ha ubicat al màxim de la part sud de les parcel·les, tenint en 

compte un correcte radi de gir de vehicles i amb una amplada continua de 3 metres. 

S’ha tingut en compte aquesta solució per tal de fragmentar el mínim possible el 

territori. 



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. 

Atès que les mesures que es prendran per a la bona integració de la construcció del vial amb el 

paisatge són bàsicament preventives, és evident que també es prendran diferents mesures 

correctives. Per tant, com a mesures correctores, hi haurà les següents: 

- El moviment de terres serà el mínim indispensable per a poder traçar el camí i realitzar 

la nova esplanada, tenint en compte els nivells actuals del terreny. Així, les terres que 

puguin sobrar es reutilitzaran en l’àmbit de la mateixa obra, ja sigui com a terres 

d’aportació per al paquet de ferm del nou vial, o com a terres per a estendre en la part 

de traçat de camí existent, que quedarà inclòs dins la parcel·la. D’aquesta manera 

s’aconseguirà una millor integració paisatgística, amb la homogeneïtzació de l’àmbit 

dins l’entorn més immediat.  

- Un cop acabades les obres de moviment de terres es realitzaran les actuacions 

d’arranjament i neteja dels trams de connexió amb les dues bandes del camí existent, 

mantenint i netejant els marges del rec que s’hagin vist afectats. 

- Com que part del camí que ressegueix la banda est del riu Muga disposa de barana de 

fusta tipus rural, si aquesta es veu afectada pels treballs descrits anteriorment, es 

reposarà seguint la mateixa tipologia. 

 

6.2 Impacte paisatgístic 

Un cop caracteritzat el paisatge previ, descrita 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 o l’increment del trànsit rodat a la zona que pugui 

amenaçar les activitats que avui en dia es realitzen en aquesta zona. 

Per tant, en aquest sentit, no es pot considerar la implantació d’aquest nou vial com un element 

que tingui impacte paisatgístic a nivell d’usos. Únicament afavorirà que el poc trànsit que hi ha 

en aquest tram, pugui circular amb més seguretat amb l’amplada de 3 metres proposada, ja 

que actualment hi ha algun punt que té una amplada d’1,50m. 

Però també cal tenir present, que el tram que es modifica té una longitud aproximada de 150 

metres, l’impacte generat no serà molt pronunciat. Per tant, aquesta construcció és un element 

COMPATIBLE amb l’entorn. 

Així, pel que fa a l’execució del present camí rural vial, ens trobem davant uns elements que 

alteraran el paisatge, però que per les característiques volumètriques, constructives i 

estètiques, podem valorar el seu impacte com a BAIX, ja que utilitzant les mesures d’integració 

que hem definit en l’apartat anterior, i l’acabat amb subbase pel camí, essent el mateix que la 

resta de camí existent, aconseguirem reduir molt l’agressió que produeix al paisatge.  



A més a més, no oblidem que, tal com s’ha definit en apartats anteriors de definició del 

paisatge, la massa arbòria que envolta la zona afectada, ajudaran a minimitzar l’impacte 

d’aquestes intervencions. 

 

 

7. Síntesi 

El present document contempla l’estudi d’impacte i integració paisatgístic del projecte de 

modificació de traçat del camí de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià, a l’altura de Can 

Serradell, al TM de Sant Llorenç de la Muga. 

El projecte actua sobre diferents parcel·les, les quals segons la Direcció General del Cadastre, 

tenen les següents referències cadastrals: 

- Parcel·la 36 del polígon 5: 17180A005000360000EL 

- Parcel·la 37 del polígon 5: 17180A005000370000ET 

- Parcel·la 9001 del polígon 5: 17180A005090010000EF 

- Parcel·la 9003 del polígon 5: 17180A005090030000EO (objecte de modificació del 

seu traçat) 

 

En l’actualitat existeixen diferents camins rurals en el Municipi de Sant Llorenç de la Muga, 

camins que antigament comunicaven el poble amb altres finques, masos aïllats o els municipis 

contigus. 

Al nord del municipi, hi trobem el camí de “Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià”, a l’altura 

de Can Serradell, i en el qual es pretén modificar el traçat d’aquest, per tal de poder unir dues 

finques rústiques, separades per l’esmentat camí, amb una de sola. 

Es pot accedir al camí objecte d’estudi, a partir d’un desviament situat a la carretera GI-511, 

una vegada has passat davant la zona esportiva, a la banda nord del municipi. 

A uns 400 metres d’aquest desviament, hi trobem l’inici del tram del camí que es vol modificar, 

quedant a l’alçada de Can Serradell. En aquest punt hi ha un tub de formigó que travessa el 

mateix camí, el qual canalitza l’aigua d’escorrentia, i que caldrà tenir en compte a l’hora de 

realitzar les obres. 

Així, el present document descriu les actuacions necessàries per tal de modificar un tram del 

camí de Sant Llorenç de la Muga a Sant Sebastià, a l’altura de Can Serradell, al TM de Sant 

Llorenç de la Muga. 

La proposta de modificació del camí, engloba un tram d’aproximadament 150 m, amb una 

secció tipus d’amplada 3 metres d’esplanada i amb la configuració de cunetes i pas 

salvacunetes a un dels costats del camí per garantir l’accessibilitat a les diferents finques. 

 



El planejament urbanístic que afecta a la finca objecte d’aquest estudi és la següent: 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga 

 

La principal infraestructura que comunica amb el municipi, i que el travessa d’est a oest, és la 

carretera GI-511, de Terrades a Albanyà, amb un carril en cada sentit de circulació i traçat que 

varia amb trams de llargues rectes, i d’altres amb corbes pronunciades. 

El paisatge ens ofereix una gran barreja de diferents elements naturals: des de les gorges, 

barrancs i salts d’aigua, del Llierca i de la Muga, fins a la gran varietat d’ambients forestals que 

comprèn des dels alzinars mediterranis fins a les fagedes i rouredes pròpies de paisatges 

medioeuropeus. 

En l’àmbit més proper a les actuacions que es volen realitzar, hi trobem una barreja entre 

camps de conreu i massa boscosa, en alguns llocs prou densa, amb alzines, roures, faigs, pins, 

pollancres i vegetació herbàcia, on en alguns trams, sorgeixen feixes de pedra seca, 

actualment amb poc ús. 

Cal fer esment, que aquest enllaça i dóna continuïtat amb el Camí Natural de la Muga, el qual 

voreja i ressegueix el riu Muga, sense que les actuacions descrites en aquest projecte l’afectin 

de forma negativa, sinó tot el contrari, quedant net i arranjat perquè tothom en pugui gaudir. 

Els components principals del paisatge són: 

- El nucli urbà del terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, la zona esportiva i el 

cementiri municipal. 

- El riu Muga que ressegueix i travessa el municipi 

- La carretera GI-511 de Terrades a Albanyà. 

- Camins rurals, rieres, i parets de pedra seca del municipi. 

- El conjunt muntanyós format pels Penya-segats de la Muga, acompanyat de la Serra de 

Sant Jordi, la muntanya de Santa Magdalena, la Serra de la Quella. 

- Perifèria muntanyosa i amb vegetació abundant i diversa. 

 

A la comarca de l’Alt Empordà, i concretament al territori objecte d’aquest EIIP, disposa de 

nombrosos valors paisatgístics que contribueixen a fer-ne una comarca de gran qualitat 

paisatgística. Entre els valors més rellevants cal esmentar: 

- VALORS ESTÈTICS: derivats de l’harmonia i el contrast entre la zona muntanyosa que 

rodeja el municipi, incloent el PEIN dels Penya-segats de la Muga, amb la vegetació de 

ribera del riu Muga 

- VALORS ECOLÒGICS: associats a la Reserva natural de la Muga, que forma part del 

PEIN de l’Alta Garrotxa i de la Xarxa Natura 2000. 



- VALORS CULTURALS: derivats d’un ric patrimoni arquitectònic municipal, recollits en 

el document de béns a protegir del POUM. Alguns se situen en el nucli urbà (La Torre 

d’en Farlingu i la muralla, els portals d’accés al municipi, la Societat, etc) i d’altres 

repartits pel terme municipal (el Pont Vell, l’Ermita de Plau, el Pont de Sant Antoni, etc) 

- VALORS IDENTITARIS I SIMBÒLICS: destaca la Torre de Guita, l’església de Sant 

Llorenç de la Muga, el canal i la Sínia i el propi nucli antic de Sant Llorenç. 

 

El paisatge més proper ofereix una sèrie de d’oportunitats que cal tenir en compte, per tal 

d’enfortir el paisatge de forma més directe: 

- El fet de tractar-se d’un paisatge acusadament abrupte ha permès conservar els 

ecosistemes forestals i generar una dinàmica cap a la millora ecològica. 

- Les abundants singularitats geomorfològiques afegeixen valor a uns entorns 

paisatgístics de gran rellevància i qualitat. Alguns d’aquests elements constitueixen 

fons escènics que tenen un eminent valor paisatgístic tant des del punt de vista 

simbòlic i identitari com estètic. 

- Les diferents figures de protecció (PEIN, ZEPA, etc.) garanteixen la conservació dels 

valors naturals. 

- La implantació progressiva d’un mínim d’infraestructures, en general, ha permès fixar 

part dels habitants que resten en el territori, i això ha afavorit el manteniment d’algunes 

finques i ha evitat un avançament més fort de les masses forestals joves. 

- El gran nombre d’entitats i moviments que promouen la preservació dels valors de l’alta 

Garrotxa, com per exemple els Amics de l’Alta Garrotxa, els Amics de Sant Aniol o la 

Coordinadora d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa, i que demostren una 

preocupació per al manteniment dels valors paisatgístics, ha generat diferents escrits i 

manifestos amb què es pot fomentar la valoració d’aquest espai per part de la població. 

 

Per la realització dels treballs de modificació del traçat es realitzaran les actuacions, descrites a 

continuació: 

- Neteja i esbrossada de terreny de zona boscosa de 6m d’amplada en la zona de camí 

no existent. 

- Excavació de capa de terreny vegetal de profunditat variable segons el tram. 

- Excavació de desmunt de profunditat variable segons el tram. 

- Terraplenat i piconatge de caixa de paviment amb terres extretes del desmunt i de 

terres aportades. 

- Formació de cuneta per recollida d’aigües de 85cm de d’amplada i 40cm de profunditat. 

- Estesa de subbase de tot-u artificial de 30cm de gruix, estesa, humectació i 

compactació. 



- Estesa de capa d'acabat de material reciclat, estesa, humectació i compactació.  

- Desplaçament de marca de pedra situada enmig d’una part del camí, la qual se situarà 

en la futura bifurcació entre camins, situada més al sud que actualment. 

 

En la documentació gràfica adjunta al projecte, es poden veure les parcel·les existents i la 

proposta de traçat i parcel·lació, així com les superfícies que en resulten. 

 

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, venen resumides en els següents punts: 

- Es mantindrà la vegetació actual, principalment la pantalla vegetal situada a la banda 

sud de les parcel·les, per tal de minimitzar l’impacte en el paisatge, i l’erosió del sòl. 

- El traçat del nou camí s’ha ubicat al màxim de la part sud de les parcel·les, tenint en 

compte un correcte radi de gir de vehicles i amb una amplada continua de 3 metres. 

S’ha tingut en compte aquesta solució per tal de fragmentar el mínim possible el 

territori. 

 

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. 

Atès que les mesures que es prendran per a la bona integració de la construcció del vial amb el 

paisatge són bàsicament preventives, és evident que també es prendran diferents mesures 

correctives. Per tant, com a mesures correctores, hi haurà les següents: 

- El moviment de terres serà el mínim indispensable per a poder traçar el camí i realitzar 

la nova esplanada, tenint en compte els nivells actuals del terreny. Així, les terres que 

puguin sobrar es reutilitzaran en l’àmbit de la mateixa obra, ja sigui com a terres 

d’aportació per al paquet de ferm del nou vial, o com a terres per a estendre en la part 

de traçat de camí existent, que quedarà inclòs dins la parcel·la. D’aquesta manera 

s’aconseguirà una millor integració paisatgística, amb la homogeneïtzació de l’àmbit 

dins l’entorn més immediat.  

- Un cop acabades les obres de moviment de terres es realitzaran les actuacions 

d’arranjament i neteja dels trams de connexió amb les dues bandes del camí existent, 

mantenint i netejant els marges del rec que s’hagin vist afectats. 

- Com que part del camí que ressegueix la banda est del riu Muga disposa de barana de 

fusta tipus rural, si aquesta es veu afectada pels treballs descrits anteriorment, es 

reposarà seguint la mateixa tipologia. 

 



El projecte no planteja aportar un nou ús o l’increment del trànsit rodat a la zona que pugui 

amenaçar les activitats que avui en dia es realitzen en aquesta zona. 

Per tant, en aquest sentit, no es pot considerar la implantació d’aquest nou vial com un element 

que tingui impacte paisatgístic a nivell d’usos. Únicament afavorirà que el poc trànsit que hi ha 

en aquest tram, pugui circular amb més seguretat amb l’amplada de 3 metres proposada, ja 

que actualment hi ha algun punt que té una amplada d’1,50m. 

Però també cal tenir present, que el tram que es modifica té una longitud aproximada de 150 

metres, l’impacte generat no serà molt pronunciat. Per tant, aquesta construcció és un element 

COMPATIBLE amb l’entorn. 

Així, pel que fa a l’execució del present camí rural vial, ens trobem davant uns elements que 

alteraran el paisatge, però que per les característiques volumètriques, constructives i 

estètiques, podem valorar el seu impacte com a BAIX, ja que utilitzant les mesures d’integració 

que hem definit en l’apartat anterior, i l’acabat amb subbase pel camí, essent el mateix que la 

resta de camí existent, aconseguirem reduir molt l’agressió que produeix al paisatge.  

A més a més, no oblidem que, tal com s’ha definit en apartats anteriors de definició del 

paisatge, la massa arbòria que envolta la zona afectada, ajudaran a minimitzar l’impacte 

d’aquestes intervencions. 
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