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Vilademuls – Pontós 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
Aquest document pretén analitzar i 
avaluar l’impacte de les alternatives al 
traçat del TGV en el tram Vilademuls – 
Pontós i comparar quina és 
ambientalment, paisatgísticament i 
socialment millor per tal de poder 
justificar i defensar l’opció sota aquests 
criteris més adequada. 
 
L’estudi l’elabora la COPA SCCL per 
encàrrec de la “Associació per a la 
Defensa del Territori de les comarques 
Gironines” i amb el suport de la Diputació 
de Girona per tal de reclamar i justificar 
aquella opció de traçat de TGV menys 
agressiva ambientalment i amb  menor 
impacte sobre els valors del territori i el 
paisatge. 
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1. Definició, característiques i ubicació del projecte 
 
1.1 Objectius i ordre d’estudi 
 

L’objecte del present treball és la redacció de l’estudi d’avaluació de 

l’impacte ambiental de les alternatives proposades al traçat del Tren de 

Gran Velocitat (TGV) en el tram inclòs en els termes municipals de 

Vilademuls – Pontós. L’avaluació permetrà conèixer quina de les dues 

alternatives analitzades (Proposta Ministeri de Foment – Proposta CILMA) 

és menys impactant.  

 

Les principals característiques del projecte del Ministeri de Foment, 

vénen definides en la  Declaració d’Impacte Ambiental sobre l’Estudi 

informatiu de la “Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona 

- frontera francesa. Tramo: Barcelona - frontera francesa. Subtramo 

Llinars del Vallès - frontera francesa” de la “Dirección General de 

Ferrocarriles del Ministerio de Fomento”: 

 

- Dades generals: 
Tipus d’estudi: Estudi Informatiu i d’impacte ambiental 
Títol: Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - 
frontera francesa. Tramo: Barcelona - frontera francesa. 
Subtramo Llinars del Vallès - frontera francesa 
Classe d’obra: Nova infraestructura 
 

- Situació: 
Línia ferroviària: Línia de Gran Velocitat Madrid - Saragossà - 
Barcelona - frontera francesa 
Longitud aproximada: 17 km 
Municipis afectats: Vilademuls, Bascarà i Pontós 
Comarca: Alt Empordà i Pla de l’Estany 
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1.2 Antecedents 
 

El Pla Estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) defineix l’horitzó del 

desenvolupament del transport a mig i llarg termini. Aquest pla parteix 

d’una diagnosi de la situació dels sistemes de transport a l’estat 

Espanyol i defineix uns objectius per mitjà del planejament d’una sèrie 

d’escenaris d’actuació. En aquest futur les línies ferroviàries d’Alta 

Velocitat prenen gran rellevància tant pel que fa al seu increment a 

nivell d’infraestructura com a nivell d’inversió. 

 

En aquest sentit, el 26 de setembre de 2001 el BOE núm. 231 va publicar 

la Resolució de 25 de setembre de 2001 de la “Secretaría General de 

Medio Ambiente” per la que es formulava la Declaració d’Impacte 

Ambiental sobre l’Estudi informatiu de la “Línea de Alta Velocidad 

Madrid - Zaragoza - Barcelona - frontera francesa. Tramo: Barcelona - 

frontera francesa. Subtramo Llinars del Vallès - frontera francesa” de la 

“Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento”. Degut a 

les amenaces que podia suposar el traçat definit pel Ministeri de Foment 

a les comarques gironines el CILMA va presentar l’any 2005 una 

proposta de millora de la línia de gran velocitat en el tram comprés 

entre Riells i Viabrea i la frontera francesa, fet que va originar l’aparició 

d’un seguit d’estudis complementaris a aquesta proposta com la 

Diagnosi territorial (Diputació de Girona), l’estudi de permeabilització del 

corredor d’infraestructures a les comarques gironines (Diputació de 

Girona) i l’Informe ambiental dels valors patrimonials de la riera de 

Cassinyola (Associació per a la defensa del territori de les comarques 

gironines). 

 

L’objecte d’aquella primera proposta era definir una sèrie de mesures 

correctores, essencialment consistent en allargament de viaductes i 
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disposició de falsos túnels. D’aquesta manera es pretenia oferir 

protecció a aquells espais més sensibles. 

 
1.3 Justificació segons el pla d’infraestructures 
 

Les actuacions dins el sistema ferroviari es plantegen amb l’objectiu 

d’aconseguir que de manera progressiva, aquest es converteixi en 

l’element central per l’articulació de serveis intermodals de transport, 

tant de passatgers com de mercaderies. 

 

Aquest criteri obliga a concentrar les actuacions en els corredors de 

major demanda i potencial (el corredor mediterrani és un exemple clar 

d’aquesta situació) per, en coordinació amb els serveis ferroviaris 

regionals i d’autobús, millorar l’accessibilitat al conjunt del territori. Els 

objectius del PITC plantegen: 

 
- Situar Figueres a 12 minuts de Girona i a 59 minuts de Barcelona amb 

els serveis regionals d’altes prestacions (xarxa d’alta velocitat). 

 

- Convertir l’eix de l’Empordà en un dels eixos de la xarxa ferroviària de 

transport de mercaderies, aprofitant la nova infraestructura d’alta 

velocitat i la xarxa convencional de Renfe. 

 

- Construir una variant de l’actual línia de Renfe per l’oest de Figueres, 

en coincidència amb el corredor d’altes prestacions, dotant a Figueres 

d’una estació intermodal de viatgers (altes prestacions i convencional). 

 

- Crear el centre intermodal de Vilamalla - el Far, connectat amb les 

dues infraestructures ferroviàries (alta velocitat i convencional) a 

Figueres. 
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- Crear l’eix transversal ferroviari (Lleida - Manresa - Vic - Girona - 

Figueres). 

 

1.4 Altres projectes previstos a l’entorn de l’estudi 
 

Les comarques gironines són travessades, de nord a sud, per un seguit 

d’infraestructures viàries i ferroviàries paral·leles entre elles. Aquest 

corredor d’infraestructures està format per tres elements: l’autopista AP-

7, la nacional A-2 i la via del ferrocarril entre Barcelona i Portbou. En els 

propers anys s’hi afegirà la via de tren d’alta velocitat (actualment ja 

està en obres en alguns trams), el desdoblament de l’A-2 i el tercer carril 

de l’AP-7. 

 

Les principals problemàtiques són els efectes sinèrgics i els efectes 

negatius acumulatius que es donen entre les quatre vies, degut a la 

inexistència de mesures conjuntes de permeabilització. Això es deu a la 

diferent època d’implantació de cada una, i a que fins ara 

pràcticament no s’ha tingut en compte aquest factor. 
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2. Diagnòstic territorial, paisatgístic i del medi ambient 
afectat pel projecte 

 
2.1 Descripció de les singularitats relatives a cada àmbit del 
projecte 
 

Per tal de definir aquelles zones que ofereixen una major sensibilitat 

ambiental relativa dins l’entorn de l’estudi, aquestes s’han classificat per 

a cadascun dels principals vectors ambientals afectats o alterats.  

 

- Geologia: indrets d’interès geològic 
- Hidrografia: principals cursos fluvials 
- Vegetació: hàbitats d’interès comunitari, vegetació forestal,... 
- Fauna: hàbitats forestals i fluvials (corredors faunístics) 
- Usos i cobertes del sòl: principals usos del sòl 
- Espais d'interès natural: XN-2000, PEIN, Catàleg d’Espais 

d’Interès Natural de les comarques gironines, etc. 
 

Taula 1 
Taula comparativa dels principals vectors ambientals afectats 

 
 Alternativa 1 (opció MF) Alternativa 2 (opció CILMA) 

Geologia 

 
Font de Vilademuls 
Veïnat de Monells 
Salt de la Font d’en Sibeques 
 

- 

Hidrologia 

 
Rec Torrent 
Rec del Mas Mercader 
Riera de Cassinyola 
el Fluvià 
Rec de la Por 
Riera de Santa Anna 
el Regalim 
Riera de Cinyana 
 

Rec d’en Llorenç 
Rec d’Espollà 
Riera de Colomers 
Rec del Canal 
el Fluvià 
Riera de Santa Anna 
el Regalim 
Riera de Cinyana 

Vegetació 

 
Vegetació forestal 
Boscos de ribera 

Plantacions d’arbre de ribera 
Prats i herbassars 

Matollar 
Conreus 

 

Hàbitats d’interès 
comunitari 

 
Alzinars i carrascars (9340) 
Pinedes mediterrànies (9540) 
Alberedes, salzedes i altres boscos 
de ribera (92A0) 
Rius amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (3260) 
 

Alzinars i carrascars (9340) 
Pinedes mediterrànies (9540) 
Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera (92A0) 
Rius amb vores llotoses colonitzades per 
herbassars nitròfils (3270) 
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 Alternativa 1 (opció MF) Alternativa 2 (opció CILMA) 

Fauna 
 

Ambient forestal, agrícola i fluvial 
Corredors faunístics 

 

Usos i cobertes del 
sòl 

 
Boscos densos (no de ribera) 
Boscos de ribera 
Plantacions de plàtans i pollancres 
Matollars 
Prats i herbassars 
Conreus 
Zones urbanitzades 
Vies de comunicació 

 
Boscos densos (no de ribera) 
Boscos clars (no de ribera) 
Boscos de ribera 
Plantacions de plàtans i pollancres 
Matollars 
Prats i herbassars 
Conreus 
Zones urbanitzades 
Zones d'extracció minera 
Vies de comunicació 
 

Espais d’interès 
natural 

 
Xarxa natura 2000 – (LIC)  

Terraprim d’Empordà 
Riera de Cinyana 

Plans al·luvials del riu Fluvià 
 

 
 
2.2 Descripció de les principals figures de protecció i elements 
catalogats del patrimoni cultural i natural 
 
2.2.1 Principals figures de protecció 
 

Les dues alternatives es localitzen fora de qualsevol espai protegit 

segons el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), establert pel Decret 

328/1992, de 14 de desembre.  

 

Tot i això, les dues alternatives travessen el riu Fluvià, espai inclòs en la 

proposta de Xarxa Natura 2000 aprovada per la Generalitat de 

Catalunya (DOGC núm. 4735 del dia 6/10/2006). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

L
T

Nom de l'espai: Riu Fluvià 
Tipologia: Espai d’aigües continentals 
Perímetre (projecció): 190091,453 m (190,09 km) 
Àrea (projecció): 11837112 m² (1183,71ha) 
Codi: ES5120021 
Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): no
Lloc d'Importància Comunitària (LIC): si 
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A l’àmbit d’estudi no hi ha cap zona humida catalogada dins l'Inventari 

de Zones Humides de Catalunya, ni tampoc cap geozona o geòtop 

segons l'inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. Respecte als 

hàbitats d’interès comunitari, les dues alternatives afecten determinades 

àrees on aquests hi són presents. Aquests, segons l’Annex 1 de la 

Directiva 97/62/CE de 17 d’octubre sobre hàbitats d’interès comunitari, 

són de caràcter no prioritari, i en concret es tracta de: pinedes 

mediterrànies, alzinars i al llarg del traçat de la riera de la Cassinyola, del 

rec d’en Llorenç, de la riera de la Por i de la riera de Santa Anna, 

salzedes i alberedes mediterrànies. Al Fluvià apareixen boscos de ribera, 

bàsicament salzedes i alberedes, i vegetació hidròfita arrelada a 

d’aigües eutròfiques. Entre aquests darrers, cal esmentar la presència 

d’herbassars nitròfils del Chenopodium rubri i del Bidention.  

 

En aquest espai hi trobem també arbres monumentals com l’alzina de la 

Casa Nova de Vilafreser (Vilademuls). 

 

Pel que fa al “Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les 

Comarques Gironines” elaborat per l’Associació de Naturalistes de 

Girona i la Diputació de Girona, ambdós traçats afecten tres espais:  

riera de Cinyana (codi 106), Terraprim d’Empordà (codi 101) els plans 

al·luvials del Fluvià (codi 102). 

 

A la zona també trobem dos boscos de gestió pública situats al llarg del 

Fluvià i identificats amb els noms de RIBES FLUVIÀ (propietat de la 

Generalitat de Catalunya) i CALI/TORRENT (propietat de Guiaderí de 

Fusta). 

 

Finalment, en el Capítol 6 “Sistema d’espais oberts” de la Memòria del 

Pla director Territorial de l'Empordà on es defineixen uns connectors 

ecològics determinats segons els estudis de base relatius als espais 
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protegits existents es detecta que ambdòs traçats afecten una sèrie de 

connexions, entre les que cal citar dins del grup de Connectors 

Terrestres: 

 

- Eix aspres de la Garrotxa d’Empordà - serres de Valldevià i Ventalló - 

Gavarres – Cadiretes. Orientat de nord-oest a sud-est, aquest posa en 

contacte les terres altes de l’interior a la Garrotxa amb els estreps més 

septentrionals de la Serralada Litoral (Cadiretes i Gavarres). Ofereix la 

possibilitat de connectar ecològicament les zones principalment 

forestals del nord amb els mosaics de boscos i camps de conreu de la 

serra de Valldevià, el massís de Cadiretes i el de les Gavarres. 

 

I dins el grup de Connectors Fluvials d’Interès Divers: 

 

- Eix del Fluvià. Aquest riu és l’únic de grans dimensions de Catalunya 

que no presenta, en el seu recorregut, cap gran embassament, cosa 

que facilita el seu paper de connector ecològic; a més de posar en 

contacte els espais muntanyencs i forestals de l’interior amb els espais 

litorals associats als Aiguamolls de l’Empordà. 

 

En el mateix sentit el document “Diagnosi d’espais connectors de la 

demarcació de Girona” afegeix, als dos connectors anteriors, un tercer 

connector terrestre en l’àmbit d’estudi que també es veu afectat: 

 

- Entorns de Vilademuls.  El municipi de Vilademuls, el més gran del Pla 

de l’Estany, té un paisatge propi a la comarca, més proper al de l’Alt 

Empordà. Aquesta plana agrícola ha mantingut molt bé una fesomia 

tradicional, amb masos, petits nuclis habitats i una extensa xarxa de 

camins. El corredor d’infraestructures crea una important barrera entre 

les dues bandes del municipi i amb la comarca veïna de l’Alt Empordà, 
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tot i que cal dir que la línia d’alta velocitat és molt permeable en aquest 

punt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de 
les comarques gironines (DG i ANG) 

Boscos d’Utilitat Pública (DMAiH) 

Sistema d’espais oberts (DPTOP) Zarza Natura 2000 (DMAiH) 
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2.2.2. Patrimoni arquitectònic 
 

Consultades les dades del Inventari de Patrimoni Arquitectònic del 

Departament de Cultura i Mitjans de comunicació de la Generalitat de 

Catalunya i els planejaments urbanístics dels municipis, els elements 

catalogats localitzats a l’àrea d’estudi són els següents.  

 

Tot seguit es descriuen els elements més importants o significatius propers 

en els municipis afectats. Al terme municipal de Vilademuls: 

 

- Castell de Vilademuls. Segle XIV-XV. BCIN 
- Portal romànic de la muralla i restes de la muralla de 

Vilademuls. Segle XIV-XV. BCIN 
- Restes del recinte fortificat de les Olives. Segle XV-XVI. BCIN 
- Torre de Sant Marçal. Segle XIV-XV. Estil gòtic – renaixement. 

BCIN 
- Església de Sant Julià. Segle XVIII. Estil barroc 
- Ermita de San Baldiri. Segle XVIII. Estil gòtic 
- Església de Santa Maria de les Olives. Segle XVIII. Estil romànic – 

barroc 
- Església de Sant Esteve de Guialbes. Segle XI-XVIII. Estil romànic 

– barroc 
- Ermita de Sant Mer. Segle XVII. Estil obra popular 
- Restes ermita Santa Càndida 
- Església de Sant Marçal de Quarentella. XI-XII. Estil romànic 
- Església de Sant Martí de Tours. Segle XIII. Estil romànic 
- Església de Sant Joan Baptista. Segle XVI. Estil romànic 
- La Torre de Monells 
- Restes capella de Sant Pere de Viella. Segle XIII. Estil romànic 
- Casa Forta dels Pols. Segle XV-XVI. BCIN 
- Fort Fuseller. Segle XIX. BCIN 
- Molí de vent de Terradelles. Segle XX 
- Església de Sant Pere de Juïgues. Segle XII; XVII-XVIII; XX. Estil 

romànic 
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Al terme municipal de Bascarà: 

- Castell d’Orriols. Segle XVI-XVII. BCIN 
- Castell de Bascarà. Segle XIV-XV; XVII-XVIII. BCIN 
- Castell de Calabuig. Segle XIV-XV. BCIN 
- Església de Sant Genis. Segle XII-XIII; XVII-XVIII; XIX.  Estil romànic 
- Església de Sant Iscle. Segle XVIII. Estil barroc 
- Muralles de Bascarà. Segle XIII-XVII; XVIII-XIX. BCIN 
- Església de Sant Feliu de Calabuig. Segle XIX. Estil medieval 
- Molí de Calabuig. Segle XIX-XX 
 

Al terme municipal de Pontós: 

- Castell de Pontós. Segle XII-XIII. BCIN 
- Torre de l’Angel. Segle XIX. BCIN 
- Ermita Sant Anna. Segle XVI-XVII. Estil obra popular 
- Can Faras 
- Mas el Castell de Romanyà. Segle XVII. BCIN 
- Església de Sant Martí de Pontós. Segle X-XI; XII-XIII; XVIII. Estil 

romànic – neoclassicisme 
- Can Verdaguer. Segle XV-XVI;  XVIII. Estil gòtic – obra popular 
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3. Principals alternatives que es consideren i anàlisi 
dels potencials impactes cadascuna d’elles 
 
3.1 Presentació de les dues alternatives 
 

El present estudi té per objecte la definició de totes aquelles alternatives 

de traçat que es considerin tècnicament viables i que resolguin la 

continuïtat del TGV al seu pas pels municipis de Vilademuls, Bàscara i 

Pontós. 

 

Per a la construcció d’aquest tram es proposen dues alternatives de 

traçat possibles. L'alternativa 1, discorre per l’oest del nucli de Bàscara i 

és l’alternativa triada pel Ministeri de Foment. L’alternativa 2 es dirigeix 

per l’est de Bàscara i és l’escollida pel CILMA. Els dos traçats tenen el seu 

inici al nucli de Terradelles.  

 

3.1.1 Alternativa 1 (opció MF) 
 

La traça proposada pel Ministeri de Foment discorre des de Terradelles 

fins al bosc de les Cavorques (a uns 300 m. del nucli de Vilademuls) per 

mitjà d’un túnel (T-9) de 2.755 metres, per després creuar la riera de 

Cassinyola a l’alçada del veïnat de Monells.  

 

A partir d’aquest punt, el traçat discorre uns 1.200 m. paral·lel a la riera 

per la seva banda esquerra amb una distància entre 50 i 100 m. del curs 

d’aigua, fins a les  granges presents al camp d’en Manel Perric on torna 

a travessar la riera per dirigir-se direcció nord-est cap el Fluvià. 

  

Per tal de superar aquest curs hídric el projecte preveu la construcció 

d’un viaducte (V-12) de 1.188 metres de llarg a l’oest del nucli de 

Bascarà. Un cop salvat el Fluvià el traçat travessa una plana agrícola 

per on discorren diverses rieres (rec de la Por i la riera de Santa Anna) i 
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posteriorment creuar la GIV-5125, la A-2 i la AP-7, per seguir paral·lel a 

aquest corredor d’infraestructures, travessant el rec Regalim i el bosc 

d’en Sot fins arribar al Puig Manlleu (Pontós). 

 
3.1.2 Alternativa 2 (opció CILMA) 
 

La traça proposada pel CILMA discorre des de Terradelles fins al Pla de 

Bascarà per mitjà d’un túnel (T-9) de 4.264 metres que es prolonga per 

mitjà d’un fals túnel (T-8) de 700 metres fins arribar a l’antiga extractiva 

de Bascarà.  Aquest tram permet superar la A-2, la riera de Colomers i el 

Rec d’Espolla fins la GI-622. 

 

Posteriorment, el traçat s’eleva mitjançant un viaducte (V-12) de 1.320 

metres per salvar el Fluvià i la riera de Sant Anna. A partir d’aquest punt, 

la línia travessa el Pla dels Caboters fins arribar a la GIV-5125, on es 

preveu la construcció d’un túnel (T-7) de 2.600 metres. 

 

El traçat previst pel CILMA s’uneix al proposat pel Ministeri de Foment a 

l’alçada del municipi del Creixell. 

 
 
3.2 Descripció dels principals impactes a nivell de corredor 
que es preveuen en cada alternativa. 
 

Tot seguit es descriuen i es detallen els impactes sobre els diversos valors 

naturals ambientals i paisatgístics que causen els dos traçats proposats 

per tal de poder valorar posteriorment, quina de les dues alternatives, 

des del punt de vista ambiental, causen un impacte menor. 

 
3.2.1 Sobre el medi físic 
 

En aquest apartat s’analitzen les diferents característiques abiòtiques del 

medi que es veuran afectades per cada una de les alternatives, 

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

16



 

obviant-ne els efectes sobre el clima i la qualitat atmosfèrica, doncs 

ambdues provoquen un impacte similar. L’aspecte sonor s’analitza en 

l’apartat on s’avaluen els impactes sobre el medi socioeconòmic.  

 

a) Principals efectes sobre el relleu 

 

Els principals impactes sobre el relleu venen donats per les diverses 

mesures de correcció que els dos traçats presenten. En aquest sentit, 

l’opció dissenyada pel Ministeri de Foment (opció 1) comporta menys 

mesures i algunes presenten unes mides i dimensions més petites, de 

manera que l’impacte és superior.  

 

Tanmateix, la modificació de l’opció 1 que suposa sobre la vall de la 

riera de Cassinyola comparada amb l’opció 2 (que la fa discorre 

paral·lelament al corredor d’infraestructures format per l’AP-7 i l’A-2), 

implica que l’opció del Ministeri presenti un major nombre d’impactes 

sobre el relleu.  

 

b) Principals efectes sobre la gea i els processos geomorfològics 

 

Els diversos impactes sobre els elements d’interès del medi geològic 

venen establerts majoritàriament per l’opció 1. Tot i que en cap dels dos 

casos, s’han detectat zones catalogades dins l’Inventari d'Espais 

d'Interès Geològic de Catalunya elaborat pel Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya, el qual actualment es troba en 

fase de revisió, el treball de camp i la realització d’estudis més acurats 

sobre diversos sectors del territori permeten identificar els següents 

impactes:  
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- Traçat FM (opció 1) 
 
El traçat de l’opció 1 afecta plenament la conca de la riera de 

Cassinyola, de la qual es recomana la seva catalogació com a 

Geozona, a l’estil de com estan considerades les Surgències de Cogolls 

(GZLPLZ) ubicades a la comarca de la Garrotxa, segons la proposta del 

Catàleg “Coneixem el que trepitgem? El patrimoni geològic de la 

Garrotxa”  de Joan Planagumà i editat pel Museu dels Volcans i l’Institut 

de Cultura de la Ciutat d’Olot. 

 

Tanmateix també, el seu traçat implica l’alteració de 8 indrets d’interès 

situats a la conca de la riera de Cassinyola. Aquests són:  

 

- Fenòmens de travertinització en forma de basses amb creixement 

vegetal i acumulació detrítica posterior.  

 

- Salt de la Font d’en Sibeques, amb una espectacular formació de 

concreció superficial com a resultat del vessament de les aigües a la 

gorga. Alçada d’uns 7 m.  

 

- Caverna per erosió de gresos restant baumat els sostre de composició 

conglomeràtica. Ordre de magnitud decamètric. 

 

- Surgències d’aigua amb presència d’humanització pel seu ús. Fonts, 

safareigs, basses amb canals de reg per gravetat, etc. 

 

- Afloraments de mides mètriques on s’observa amb molta claredat els 

fenòmens que es donen a més gran escala per poder fer-ne ús didàctic, 

com per exemple les baumes amb els gresos i els conglomerats del camí 

de la depuradora de Vilademuls.  
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- Afloraments de diferents tipologies de materials sedimentaris i de 

diferents edats, i per tant, diferents graus de litificació. 

 

- Afloraments de mecanismes de formació d’estructures tubulars i 

nodulars de concrecions carbonàtiques en els sòls.  

 

- Geomorfologia de vessants excavades en canó, de vessants 

excavades laxes, morfologia de terrasses pseudoplane, etc. En poca 

distància hi ha diferents exemples de geomorfologies per activitat fluvial. 

 
- Traçat CILMA (opció 2) 
 

En el traçat de l’opció 2 no es preveuen impactes significatius, doncs en 

el recorregut proposat no s’hi han detectat valors rellevants, a banda 

de les modificacions de relleu, que també l’opció 1 provoca. 

 

c) Principals efectes sobre la xarxa fluvial 

 

Els impactes sobre la xarxa fluvial són varis i ambdós traçats afecten 

diversos rius, torrents i recs, essent el curs del riu Fluvià en primer lloc (amb 

un cabal específic de 310,34 l/s/km2) i la riera de Cassinyola (amb 

presència d’aigua tot l’any amb un ordre de magnitud de 100 l/min en 

època seca), els de més entitat.  

 

- Traçat FM (opció 1) 
 
El traçat proposat en l’opció 1 afecta plenament la riera de Cassinyola 

pel fet de transcorre molt pròxima i paral·lelament a aquesta, creua el 

riu Fluvià, escapça en el seu tram mig el rec de la Por i la riera de Santa 

Anna, i travessa, en el seu tram alt, el rec de Regalim. 

 

 

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

19



 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

El fet d’unificar el corredor d’infraestructures al seu pas per Bàscara 

implica salvaguardar la conca de la riera de Cassinyola, però afecta el 

tram alt del rec d’en Llorenç i del rec d’Espolla, el tram mig de la riera 

de Colomers, el canal de Bàscara i el riu Fluvià, el tram baix de la riera 

de Santa Anna i la conca alta del rec de Regalim. 

 

d) Principals efectes sobre el medi hidrogeològic 

 

Sobre el medi hidrogeològic els efectes de les dues opcions no suposen 

alteracions substancials, si bé l’opció 1 implica l’alteració de dos indrets 

de gran interès situats a la conca de la riera de Cassinyola. Aquests són:  

 
- La Font de Vilademuls i el seu entorn. Surgències d’aigua, fenòmens de 

bauma, afloraments dels conglomerats, gresos i lutites. Contacte 

Neògen i Quaternari Precipitació carbonàtica per canvi de 

temperatura, per acció vegetal. Cabal de l’ordre de 10 l/min. 

 

- Les surgències del nucli de Monells. Fenòmens de travertinització en 

forma de basses amb creixement vegetal i acumulació detrítica 

posterior. Vessants gairebé verticals de l’ordre de 20 m d’alçada amb 

blocs caiguts al mig de la llera de conglomerats per fenòmens de 

bauma dels gresos infrajacents. Font a la riba esquerra. El lloc és 

conegut popularment com “Paratge de la gorga moladora”. 

 

D’altra banda cal també considerar que ambdós traçats afecten 

aqüífers inclosos en zones vulnerables per contaminació per nitrats, 

segons el Decret 283/1998.  

 

 

 

LA COPA SCCL - Gran Via Jaume I, núm. 10, 2on. - 1ª 17001 Girona.  
Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

20



 

e) Principals efectes sobre el medi edàfic 

 

Pel que fa als impactes sobre la naturalesa edàfica, les dues alternatives 

afecten sòls de tipologia semblant i no s’han destacat diferencies 

substancials per establir-ne una valoració comparativa. Tanmateix, des 

d’un punt de vista del valor agrícola es pot caracteritzar els impactes de 

cada una de les dues opcions.  

 

- Traçat FM (opció 1) 
 

L’opció 1 suposa travessar el Pla de Mas Vicenç identificat com a zona 

de valor agrícola mig (sòl agrícola de segon valor); la zona de les 

Arbredes de Mas Vicenç, identificat com a zona de valor agrícola alt 

(sòl agrícola de primer valor); i el Pla dels Caboters (identificat com a 

zona de valor agrícola mig (sòl agrícola de segon valor). El pas pel riu 

Fluvià i per tant també sobre les Arbredes de Mas Vicenç, s’hi preveu un 

viaducte de 1.883 m. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

L’opció 2 implica travessar amb un túnel el Pla de Bàscara identificat 

com a zona de valor agrícola mig (sòl agrícola de segon valor); la zona 

dels Comuns, identificat com a zona de valor agrícola alt (sòl agrícola 

de primer valor); els camps de l’Hostal de la Barca i el Pla dels Caboters 

(identificats ambdós com a zona de valor agrícola mig (sòl agrícola de 

segon valor). En el seu pas pel riu Fluvià i per tant també sobre els 

Comuns i el Pla dels Caboters, s’hi preveu un viaducte de 1.320 m. 
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3.2.2 Sobre el medi biològic 
 

Tot seguit s’analitzen les diferents característiques del medi biòtic que es 

veuran afectades per cada una de les alternatives considerades, 

posant especial atenció a la vegetació i la flora, la fauna, els hàbitats, i 

la funcionalitat ecològica del territori afectat.  

 

L’àmbit seleccionat i analitzat comprèn el sector que suposa una 

modificació substancial entre els dos traçats i no tot el tram analitzat, 

car que des de la seva entrada al municipi de Vilademuls i fins a 

l’alçada de la riera de Cinyana les dues opcions no presenten 

diferències de recorregut. En aquest sentit, l’àmbit comprèn l’espai situat 

entre la riera de Cinyana fins a can Cortada, al municipi de Borrassà. 

 

a) Sobre la flora i la vegetació 

 

A l’hora d’analitzar l’impacte sobre les comunitats vegetals s’ha tingut 

en compte el tipus de comunitat afectada sense valorar les diverses 

solucions adoptades, com els túnels i els viaductes, aspectes que s’han 

tingut en compte en l’apartat on l’impacte s’avalua.  

 

Malgrat que la vegetació potencial correspondria a l’alzinar litoral 

(Quercetum ilicis galloprovinciale) i al bosc mixt d’alzines (Quercus ilex) i 

roures (Quercus humilis), sovint la vegetació dominant és la pineda de pi 

blanc (Pinus halepensis) i en menor mesura de pi pinyoner (Pinus pinea). 

Tanmateix, aquestes formacions presenten un segon estrat arbori, format 

per l’alzina (Quercus ilex). El sotabosc es troba format per diferents 

espècies d’arbusts, i també per alguna espècie arbòria. Destaquen el 

marfull (Viburnum tinus), l’arboç (Arbutus unedo), l’aladern (Rhamnus 

alaternus), el bruc boal (Erica arboria), l’arítjol (Smilax aspera), 
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l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el garric (Quercus coccifera), 

etc.  

 

Entre la flora segetal destaca la presència de Legousia speculum-

veneris, planta molt poc freqüent a Catalunya, que presenta una àrea 

de distribució gairebé limitada als territoris que envolten el tram mig del 

riu Fluvià. 

 

Els diferents cursos fluvials (Rec d’en Llorenç, Rec d’Espollà, Riera de 

Colomers, etc.) presenten una vegetació formada bàsicament per la 

freixeneda de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), tot i que 

també hi trobem retalls de salzeda de sarga (Saponario-Salicetum 

purpurae), verneda (Alno-Padion) i plantacions lineals de pollancres 

(Populus nigra) i plàtans (Platanus hybrida). 

 
- Traçat FM (opció 1) 
 

L’opció 1 afecta 6 tipus de comunitats vegetals, essent el bosc mixt 

d’alzines i pins el que més superfície presenta com a modificable.  

 
Taula 2 

Superfície i tipus d’hàbitat afectat per l’opció 1 
Tipus de comunitat Sup. lineal modificable 

 
Bosc mixt d’alzines i pins 
 

2079,2 m 

 
Alzinars 
 

601,9 m 

 
Freixenedes de terra baixa 
 

459,0 m 

 
Pollancredes i platanedes 
 

503,1 m 

 
Llits i marges de rius sense vegetació llenyosa densa 
 

174,0 m 

 
Pinedes de pi blanc 
 

152,0 m 
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Pel que fa a la flora, cal esmentar que l’ambient fluvial, i en especial el 

present a la riera de Cassinyola i al riu Fluvià, esdevenen els de més 

rellevància. En especial destaquen aquelles espècies que presenten 

una àrea de distribució principal situada a les zones muntanyoses de 

clima humit i per tant, a la terra baixa tenen el seu últim refugi en rieres i 

torrents, com aquests dos cursos hídrics. Entre les més significatives, 

podem citar: Polystichum setiferum, Phyllitis scolopendrium (qualificada 

com a rara a l’alt Empordà, segons la flora manual dels Països Catalans), 

Lonicera xylosteum, Sanicula europaea, Carex pendula, Viola sylvestris, 

Evonymus europaeus i Acer campestre. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

L’opció 2 afecta 6 tipus de comunitats vegetals, essent el bosc mixt 

d’alzines i pins el que més superfície presenta com a modificable. 

 
Taula 3 

Superfície i tipus d’hàbitat afectat per l’opció 2 
Tipus de comunitat Sup. lineal modificable 

 
Bosc mixt d’alzines i pins 
 

1587,5 m 

 
Alzinars 
 

92,8 m 

 
Freixenedes de terra baixa 
 

45,4 m 

 
Pollancredes i platanedes 
 

875,5 m 

 
Salzedes 
 

112,2 m 

 
Pinedes de pi blanc 
 

288,9 m 

 

Pel que fa a la flora cal esmentar que l’ambient fluvial, i en especial el 

present al riu Fluvià, esdevé el més rellevant. Destaquen aquelles 

espècies que tenen l’àrea de distribució principal a les zones 

muntanyoses de clima humit, però a la terra baixa tenen el seu últim 
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refugi en rieres i torrents. Entre les més significatives, podem citar el Carex 

pendula, l’Iris foetidissima, el Ranunculus ficaria o el Polystichum 

setiferum. 

 

b) Sobre els hàbitats d’interès comunitari 

 

L’anàlisi dels impactes sobre els hàbitats d’interès comunitari s’ha 

realitzat sense tenir en compte les diverses solucions adoptades, com els 

túnels i els viaductes, car que aquestes s’han tingut en compte en 

l’apartat on s’avalua l’impacte. 

 

- Traçat FM (opció 1) 
 

Pel que fa als impactes sobre els hàbitats d’interès comunitari cal 

destacar que l’opció 1 altera 4 tipus d’hàbitats diferents.  

 
Taula 4 

Superfície i tipus d’hàbitat d’interès comunitari afectat per l’opció 1 
Hàbitat d’Interès Comunitari Polígons afectats Sup. lineal mod 

 
Alzinars i carrascars (9340) 
 

6 2681,1 m 

 
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (92A0) 
 
 

3 354,9 m 

 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars 
nitròfils (3270) 
 

1 182,6 m 

 
Pinedes mediterrànies (9540) 
 

2 149,1 m 

 

D’aquesta manera la proposta del traçat de l’opció 1 implica 

fragmentar 12 hàbitats augmentant el nombre de polígons de 12 a 24. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

Pel que fa als impactes sobre els hàbitats d’interès comunitari, l’opció 2 

altera 3 tipus d’hàbitats diferents. 
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Taula 5 

Superfície i tipus d’hàbitat d’interès comunitari afectat per l’opció 2 

Hàbitat d’Interès Comunitari Polígons afectats Sup. lineal mod. 
 
Alzinars i carrascars (9340) 
 

5 1.678,3 m 

 
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (92A0) 
 

2 157,6 m 

 
Pinedes mediterrànies (9540) 
 

2 288,9 m 

 

D’aquesta manera la proposta del traçat de l’opció 2 implica 

fragmentar 9 hàbitats de manera que augmentant el nombre de 

polígons de 9 a 18.  

 

c) Sobre la fauna 

 

Pel que fa a la fauna, els principals impactes deriven de la construcció 

física de la infraestructura (és a dir per a la implantació i construcció de 

talussos, ponts i viaductes), a més de considerar aquells que deriven de 

l’acció de construir-la (pas de camions, àrees amb moviments de terres, 

condicionament de certes zones per la implantació de la maquinaria, 

etc.) i del seu ús un cop aquesta hagi entrat en funcionament.  

 

Tal i com ja s’ha establert en la valoració dels hàbitats, l’anàlisi dels 

impactes s’ha realitzat sense tenir en compte les diverses solucions 

adoptades, com els túnels i els viaductes, car que aquestes s’han tingut 

en compte en l’apartat on s’avalua l’impacte.  

 

La diversitat d’hàbitats afavoreix la convivència d’espècies forestals 

(espais tancats) amb espècies de zones agrícoles (espais oberts) i amb 

espècies pròpies de zones humides. Així cal esmentar la presència de 

rapinyaires, com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el mussol (Tyto 

alba), el gamarús (Strix aluco), el falcó peregrí (Falco peregrinus) i 
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l’aligot (Buteo buteo) i, de mamífers propis d’aquests ambients, com 

l’esquirol (Sciurus vulgaris), el porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes 

vulpes), el teixó (Meles meles) i la geneta (Genetta genetta).  

 

- Traçat FM (opció 1) 
 

Tal i com s’ha establert en l’estudi específic de la riera de Cassinyola, la 

valoració extreta de la cartografia d’hàbitats i del mapa d’usos i 

cobertes del sòl, l’opció 1 suposa un important impacte sobre les 

diferents poblacions faunístiques i en especial per aquelles subjectes a 

l’ambient fluvial.  

 

En aquest sentit, cal esmentar l’impacte sobre un àrea d’interès faunístic 

com la conca de la riera de Cassinyola, on la frondositat del bosc de 

ribera, les particularitats hidrogràfiques i el mosaic agroforestal 

circumdant comporten un important grau de diversitat faunística, 

representada per la presència d’una ictofauna abundant, a més de la 

presència de diverses espècies de fauna protegides per la legislació 

europea.  

 

Entre aquestes cal esmentar l’important varietat d’amfibis i rèptils, la 

diversitat d’aus (gairebé un 20% dels ocells presents a la conca són 

espècies sensibles protegides a Catalunya i un 10% d’aquestes es troben 

amenaçats a nivell d’Europa i per tant catalogades com a espècies 

prioritàries per la Unió Europea) i la presència de la llúdriga, (espècie 

catalogada com a molt sensible pel Decret 148/1992), del rat-buf i la 

fura (o turó), les quals tot i no estar protegides són interessants per la 

seva escassetat.  

 

Altres impactes sobre la fauna són els que venen provocats pel tram 

que discorre a través del Pla dels Caboters, on s’afecta a espècies 
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pròpies d’espais oberts i en concret d’ambients agrícoles, i l’impacte 

sobre la riera de Santa Anna i el rec de la Por, els quals també presenten 

un bosc de ribera en estat de conservació bo i una important varietat 

d’espècies pròpies d’aquests ambients. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

Els impactes sobre la fauna provocats per a l’opció 2 es focalitzen 

bàsicament sobre les espècies pròpies d’ambients agrícoles. En aquest 

sentit, cal esmentar l’impacte sobre les comunitats faunístiques existents 

en el Pla de Bàscara i al Pla de Caboters, entre les quals destaquen les 

diverses espècies de rèptils presents i d’aus, algunes de les quals es 

troben catalogades com a espècies prioritàries per la Unió Europea, 

com també de petits mamífers.  

 

Cal afegir a més, l’impacte sobre la riera de Santa Anna i el rec de la 

Por, caracteritzats per la presència d’un bosc de ribera amb bon estat 

de conservació i una important varietat d’espècies de fauna pròpia 

d’aquests ambients. 

 

d) Sobre la permeabilitat ecològica 

 

Pel que fa a la permeabilitat i la funcionalitat ecològica del territori, 

establerta a partir del grau de naturalitat dels hàbitats presents, les dues 

alternatives difereixen substancialment, si bé dependentment les obres 

de millora aquesta es veurà notablement modificada. A escala regional 

i tenint en compte únicament els traçats, les dues alternatives 

esdevenen una barrera per un dels connectors més reconeguts de les 

comarques gironines com és el riu Fluvià i per esdevenir una estructura 

transversal a l’hora de mantenir la permeabilitat des de les zones de 

l’interior vers el litoral.  
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Segons la superfície afectada per cada alternativa i considerant una 

distància de 50 m. per cada banda de l’eix principal del traçat, l’opció 

1 altera més superfície d’hàbitats amb un major grau de naturalitat, 

mentre que l’opció 2 presenta un impacte major sobre els hàbitats amb 

un grau de naturalitat més baix. 

 
Taula 6 

Superfície afectada segons el grau de permeabilitat dels hàbitats 

Grau de permeabilitat dels hàbitats 
(càlcul en funció del valor natural de l’hàbitat) 

Opció 1 
Sup. (Ha) 

Opció 2 
Sup. (Ha) 

 
Grau de naturalitat baix – permeabilitat baixa 
 

82,13 92,01 

 
Grau de naturalitat mig – permeabilitat mitja 
 

4,01 3,87 

 
Grau de naturalitat alt – permeabilitat alta 
 

38,73 28,40 

 

- Traçat FM (opció 1) 
 

L’opció 1 presenta un greu impacte sobre la vall de la riera de 

Cassinyola i sobre el Pla de Caboters i de Romayà i suposa un augment 

important de la fragmentació, que ja de per si mateix provoca el 

corredor d’infraestructures actualment existent. Tanmateix la 

fragmentació dels hàbitats de més valor natural presents en el territori 

implica generar 12 polígons nous. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

L’opció 2 presenta un greu impacte sobre el Pla de Bàscara. La resta del 

traçat discorre molt pròxim al corredor d’infraestructures actualment 

existent i per tant, es preveu que els impactes sobre la connectivitat 

ecològica siguin inferiors. La fragmentació dels hàbitats de més valor 

natural existents en el territori implica generar 9 polígons nous. 
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3.2.3 Sobre els usos i cobertes del sòl 
 

A l’hora de valorar els impactes sobre els usos i les cobertes del sòl, s’ha 

utilitzat el Coeficient d’Impacte (CI) - el qual ve determinat per l’índex 

d’Incidència realitva (Ir) i pel de Raresa (R) – que és inversament 

proporcional a la magnitud del mateix. És a dir, quan menor sigui aquest 

coeficient més agressiva serà sobre la coberta del sòl afectada. Obviant 

aquelles cobertes pròpies d’ambients urbans, i tenint en compte una 

distància de 50 m. per banda des de l’eix principal del traçat:  

 

Taula 7 
Coeficient d’impacte  

Ús i coberta del sòl CI Opció 1 CI Opció 2 
 
Boscos clars (no de ribera) 
 

0,05 0,01 

 
Boscos de ribera 
 

0,94 1,39 

 
Boscos densos (no de ribera) 
 

30,79 44,28 

 
Conreus abandonats – matollars 
 

0,00 0,01 

 
Conreus abandonats – prats 
 

0,07 0,06 

 
Conreus herbacis (no arrossars) 
 

36,21 32,64 

 
Conreus llenyosos (no vinyes) 
 

2,56 1,07 

 
Lleres naturals 
 

0,00 1,23 

 
Matollars 
 

3,76 5,36 

 
Plantacions de plàtans 
 

0,11 0,00 

 
Plantacions de pollancres 
 

1,47 1,20 

 
Prats i herbassars 
 

0,89 0,42 

 
Rius 
 

0,55 2,39 

 
Sòls nus forestals 
 

0,00 0,14 
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Segons la taula anterior es pot deduir que l’opció 1 presenta un impacte 

superior sobre les cobertes del sòl que presenten un major interès 

natural, com són les masses forestals, i en concret el bosc de ribera; 

mentre que l’opció 2 presenta un impacte més important sobre els sòls 

agrícoles. 
 

 
3.2.4 Sobre el paisatge 
 

Amb una orografia suau, amb tossals ondulats i petites valls, aquesta 

àrea esdevé una zona de gran interès. El paisatge és format per un 

mosaic agroforestal de gran qualitat estètica i de gran interès 

paisatgístic. Les zones boscoses s’alternen amb conreus de manera molt 

harmònica i s’adapten suaument a l’orografia del terreny. 

 

Els impactes sobre el paisatge es basen, en ambdós casos, en l’alteració 

de la fisonomia de la zona de transició entre l’unitat de paisatge del 

terraprim i la de la plana de l’Empordà. 

 

- Traçat FM (opció 1) 
 

L’opció 1 comporta l’alteració de la disposició harmònica de les masses 

forestals, els conreus i els diferents assentaments urbans presents a la 

riera de Cassinyola, fet que implica una alteració important sobre un 

paisatge de gran qualitat, molt equilibrat i ric en racons que encara 

mantenen visuals poc tocades per la presència de granges de caràcter 

intensiu, polígons industrials i creixements urbans poc compactes i no 

integrats amb l’entorn i els teixits urbans històrics.  

 

A més, el fet que aquest traçat transcorri per una zona que manté una 

gran qualitat estètica i on els recursos econòmics cada cop es basen 

més amb els valors paisatgístics, culturals i naturals suposa un impacte 
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negatiu de magnitud incalculable, a més d’agreujar les actuals 

dinàmiques negatives que actualment el conformen. És a dir, el fet de 

creuar una zona agroforestal i on l’equilibri d’usos és vital, la presència 

d’aquesta via pot accentuar encara més l’abandó de les activitats 

tradicionals i per tant de l’activitat promotora d’aquest paisatge. 

 

Altres impactes que suposa aquest traçat són la presència d’un element 

nou sobre el riu Fluvià, l’alteració de les conques del rec de la Por i de 

Santa Anna i la fragmentació i l’alteració conseqüent dels plans 

agrícoles de Mas Vicenç i de Caboters. 

 

Sobre els espais establerts en el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i 

Paisatgístic, l’opció 1 implica fragmentar de manera considerable 

l’espai del Terraprim d’Empordà, la part alta de la capçalera de la riera 

de Cinyana i els Plans al·luvials del riu Fluvià. 

 

- Traçat CILMA (opció 2) 
 

L’impacte de l’opció 2 es focalitza bàsicament en el Pla de Bàscara i al 

rec del Mas Espolla, un paisatge eminentment agrícola i presidit pel mas 

Espolls, a més de suposar també una nova estructura sobre el riu Fluvià. 

El seu traçat proper al corredor d’infraestructures actual implica 

minimitzar substancialment el seus efectes negatius sobre el Pla de 

Caboters i sobre el rec de la Por i el de Santa Anna.  

 

Respecte als espais establerts en el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i 

Paisatgístic l’opció 2 implica escapçar una part de l’espai del Terraprim 

d’Empordà, la part alta de la capçalera de la riera de Cinyana i els 

Plans al·luvials del riu Fluvià. 
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3.2.5 Sobre el medi socioeconòmic 
 

Sobre el medi socioeconòmic i tenint en compte una distància de 100 

m. a banda i banda de l’eix principal del traçat, les dues opcions 

afecten diverses edificacions. En aquest cas tampoc s’han tingut en 

compte les obres de millora i les diverses solucions adoptades, com els 

túnels i els viaductes, car que aquestes s’han valorat a l’apartat 4 

d’aquest mateix document.  

 
- Traçat FM (opció 1) 
 

L’opció 1 afecta 12 edificacions, de les quals 4 són sectors urbans de 

veïnats i nuclis rurals, 2 habitatges rurals, 3 granges i 3 edificacions 

industrials i comercials. Aquestes són:  

 

- Part del nucli rural de Terradelles 
- Can Coronel 
- Veïnat de Monells 
- Granja dels camps de can Roger 
- Granja d’en Dalmau 
- Parc de la Resclosa (Bàscara) 
- Mas de can Vicenç 
- Granges de mas Vicenç 
- Edificació industrial i comercial del Pla de Mas Vicenç 
- Edificació industrial i comercial de l’AP-7 - I 
- Edificació industrial i comercial de l’AP-7 - II 
- Zona residencial del Camiral 

 
 
- Traçat CILMA (opció 2) 
 

L’opció 2 afecta 11 edificacions, de les quals 2 corresponen a un sector 

urbà d’un veïnat rural i d’una urbanització, 5 habitatges rurals, 1 planta 

de tractament d’àrids (no extractiva)i 3 edificacions industrials i 

comercials. Aquestes són:  
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- Part del nucli rural de Terradelles 
- Ca n’Onofre 
- Can Riemau 
- Mas de la Vinya del Pou 
- Planta de tractament d’àrids (no extractiva) 
- Edificació industrial i comercial dels camps de l’Hostal de la 

Barca 
- Mas Xerric 
- Casa d’en Santi 
- Edificació industrial i comercial de l’AP-7 - I 
- Edificació industrial i comercial de l’AP-7 - II 
- Zona residencial del Camiral 

 
 
3.3 Valoració de les principals accions dels traçats 
susceptibles de generar un impacte 
 

A les següents taules es presenta un resum de les principals accions dels 

projectes susceptibles de generar un impacte notable i de la seva 

repercussió ambiental. 

 
- Traçat FM (opció 1) 
 

Taula 8 
Identificació dels principals impactes de l’opció 1 

Identificació Longitud aproximada 
(m) 

Descripció de l’impacte 

Túnel de Terradelles T-9  2.755 

 
Alteració de la morfologia 
Moviments de terres 
Empobriment del subsòl 
Alteració del nivell freàtic 
Alteració del règim hídric i 
hidrogeològic 
Canvis en la qualitat de les 
aigües 
Contaminació per lixiviats 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Foragitació de la fauna 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
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Identificació Longitud aproximada 

(m) 
Descripció de l’impacte 

Tram de Monells a Camp d’en 
Manel Perric 1.200 

 
Foragitació de la fauna 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
Alteració del règim hídric 
Canvis en la qualitat de les 
aigües superficials 
Alteració de les funcions 
ecològiques 
Moviments de terres 
Efecte fragmentador 
Increment del risc d’incendi 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
 

Viaducte del Fluvià V-12 1.188 

 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
Alteració del règim hídric 
Canvis en la qualitat de les 
aigües superficials 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
 

Tram Pla de Mas Vicenç a Puig 
Manlleu 6.400 

 
Foragitació de la fauna 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Alteració dels usos del sòl 
Alteració del règim hídric 
Canvis en la qualitat de les 
aigües superficials 
Moviments de terres 
Efecte fragmentador 
Increment del risc d’incendi 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
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- Traçat CILMA (opció 2) 
 

Taula 9 
Identificació dels principals impactes de l’opció 2 

Identificació Longitud aproximada 
(m) 

Descripció de l’impacte 

Túnel de Terradelles T-9  4.264 

 
Alteració de la morfologia 
Moviments de terres 
Empobriment del subsòl 
Alteració del nivell freàtic 
Alteració del règim hídric i 
hidrogeològic 
Canvis en la qualitat de les 
aigües 
Contaminació per lixiviats 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Foragitació de la fauna 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
 

Fals túnel T-8 700 

 
Alteració de la morfologia 
Moviments de terres 
Alteració del règim hídric i 
hidrogeològic 
Canvis en la qualitat de les 
aigües 
Contaminació per lixiviats 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Foragitació de la fauna 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
 

Tram planta de tractament 
d’àrids de Bascarà 450 

 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
Moviments de terres 
Efecte fragmentador 
Increment del risc d’incendi 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
 

Viaducte del Fluvià V-12 1.320 

 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
Alteració del règim hídric 
Canvis en la qualitat de les 
aigües superficials 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
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Identificació Longitud aproximada 

(m) 
Descripció de l’impacte 

Tram Pla dels Caboters 1.300 

 
Foragitació de la fauna  
Alteració d’hàbitats faunístics 
Alteració dels usos del sòl 
Moviments de terres 
Efecte fragmentador 
Increment del risc d’incendi 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
 

Túnel de Pontós T-7 2.600 

 
Alteració de la morfologia 
Moviments de terres 
Empobriment del subsòl 
Alteració del nivell freàtic 
Alteració del règim hídric i 
hidrogeològic 
Canvis en la qualitat de les 
aigües 
Contaminació per lixiviats 
Alteració d’hàbitats faunístics 
Foragitació de la fauna 
Alteració de la vegetació 
Alteració dels usos del sòl 
 

Tram fins al Creixell 700 

 
Foragitació de la fauna  
Alteració dels usos del sòl 
Moviments de terres 
Efecte fragmentador 
Increment del risc d’incendi 
Paisatgístic 
Contaminació acústica 
Contaminació lluminosa 
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4. Avaluació dels principals impactes a nivell de 
corredor que es preveuen en cada alternativa 
 
4.1 Avaluació dels impactes sobre el medi físic 
 

Pel que fa als impactes sobre el medi físic que provoquen cada una de 

les alternatives, cal esmentar que els impactes de l’opció 1 presenten un 

efectes negatius superiors. Aquesta condició ve determinada pel fet 

que a l’hora d’avaluar els impactes sobre el relleu, les solucions 

adoptades per l’opció 2 són majors, amb la presència de dos túnels més 

(túnel de Pontós i de Bàscara) i l’allargament del túnel de Terradelles i 

del viaducte sobre el Fluvià que proposa l’opció 1.  

 

Sobre la gea i els processos geomorfològics, l’opció 1 suposa l’alteració 

de diversos indrets de cert interès geològic, afectant de manera clara la 

riera de Cassinyola, la qual s’ha recomanat la seva inclusió dins el 

Catàleg de zones d’interès geològic de Catalunya, a més de diversos 

punts concrets ubicats a la mateixa conca i de gran interès didàctic.  

 

Sobre el sistema fluvial, tot i que l’opció 2 afecta més cursos hídrics, 

l’impacte sobre aquests és menor que el provocat per l’opció 1. Aquest 

fet es deu al fet que d’una banda, bona part dels cursos fluvials que es 

veuen travessats per l’opció 2 esdevenen recs i canals i per tant la seva 

rellevància és baixa; i de l’altra al fet que els cursos fluvials de certa 

entitat afectats, excepte en el cas del Fluvià, l’impacte es situa en el seu 

tram baix, salvaguardant part de la seva conca i minimitzant l’impacte 

amb un viaducte. Per contra, l’opció 1, a més d’afectar el Fluvià, 

presenta un impacte sever sobre la conca de la riera de Cassinyola (pel 

fet de creuar-la i discorre paral·lelament a aquesta) i sobre la riera de 

Santa Anna i el rec de la Por.  
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Els efectes sobre el riu Fluvià, tot i que en ambdós casos es tracta de 

creuar el riu amb una viaducte, l’opció 1 suposa un impacte major. El fet 

de creuar el riu per un espai verd urbà (Parc de la Resclosa de Bàscara) 

i dissenyar un viaducte de 132 m. menor, es valora més greu que el que 

es proposa a l’opció del CILMA, la qual es basa en travessar una zona 

de tractament d’àrids (planta no extractiva) i aprofitar el corredor 

d’infraestructures existent format per l’AP-7 i l’A-2 reduint, notablement, 

els efectes sobre el propi riu i el seu entorn.  

 

El medi hidrogeològic es veu afectat de manera casi igual per les dues 

opcions de traçat ja que en ambdós casos suposen transcórrer per 

sobre d’aqüífers inclosos a la categoria de zones vulnerables per 

contaminació per nitrats, segons el Decret 283/1998. Tanmateix l’opció 

1, a diferencia de l’opció 2, suposa - pel fet de transitar per la conca de 

la riera de Cassinyola - l’alteració de dos indrets de gran interès, com 

són la Font de Vilademuls amb fenòmens de bauma i les surgències del 

nucli de Monells, amb fenòmens de travertinització en forma de basses i 

acumulació detrítica (Paratge de la gorga moladora).  

 

Finalment, sobre el medi edàfic i la fertilitat dels sòls, ambdues opcions 

presenten un impacte similar sobre els sòls agronòmicament més 

importants, si bé les mesures correctores que s’adopten a l’opció 2 en 

fan reduir substancialment els impactes respecte a l’opció 1. En aquest 

sentit, en primer lloc, l’allargament del túnel de Terradelles en 1509 m. i la 

construcció del túnel de Bàscara redueixen considerablement l’impacte 

sobre l’espai agrícola del Pla de Bàscara; i en segon lloc, l’allargament 

del viaducte sobre el Fluvià, el túnel de Pontós i el seu disseny de traçat 

vora el corredor d’infraestructures existent, minimitzen l’impacte sobre 

l’espai agrícola inclòs dins el triangle format per Pontós, Ermedàs i 

Creixell. Únicament doncs, caldrà tenir en consideració l’impacte sobre 

el Pla de Caboters.  
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Per contra, l’opció 1, a banda d’afectar els diversos espais agrícoles que 

conformen el mosaic agroforestal de la riera de Cassinyola, suposen, per 

la manca de mesures correctores, un impacte sever sobre el Pla de Mas 

Vicenç i de Caboters, a més també d’afectar l’espai agrícola inclòs dins 

el triangle format per Pontós, Ermedàs i Creixell. 

 

4.2 Avaluació dels impactes sobre el medi biòtic 
 

Sobre el medi biològic, és a dir la vegetació, la flora, la fauna, els 

hàbitats i la funcionalitat ecològica de la zona, l’opció 1 suposa una 

alteració més greu, afectant una major superfície d’espais que 

alberguen més valors. 

 

Els efectes d’ambdues opcions respecte el paisatge vegetal i la flora, 

recauen especialment sobre els bosc mixt d’alzines i pins, tot i que les 

pinedes de pi blanc, els alzinars i la vegetació de ribera, també es 

veuen afectades.  

 

Tenint en compte les diverses propostes de traçat, l’opció 2 suposa una 

millora notable respecte l’opció 1. L’allargament del túnel de Terradelles 

i la construcció del túnel de Bàscara que es proposen en l’opció 2 en el 

seu primer tram, redueixen notablement l’impacte. A més, el fet que 

l’opció 1 suposi alterar la conca de la riera de Cassinyola implica un 

impacte crític sobre aquesta petita vall de notables valors botànics. 

Tanmateix, una altra millora de l’opció 2 respecte a l’opció 1 el 

conforma el viaducte sobre el riu Fluvià, ja que el seu allargament fins el 

rec de la Por i la riera de Sta. Anna suposa salvaguardar bona part dels 

boscos associats.   
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En el tram final, el túnel de Pontós i el traçat més proper a l’AP-7 que 

proposa l’opció 2, suposa minimitzar l’impacte notablement, mentre 

que l’opció 1 implica afectar a pineda del Bosc d’en Sot.  

   

Florísticament, el fet que l’opció 1 afecti més superfície de bosc de 

ribera, la qual en molts casos alberga importants mostres de flora de 

major interès, suposa un major impacte, aspecte que en determinats 

casos es pot avaluar de crític.  

 

Respecte als hàbitats d’interès comunitari, l’opció 1 comporta un 

impacte més sever, afectant una major extensió i un tipus d’hàbitat més. 

El seu impacte respecte els hàbitats fluvials es pot considerar, comparat 

amb l’opció 2, de crític. En aquest sentit, el traçat sobre la riera de 

Cassinyola i sobre el rec de la Por i la riera de Sta. Anna esdevenen els 

trams més agressius.  

 

Sobre la fauna, els impactes que venen derivats de l’opció 1, són majors 

i més severs, afectant principalment les espècies d’ambients riberencs, 

forestals i agrícoles. Per contra, l’opció 2 afecta principalment les 

espècies d’ambients agrícoles.  

 

Les reduïdes mesures correctores de l’opció 1 respecte l’opció 2, i el seu 

traçat sobre la riera de Cassinyola, la riera de Santa Anna, el rec de la 

Por i la zona agroforestal de Rigau i del bosc del Sot, suposen, sobre la 

fauna, una afectació molt més greu que no pas l’opció 2. Tanmateix, la 

proposta del túnel de Bàscara i de Pontós, més el fet d’establir un traçat 

més proper a l’AP-7 i l’A-2, implica minimitzar substancialment l’impacte 

sobre les espècies  pròpies dels ambients agrícoles del Pla de Bàscara i 

del Pla de Rigau.  
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Sobre la permeabilitat ecològica, l’opció 1 representa un major 

impacte, al mateix temps que també suposa un augment de la 

fragmentació, ja que Implica afectar més superfície amb un grau de 

permeabilitat alt i mig. Es valora com a molt negatiu els efectes sobre la 

vall de la riera de Cassinyola i sobre el Pla de Caboters i de Romayà.  

 

L’opció 2, pel fet de proposar que el traçat discorri molt pròxim al 

corredor d’infraestructures actualment existent, més la construcció dels 

túnels del Bàscara i de Pontós, i l’allargament del viaducte del Fluvià, 

implica minimitzar substancialment els diversos aspectes negatius que 

deriven del seu impacte. 
 
4.3 Avaluació dels impactes sobre els usos del sòl 
 

L’opció 1 presenta un impacte major sobre les cobertes del sòl que 

presenten una major interès natural, com són les masses forestals, i en 

concret les arbrades en general i el bosc de ribera; mentre que l’opció 2 

presenta un impacte més important sobre els sòls agrícoles. 

  

A l’hora de tenir en compte les diverses mesures correctores que es 

proposen en ambdues opcions, l’impacte sobre el sòl agrícola de 

l’opció 2 es redueix notablement, mentre que l’opció 1 segueix afectant 

el bosc de ribera i les masses arbrades, en concret les presents a la 

conca de la riera de Cassinyola i a la zona de Rigau i del Sot de Pontós. 

L’impacte sobre el sòl agrícola del Pla de Caboters i de Mas Vicenç en 

ambdues opcions es segueix mantenint, si bé el viaducte que es 

proposa sobre el Fluvià a l’opció 2 i el seu traçat més proper a l’A-2, 

implica reduir-l’ho notablement.  

 

Per tant, sobre els usos i cobertes del sòl es pot establir que l’opció 2 

presenta uns impactes menors o més moderats respecte a l’opció 1, ja 

que amb l’establiment de les diverses mesures correctores que es 
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proposen es minimitzen els efectes negatius sobre els sòls agrícoles, 

coberta que esdevenia la més afectada. A l’opció 1 per contra, 

l’establiment de mesures correctores no esdevenen suficients per pal·liar 

els efectes negatius que suposa el disseny de traçat, ja que es manté 

l’impacte sobre les masses forestals arbrades i sobre el bosc de ribera, 

com també sobre el sòl agrícola present a la zona de Pontós. 

 

4.4 Avaluació dels impactes sobre el paisatge 
 

Si bé, els impactes sobre el paisatge es basen en ambdós casos en 

l’alteració de la fisonomia de la zona de transició entre l’unitat de 

paisatge del Terraprim d’Empordà i la de la Plana de l’Empordà, les 

diverses mesures correctores establertes en cada cas i l’opció de traçat 

escollida, permet avaluar que l’opció 2 suposa un impacte sever menor.  

 

Amb la presència del túnel de Terradelles, més el túnel de Bàscara que 

contempla l’opció 2, es minimitza substancialment l’impacte sobre la 

zona compresa entre Vilademuls i Bàscara, mentre que l’opció 1 afecta 

críticament una àrea de gran valor paisatgístic, com la riera de 

Cassinyola.  

 

En el tram entre Bàscara i Pontós, l’opció 2 manté una integritat del 

paisatge major, ja que l’allargament del viaducte sobre el Fluvià i el 

túnel de Pontós suposen unes mesures d’integració i d’adaptació més 

efectives, reduint els efectes sobre el Pla de Mas Vicenç i la zona 

agrícola situada al nord de Pontós. A aquest aspecte, cal considerar, 

que la proposta d’apropar el traçat del TGV al corredor viari existent 

redueix notablement els efectes negatius. Per contra, l’opció 1, pel fet 

de mantenir un traçat situat més a ponent suposa alterar una zona poc 

transformada i per tant, els impactes sobre el paisatge són més 
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importants. La transformació del Pla de mas Vicenç i de Caboters, 

esdevenen els impactes més importants dins d’aquest segon sector.  

 

Tenint en compte els espais establerts en el Catàleg d’Espais d’Interès 

Natural i Paisatgístic, l’opció 2 suposa escapçar una part de l’espai del 

Terraprim d’Empordà, la part alta de la capçalera de la riera de 

Cinyana i els Plans al·luvials del riu Fluvià; mentre que l’opció 1, 

fragmenta de manera considerable l’espai del Terraprim d’Empordà, la 

part alta de la capçalera de la riera de Cinyana i els Plans al·luvials del 

riu Fluvià, essent doncs, aquesta darrera opció, moderadament més 

negativa. 

 

4.5 Avaluació dels impactes sobre el medi socioeconòmic 
 

Respecte el medi humà, l’opció 1 afecta una construcció més que 

l’opció 2 i provocà un impacte major sobre el sòl de caràcter 

residencial, provocant una major impacte sobre els habitants de la zona 

que l’opció 2. Tanmateix, respecte a les construccions productives, en 

aquest cas granges i establiments de serveis lligats a l’eix viari format per 

l’AP-7 i l’A-2, l’opció 1 suposa també una major afectació ja que afecta 

dues construccions més.  

 

Sobre l’impacte acústic i considerant els diversos túnels i viaductes que 

ambdues opcions proposen, l’opció 1 implica un impacte sever sobre la 

vall de la riera de Cassinyola (i en especial sobre el veïnat medieval de 

Monells), la qual actualment gaudeix d’un nivell sonor molt baix. En el 

tram del nucli de Bàscara, l’impacte de l’opció 1 es focalitza en un 

espai d’interès social com és el Parc de la Resclosa, mentre que l’opció 

2 afecta una zona dedicada a l’activitat de tractament d’àrids. Per 

tant, els efectes directes sobre la població són majors en l’opció 1 pel fet 

de tractar-se d’un ambient socialment més concorregut. En l’opció 2, 
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caldria analitzar els efectes acumulatius entre el soroll generat per 

l’activitat de tractament d’àrids i el TGV.  

 

Per a la resta del territori, es valora negativament l’impacte sonor que 

provocarà l’opció 1 sobre la conca del rec de la Por i de la riera de Sta. 

Anna, que a diferència de l’opció 2, aquesta es preveu que la travessi 

pel sector mig, afectant directament el Pla de Mas Vicenç i de 

Caboters, el Pla de Rigau i el paratge forestal del Sot de Pontós. L’opció 

2, redueix l’impacte sobre la vall del rec de la Por i de la riera de Sta. 

Anna pel fet de transcorre pel sector més baix d’aquest territori i 

salvaguarda acústicament el Pla de Rigau i el paratge del Sot de Pontós 

mitjançant la construcció d’un túnel. Afecta de manera igual el Pla de 

Caboters.  

 

Finalment, podem concloure que els efectes sobre el medi 

socioeconòmic que implica l’opció 1 són més negatius, aspecte que 

permet establir que aquesta opció suposa un impacte sever, mentre 

que a l’opció 2, l’impacte es pot catalogar de moderat. 

 

4.6 Síntesi dels impactes 
 

Tal i com s’ha pogut establir, l’opció 1 suposa un nombre d’impactes 

majors que l’opció 2, i en molts casos aquests, per magnitud i extensió, 

esdevenen més severs i/o crítics. Els efectes són especialment negatius, 

des del punt de vista natural i paisatgístic, sobre la vegetació i en 

especial sobre el bosc de ribera, ambient que alberga els tàxons 

vegetals i faunístics més interessants; sobre el nucli medieval de Monells i 

la conca de la riera de Cassinyola; i sobre la connectivitat ecològica i 

en concret la permeabilitat del territori. En aquest darrer aspecte, cal 

considerar que l’opció 2, a diferència de l’opció 1, proposa un traçat 

que aprofita el corredor d’infraestructures actualment existent, 
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concentrant l’efecte barrera en una sola faixa i no dispersant-te’l per la 

resta del territori. Per tant, els efectes negatius acumulatius derivats de 

les obres i de la via del TGV una vegada funcioni, més els que de per si 

sòls ja provocaran el desdoblament de l’AP-7 i l’A-2, permeten 

concloure que l’opció 1 provoca un impacte molt més crític i sever que 

l’opció 2. 

 

Taula 10 

Quadre comparatiu resum dels impactes 

Alternativa 1 (opció oest) Alternativa 2 (opció est) Elements del medi 
Valor Valor 

 
Soroll 
 

Sever Moderat 

 
Hidrologia 
 

Crític Sever 

 
Geologia 
 

Sever Moderat 

 
Edafologia 
 

Moderat Moderat 

 
Fauna 
 

Sever Moderat 

 
Vegetació 
 

Crític Moderat 

 
Paisatge 
 

Crític Moderat 

 
Connectivitat 
 

Sever Moderat 

 
Espais d’interès natural 
 

Crític Moderat 

 
Patrimoni cultural 
 

Sever  Moderat 

 
Usos del sòl 
 

Sever Moderat 

 
Infraestructures i elements 
 

Crític Sever 

 
Socioeconòmic 
 

Sever Moderat 

 
Risc d’incendi forestal 
 

Sever Moderat 
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