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0. CONTINGUT, OBJECTIUS I RELACIÓ AMB ALTRES PLANS 

 

0.1. Antecedents. Motivació de l’aplicació de l’AAES. 

 

Aquest document ambiental s’elabora per encàrrec del càmping Mas Sant Josepde Santa 

Cristina d'Aro, promotor del Pla Especial Urbanístic del càmping esmentat. 

 

En data 9 de gener de 2017 es presenta la Sol.licitud d’inici del procediment d’avaluació 

ambiental estratègica ordinària del PPU del càmping Mas Sant Josep, acompanyada de l’Avanç 

del document urbanístic i del corresponent Document Inicial Estratègic (DIE). 

 

En data 9 de març de 2017, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) a Girona 

emet el Document d'Abast de l'estudi Ambiental Estratègic (EAE). 

 

Aquell té per objecte determinar l’amplitud i nivell de detall que ha de tenir dit EAE, donant 

resposta al que estableixen l’article 20 i l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental.  
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0.2. Marc normatiu. 

 

Aquest estudi s’ajusta als següents fonaments de dret: 

a) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

b) Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental  

c) Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 

d) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refòs de la Llei 

d’Urbanisme. 

e) Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

f) Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes. Aquesta norma adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva 

comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. 

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

h) Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de residus. 

 

 

0.3. Objecte del planejament. 

 

El present Pla Especial Urbanístic del Càmping Mas Sant Josep té per objecte regular l'activitat 

del càmping existent. En concret, té per finalitat remodelar i adequar les infraestructures, 

equipaments i les instal.lacions del càmping existent de manera que es doni cumpliment a la 

normativa sectorial vigent, especialment la urbanística, turística i la de protecció civil. A més, 

aquesta adequació s'haurà d'adaptar a la demanda en condicions òptimes per a poder satisfer-

la, amb criteris d'eficiència i de sostenibilitat ambiental.  

 

  



Estudi Ambiental Estratègic del Pla Especial del camping Mas Sant Josep a Santa Cristina d'Aro Abril 
2017 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   

 

4 

 

0.4. Relació de plans i programes vinculats. 

 

0.4.1.- Pla Territorial General de Catalunya. 

 

El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març. Els 

objectius marcats per aquest Pla responen a: 

 

 Potenciar el desenvolupament 

 Equilibrar el territori 

 Ordenar el creixement 

 

Aquest últim objectiu s’especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el medi, 

assegurant serveis i equipaments. 

 

Apart dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dóna valors 

de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais forestals (sòls 

d’especial interès forestal). 

 

El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements de 

patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials. 

Els criteris o objectius del Pla són els següents: 

 

 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables. 

 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

 Moderar el consum del sòl. 

 Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes. 

 Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

 

  



Estudi Ambiental Estratègic del Pla Especial del camping Mas Sant Josep a Santa Cristina d'Aro Abril 
2017 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   

 

5 

 

0.4.2. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). 

 
El PTPCG va ser aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC nº 

5735, de 15 d’octubre de 2010. 

 

Segons aquest document, l’àmbit del PEU es troba en sòl de protecció preventiva, regulat 

pels articles 2.10 i 2.11 de les normes urbanístiques del PTPCG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Extracte mapa 0.7. Espais oberts. PTPCG.  
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0.4.4. Planejament municipal. 

 

Segons el POUM, els terrenys ocupats pel Pla abasten una superficie total de 282.002,30m2 

de sòl no urbanitzable, qualificat amb la clau 21 (zona de càmping). 

 

Aquesta clau està regulada pels articles 260 i 261 del POUM de Santa Cristina d'Aro, aprovat 

definitivament per la CTUG en data 26/09/2007, i publicat al DOGC nº 5042 en data 

07/01/2008. 

 

Figura 2. Extracte del POUM (zonificació del sòl urbà i urbanitzable; mapes n-4.15 i n-4.16). 
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0.5.- Trets bàsics del projecte. 

 

0.5.1. Objectius i criteris. 

 

El present Pla Especial Urbanístic del Càmping Mas Sant Josep es desenvolupa en unes 

instal.lacions en el que en principi no s'hi preveu una ampliació, sinó petites modificacions de 

les existents. 

 

Els principals objectius i criteris mediambientals generals prenen com a referència la política 

ambiental d'aquesta instal.lació: 

 

 Prendre les mesures oportunes per disminuir el consum d’aigua i energia. 

 Gestionar correctament les aigües residuals abocades per tal que l’impacte sobre el 

medi sigui compatible. 

 Promoure la recollida selectiva dels residus generats pels campistes, gestionar 

correctament els residus especials generats i minimitzar sempre que sigui possible el 

residu.  

 Promoure la participació dels treballadors en la Gestió ambiental, i informar i formar als 

treballadors eventuals. 

 Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i formació sobre les 

tasques que a ells els comporta. 

 Gestionar la comunicació amb els clients com a instrument d’educació i promoció del 

respecte pel medi ambient. 

 

Pel que fa al Pla Especial Urbanístic té com a principal objectiu donar compliment als articles 

260 i 261 del POUM a fi i a efecte de poder regular amb aquesta figura de planejament tant 

l'ordenació actual com les futures actuacions que es plantegin. Aixì doncs, el PEU pretén: 

 

 Concretar la normativa a efectes d'edificabilitat a partir de les determinacions del 

POUM de Santa Cristina d'Aro. 

 Establir els criteris mediambientals i paisatgístics pel que fa a les intervencions que es 

realitzin a l’àmbit del càmping, tant pel que fa als elements existents com en els de 

nova implantació.  

 Conservar i potenciar la vegetació autòctona existent 

 Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús. 

 Integrar les edificacions amb l’entorn en que es troben. 

 Establir els paràmetres de regulació de les unitats d’acampada, sempre seguint la 

Normativa Sectorial de Càmpings. 
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 Preservar la qualitat de l’ambient atmosfèric, minimitzant-ne els efectes negatius del 

soroll, llum i contaminació atmosfèrica, entre altres. 

 Optimitzar els consums d’aigua i electricitat del càmping. 

 

0.5.2. Justificació de la proposta d’ordenació. 

 

L’ordenació del càmping fa que es distingeixin les següents zones: 

 

 Zona d'unitats d'acampada (ZUA) 

 Zona d'equipaments privats (ZEP) 

 Zona de vialitat privada (ZVP). 

 

Zona d’acampada (ZUA). 

És tota la superficie destinada a l'a ubicació d'un vehicle i d'un únic alberg mòbil, semimòbil o 

fix. Segons la normativa sectorial vigent diferenciem: 

 

 Tendes 

 Albergs mòbils (caravanes i autocaravanes i semimòbils (habitatges mòbils o "mobil-

homes") 

 Albergs fixes (bungalows). 

 

Actualment hi ha 1.023 ua aprovades i amb el desenvolupament del quart sector s'en preveuen 

341 més, fent un total de 1.364 ua; tot i que aquest nombre podria arribar a ser de 1.718 ut 

d'acampada, repartides com segueix: 

 

TIPUS Nº  d'unitats % 

Tendes 859 50 

Mòbils i semimòbils 172 10 

Fixes 687 40 

Total 1.718 100 

 

 

La superfície total ocupada és de 189.018,84 m2 (67% del total de la instal.lació). L'altura 

màxima reguladora serà de 3,2m pels bungalows. 

 

Zona d’equipaments privats (ZEP). 

Els serveis generals d’ús general d’ús comunitari són els sectors o àrees que tenen la funció de 

donar servei a l’activitat principal de l'acampada. L’alçada màxima de les edificacions no ha de 

ser superior a planta baixa i pis, essent sempre edificacions aïllades. 
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Els usos permesos per aquests serveis són: Recepció-informació, bar-restaurant, botiga, 

serveis administratius, serveis higiènics generals, serveis adaptats, farmaciola, magatzem del  

càmping, taller, sala de jocs, habitatge per a guàrdia i custòdia de la instal·lació, àrees 

arbrades, àrees de joc i esplai i, altres usos complementaris necessaris per a l’activitat de 

càmping que es regulen en la respectiva normativa sectorial. 

 

Els serveis a les unitats d’acampada estan constituïts pels edificis situats principalment amb 

proximitat a les àrees per albergs mòbils, repartits per tota la instal·lació. També poden acollir 

els magatzems d’eines de jardineria i manteniment. L’alçada màxima d’aquests edificis no ha 

de ser superior a una planta. Els usos permesos per aquests serveis són: dutxes per a homes i 

dones, evaquatoris per a homes i dones, cambra de neteja, serveis generals, serveis adaptats, 

abocador wàter químic, bugaderia, instal·lacions, magatzem, taller i tots els altres usos 

complementaris necessaris per a edificis de serveis, els quals es regulen amb la respectiva 

normativa sectorial. 

 

La superficie total d’aquesta zona és de 40.989,48m2 (14,5%), amb una superfície construïda 

total de 12.003,97 m2. L’altura máxima reguladora será de 3,5m pels edificis en PB i de 6,5m 

pels edificis en PB+PP. El PEU estableix un increment del 5% sobre l'edificabilit existent 

(600,19m2).  

 

Zona de vialitat i zones verdes (ZVV). 

Es correspon amb les reserves de sòl que actualment ja són vials d’accés i els espais que es 

preveuen per a la seva ampliació. Es diferencien dos tipus de vials: els aptes per a la circulació 

rodada i els vials exclusivament per a vianants. Dins el sistema viari també s'hi inclouen les 

places d'aparcament quan no són interiors a la mateixa unitat d'acampada. Hi ha dos tipus de 

places d'aparcament: les lligades a les visites i èpoques de màxima afluència i, les lligades als 

usuaris del càmping situades a l'interior del recinte principal. Aquesta vialitat ocupa una 

superfície de 15.293,58 m2 (5,4%). 

 

Dins d'aquesta zona d'inclouen els espais verds que estan repartits perimetralment i a l'entorn 

de la vialitat principal. Ocupen una superfície de 36.700,40 m2 (13%). 

 

 

0.5.3. Quadre general de superfícies. 

 

Zones Superfície % 

Zona d'Unitats d'Acampada (ZUA) 189.018,84 70,22 

Zona d'equipaments privats (ZEP) 40.989,48 14,54 

Zona d'equipaments privats (ZVV) 51.993,98 18,44 

TOTAL PEU 282.002,30 100,00 
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1. ASPECTES RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI ABANS DEL PLA. 

 
1.1. El medi físic. 
 
1.1.1. Situació geogràfica. 
 
L’àmbit d’estudi se situa a llevant del nucli urbà de Santa Cristina d'Aro, limitat al N pel carrer 

Joan Balletbó i Casanovas; al S, pel camí que recorre el marge esquerre del riu Ridaura; a 

l'oest pel torrent dels Dimonis; i a l'est pel torrent de Can Canyet, coincidint amb 

l'atermenament de Castell-Platja d'Aro. El seu accés es realitza a través de la carretera GI-662 

(Castell d'Aro a Santa Cristina d'Aro), a través d'un pas inferior que comunica amb el carrer 

Joan Batlló i Casanovas. La superfície total de l'àmbit és de 282.002,30 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de situació geogràfica de l’àmbit dins del terme municipal de Santa Cristina d'Aro. ICC (1:50.000). 

Figura 4. Mapa de situació geogràfica de l’àmbit més en detall. ICC (1:10.000). 
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1.1.2. Clima. 
 
Les dades que oferim tot seguit són les enregistrades a l’estació meteorològica de Castell d’Aro 

entre els anys 2008 i 2014. 

 

Resum anual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mitjanes 

Precipitació acumulada (PPT) mm 709,3 377,7 928,9 743,3 470,1 481,2 650,4 623,0 

Temperatura mitjana (Tmm)  15,1 15,8 14,4 15,2 14,5 14,3 15,2 14,9 

Temperatura màxima mitjana (Txm) 20,4 21,6 19,4 20,8 20,1 19,9 20,6 20,4 

Temperatura mínima mitjana (Tnm) 10 10,4 9,4 10,2 9,3 9,3 10,2 9,8 

Temperatura màxima absoluta (Txx) 32,7 39,6 32,2 32 32,9 32,5 32,9 33,5 

Temperatura mínima absoluta (Tnn) -1,8 -5,3 -5,3 -4,1 -7,4 -6,1 -2,3 -4,6 

Velocitat mitjana del vent (a 10m) m/s 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 

Direcció dominant del vent (a 10m)   w w w w w w W 

Humitat relativa mitjana (% 72 69 73 74 71 71 74 72,0 

Mitjana irradació solar global diària 
(MJ/m2) 14,9 16,1 15,2 15,5 15,8 15,2 15,1 15,4 

 

UPrecipitació. 
 
La precipitació mitjana en els darrers 8 anys ha estat de 623 mm, amb màximes que han 

superat els 900mm (2010) i mínimes que no han arribat als 400mm (2009); els valors màxims 

de precipitació els trobem a la primavera i a la tardor amb valors entre els 75mm i els 125 mm.  

 
Temperatures 

 

Quant a les temperatures, la mitjana anual és de 14,9ºC. La mitjana de les temperatures 

màximes és de 20ºC, mentre que la mitjana de les temperatures mínimes és de 9,8ºC. 

 

La temperatura màxima absoluta s’ha enregistrat el 2009 amb 39,6ºC, mentre que la mínima 

absoluta ha estat el 2012 amb –7,4ºC.  

 

UHumitat 

La humitat relativa mitjana és del 72%. 

 

UVent 

 

La presència del vent és molt constant al llarg de l’any, essent la seva velocitat mitjana de 2,4 

m/s. La direcció dominant és oest.  
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1.1.3. Geologia. 
 
1.1.3.1. Marc geològic. 
 

El terme municipal de Santa Cristina d’Aro s'emmarca al vessant oriental de la serralada 

prelitoral. La major part de la zona està formada per un conjunt de roques ígnies que formen el 

conegut batòlit de la serralada litoral. En aquesta zona també afloren materials sedimentaris i 

materials quaternaris disposats al llarg del principals cursos fluvials. 

 

L'àmbit d'estudi es troba en la plana d'inundació del riu Ridaura, per tant, sobre la seva principal 

terrassa al.luvial. 

 

1.1.3.2. Els materials 

 

Els material que afloren sota la instal.lació del càmping atenen a la nomenclatura Qt1: Graves i 

sorres de mida de gra groller que, verticalment i de forma transicional, passen a sorres, llims i 

argiles. Afloren als marges dels principals cursos fluvials. Són sediments al·luvials que formen 

la terrassa 1. Pleistocè superior-Holocè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa geològic de Catalunya 1: 50.000. Full del Baix Empordà. Font: ICC. 
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1.1.4. Geomorfologia i Paisatge 
 

1.1.4.1. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. 

 

En data de 26 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Catàleg del paisatge de les 

comarques gironines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa 1.1. Unitats del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les comarques gironines 

 

Segons es desprèn del mapa d’unitats del paisatge, l’àmbit d’estudi se situa a la unitat “Costa 

Brava”.  

 

Trets distintius. 

- Alternança de serres, valls i planes que formen el front marítim de l’extrem 

septentrional de la serralada Litoral. 

- Coberta forestal densa, de pinedes, alzinars i suredes, que arriba fins a la mateixa línia 

de costa. 
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- UPaisatge agrícola localitzat a la vall d’Aro U, a la plana de Calonge i al corredor de 

Palafrugell a Palamós, en regressió. 

- Litoral amb un gran desenvolupament turístic, articulat pels nuclis de Castell-Platja 

d’Aro, Palamós, Palafrugell i Begur, i que condiciona les infraestructures viàries, molt 

desenvolupades en els darrers anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa de valors estètics de la unitat de la Costa Brava. Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. 

 

 

 

Segons aquest mapa, l’àmbit d’estudi no conté cap element 

configurador del paisatge; sent el més proper la pollancreda i 

plataneda de l'espai fluvial de la vall del Ridaura. 
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1.1.4.2. El paisatge local. 

 

L’àmbit d’estudi se situa en una tipologia pasatgística mixta, on coexisteixen les següents 

subunitats: 

 

 UPaisatge agrícola U. Consisteix les parcel.les conreades que resten al marge esquerre 

del riu Ridaura i que s'estenen a llevant i ponent de l'àmbit d'estudi. 

 UPaisatge fluvial U. Que es desenvolupa als marges del riu Ridaura i que a banda de la 

vegetació de ribera típica dels boscos mediterranis, inclou elements autòctons del bosc 

caducifol.li.   

 UPaisatge periurbà U. És potser el que més destaca en el paisatge encapçalat per les 

infraestructures lineals de primer ordre com la C-31 que passa arrenglerada al marge 

dret del Ridaura, les poblacions de Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro, l'eixam 

d'urbanitzacions que s'estenen pels vessants de les muntanyes al N i S, i la mateixa 

instal.lació del càmping.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Ortofotomapa amb l’àmbit descrit. ICC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudi Ambiental Estratègic del Pla Especial del camping Mas Sant Josep a Santa Cristina d'Aro Abril 
2017 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   

 

16 

 
 
1.1.5. Hidrologia. 
 
 
1.1.5.1. Hidrologia superficial. 
 
L'entorn de l'àmbit d’estudi estàvorejat per cursos d'aigua de força entitat: el límit de ponent 

està drenat pel torrent dels Dimonis, que recull part de l'aigua de la urbanització Puig de les 

Teules, mentre que el torrent de Can Canyet, que neix a la cota 380m al peu de la roca Rovira 

(Serra Llonga) drena el perímetre est. Ambdós cursos són torrencials i només porten aigua 

durant episodis de fortes pluges. 

 

Els dos cursos tributen pel S al riu Ridaura, que desemboca a la Platja Llarga al terme de 

Castell-Platja d'Aro. 

 

Pel que fa a l'interior del càmping, les aigües segueixen un clar escorrentiu en direcció S-SE, 

abocant directament les aigües a la xarxa de plujanes que les condueix al riu Ridaura. 

 

1.1.5.2. Hidrogeologia 

 

A Santa Cristina s'hi troba l'àrea Paleozoica i granítica de la Costa brava (codi 303), sobre la 

qual s'hi localitza la mass d'aigua subterrània dels al.luvials de la Baixa Costa Brava. Els 

aqüífers inclosos són: al.luvial superficialdel Ridaura de tipus lliure, i al.luvial profund del 

Ridaura de tipus semiconfinat. 

 

L'aqüífer del Ridaura té una superfície de 9km2 i un gruix màxim de 35m. Dins del PEU del 

Ridaura els dos aqüífers es troben en contacte, però a l'altura de Santa Cristina, es 

desconnecten per una capa de llims argilosos; això propicia que aigües amunt d'aquesta capa 

sigui l'àrea bona per a la recàrrega de l'aqüífer. 

 

Amb l'entrada en funcionament del transvassament d'aigües del riu Ter a través de 

l'embassament del Pasteral (40% del total consumit), a partir de 1997 el volum extractiu de 

l'aqüífer ha baixat dràsticament i per tant no hi ha problemes amb els pous ni amb la seva 

salinització. 

 

D'altra banda, en els darrers anys s'ha consolidat el reg amb aigua regenerada de l'EDAR de 

Castell-Platja d'Aro, beneficiant-se golf d'Aro, golf Costa Brava, hortes de Castell d'Aro i 

Comunitat de regants de Solius i alguns càmpings. 
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Aquest aqüífer està protegit pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes 

de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers de 

Catalunya.  

 

Així mateix, Santa Cristina d'Aro es troba inclosa dins l’àmbit de zones declarades vulnerables 

per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 476/2004). 

 

 

 

1.2. El medi biòtic. 

1.2.1. Vegetació potencial. 

 

El paisatge de la serralada litoral, plenament mediterrani septentrional, se situa dins del domini 

de la sureda (Quercetum ilicis gallo-provinciciale suberetosum) i el territori és ocupat en gran 

part per les brolles silicícoles (Cisto-Lavanduletea).  

 

1.2.2. Vegetació de l’àmbit d’estudi. 

 

Tot i que ens trobem en l’àrea biogeogràfica de la Sureda, els únics components autòctons els 

trobem fora de l'àmbit: 

 

Torrent de Can Canyet: la vegetació que s'hi arrenglera té una bona qualitat i està conformada 

per alzina (Quercus ilex), pi pinyer (Pinus pinea), suro (Quercus suber), salze (Salix alba), 

lledoner (Celtis australis); i a la part més meridional, el roure (Quercus pubescens) i l'acàcia 

(Robinia pseudoacacia). La vegetació arbustiva està dominada per l'aloc (Vitex agnus-castus), i 

la canya (Arundo donax), aquesta última al sector més oriental. 

 

Pel que fa al riu Ridaura, i en concret el seu marge esquerra, que fa de límit S amb el càmping, 

la vegetació es troba més esclarissada, i tot sovint ocupada per herbàcies ruderals. Hi 

destaquen algunes agrupacions de: plàtans (Platanus hybrida), freixes (Fraxinus angustifolia), 

acàcia, roure i canya. 

 

Finalment, el límit de ponent, resseguit pel torrent dels Dimonis, està monopolizat pel canyar i 

grup d'acàcies. 

 

Pel que fa a l'interior del càmping la planta dominant és el plàtan (Platanus hybrida), només 

trencat per les plantacions de pi pinyer que s'arrengleren als carrers principals (N-S i E-W). La 

separació entre zones de la instal.lació està delimitada per filades de tuia (Thuja occidentalis) 

que també s'empren com a apantallament en el límit N de la instal.lació confrontant amb el 

carrer Josep Batlló.  
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En alguna zona s'han plantat oliveres (Olea europaea), com ara, l'aparcament de l'entrada del 

càmping i moreres (Morus alba) a l'entrada de l'establiment. També al límit S, i damunt les 

motes de terres s'han fet enjardinaments amb baladre (Nerium oleander). 

 

S’han inventariat força peus de plantes invasores associades al rec dels Dimonis i el riu 

Ridaura, ja fora de la instal.lació: l’acàcia (Robinia pseudoacacia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cartografia dels hàbitats de Catalunya (DMAH) 

 

 

1.2.3. Emmarcament territorial respecte espais naturals protegits. 

1.2.3.1. Espais naturals protegits. 

 

L’àmbit del PEU se situa uns 2,8 km al N d’un espai inclós en el PEIN i en la Proposta de la 

Xarxa Natura 2000; es tracta del Massís de Cadiretes; que està catalogat amb el codi 

ES5120013 i es considera com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC), i Zona d’Especial Protecció 

per a les Aus (ZEPA); d'altra banda, es distancia uns 2,3 km d'un altra espai protegit "Les 

Gavarres", amb codi ES5120010, que és LIC. Així doncs, l'àmbit d'estudi es troba fora de 

cap espai natural protegit. 
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Figura 10. Espais naturals protegits a l'entorn de l'àmbit del PEU. 
 

1.2.3.2. Hàbitats d’interès comunitari. 

 

Segons el mapa del Departament de Territori i Sostenibilitat, Uels terrenys del PEU no contenen 

cap hàbitat d’interès comunitari U (HIC), es troben pròxims a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari de Catalunya (DMAH) 
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1.2.4. La fauna 

1.2.4.1. Principals grups faunístics. 

 

L’àmbit d’estudi presenta un ampli ventall de grups faunístics: 

 

UFauna invertebrada 

Lepidòpters (Eurodryas aurinia): espècie protegida a tota Europa. 

Processionària (Thaumetopaea pityocampa) 

Eruga peluda (Lymanttria dispar) 

Formiga endèmica (Campomotus pilicornis) 

Cranc americà (Procambarus clarkii):espècie invasora. 

UPeixos 

Bagra (Leuciscus cephalus) 

Barb (Barbus meridionalis) 

Barb espinós (Gasterosteus aculeatus) 

Gambúsia (Gambusia sp.): espècie al·lòctona que pot portar problemes. 

UAmfibis 

Tritó pirinenc (Euproctus asper) 

Granota roja (Rana temporaria) 

Ofegabous (Pleurodeles waltl) 

Tritó palmat (Triturus helveticus) 

Tritó verd (Triturus marmoratus) 

Granota pintada (Discoglossus pictus) 

URèptils 

Dragó rosat (Hemidactylus turcinus) 

Serp llisa meridional (Coronella girondica) 

UAus 

Aligot (Buteo buteo) 

Esparver (Accipiter nisus) 

Gamarús (Strix aluco) 

Xot (Otus scorps) 

Duc (Bubo bubo) 

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 

Merla blava (Monticola solitarius) 

Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) 

Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) 

Trobat (Anthus campestris) 

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) 

Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 

UMamífers 

Ratpenat de Schreibers (Minopterus schreibersi) 

Ratpenat de ferradura mediterrani (Miniopterus euryale) 

Visó americà (Mustela vison). 
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1.2.4.2.  Catàleg faunístic. 

 

Les espècies protegides són aquelles que tenen les seves poblacions localitzades en punts 

molt concrets o que tenen una població molt reduïda. També ho són aquelles que tenen una 

població abundant i són considerades beneficioses, ja que ajuden a controlar la població 

d’espècies perjudicials pels humans.  

 

Totes aquestes espècies han estat protegides legalment per tal de garantir la seva conservació 

i així prohibir la seva caça, captura o exhibició pública.  

 

El llistat d’espècies protegides de Catalunya i la seva normativa de protecció, queda recollit a la 

Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. En l’entorn de l'àmbit d’estudi, són 

espècies protegides les recollides en el següent quadre: 

 

UMamífers UAus URèptils UAmfibis 

Ratpenat de Schreibers  

(Minopterus schreibersi) 

Ratpenat de ferradura 

mediterrani (Miniopterus 

euryale) 

 

Aligot (Buteo buteo) 

Esparver (Accipiter nisus) 

Xot (Otus scorps) 

Duc (Bubo bubo) 

Falcó pelegrí (Falco 

peregrinus) 

Corb marí emplomallat 

(Phalacrocorax aristotelis) 

Oreneta cua rogenca 

(Hirundo daurica) 

 

Dragó rosat 

(Hemidactylus turcinus) 

Serp llisa meridional 

(Coronella girondica) 

 

Tritó pirinenc 

(Euproctus asper) 

Granota roja (Rana 

temporaria) 

Ofegabous 

(Pleurodeles waltl) 

Tritó palmat (Triturus 

helveticus) 

Tritó verd (Triturus 

marmoratus) 

Granota pintada 

(Discoglossus pictus) 

 

 

1.2.4.3. Espais i plans d’especial protecció per la fauna. 

 

L’àmbit d’estudi es troba al N de la zona PEIN del massís de Cadiretes, també Zona d’Especial 

Protecció de les Aus (ZEPA). Dins d’aquesta ZEPA del Massís de Cadiretes amb codi 

ES5120013, les espècies d’aus protegides són les següents: 

 

 Trobat (Anthus campestris) 

 Duc (Bubo bubo) 

 Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) 

 Falcó (Falcó peregrinus) 

 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 

 Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 
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1.2.5. Connectivitat funcional i paisatgística 

Segons els mapes següents, extractes del PTPCG, l’àmbit d’estudi queda fora del conncetor 

biològic de Les Gavarres amb el massís de Cadiretes, restringint-se a diversos passos inferiors 

sota la C-31, que queden allunyats de l'àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector (Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espais d'interès connector (plànol ISA C-2; PTPCG). 
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1.3. Riscos naturals. 

1.3.1. Risc d’inundabilitat. 

 

Per permetre els usos d’acampada i futurs desenvolupaments previstos en el Càmping Mas 

Sant Josep, l’Agència Catalana de l’Aigua va obligar a realitzar un anàlisi hidràulic del Ridaura 

pel seu pas al càmping, així com dels torrents laterals (Torrent de Can Canyet i Torrent del 

Dimonis) que es situen a ambdós marges del recinte. Per tal de poder delimitar l’ordenació i els 

usos admissibles, minimitzar el risc hidrològic i precisar, en el seu cas, les actuacions 

d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries. Amb tot, el promotor 

va presentar l'"estudi d'inundabilitat del Ridaura i torrent laterals al seu pas pel càmping Mas 

Sant Josep". 

 

Els resultats obtinguts permeten comparar el grau d’afecció de les zones inundables per 

l’escenari analitzat, i d’aquesta manera poder prendre les decisions oportunes per tal de 

minimitzar-lo i fer-lo compatible amb les ocupacions. 

Figura 14. Àrees inundables pel període de retorn de 500 anys a l'entorn del càmping. 
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Figura 15. Àrees de risc pel període de retorn de 500 anys a l'entorn del càmping. 

 

En l'estudi s'han recollit les dades hidrològiques de la PEF de les conques del riu Ridaura i riera 

de Calonge, i s'empren els cabals de disseny determinats en l’Estudi hidrològic del Ridaura, 

realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua dins el marc de la PEF de les conques de les rieres 

de la Costa Brava Sud. 

 

S’ha caracteritzat hidràulicament les inundacions del riu Ridaura, Torrent de Can Canyet i 

Torrent dels Dimonis per l’escenari actual amb un model bidimensional que considera 

l’existència del mur perimetral situat al voltant del càmping. 

 

De l’observació dels resultats, es detecta que no es produeix afecció a la instal·lació del 

càmping de Mas Sant Josep per a un període de retorn de 500 anys. El flux preferent de 

l’avinguda de 500 anys de període de retorn del Ridaura, queda restringida pel mur del costat S 

del càmping i la carretera C-31. 

 

Pel que fa al desbordament del Torrent de Can Canyet (límit E), afecta principalment al marge 

esquerra, sense tenir conseqüències directes en les instal·lacions del càmping. 

 

La inundació del Torrent del Dimonis (límit W) afecta al sector situat entre les cases de 

Barcelona i el mur del costat oest del càmping, sense afectar la instal·lació. 
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Els resultats obtinguts en aquets estudi es donarien en el cas que les lleres i obres de drenatge 

estiguin lliures d’obstruccions que impedeixin el flux d’aigua i el correcte funcionament de 

l’obra, per tant, és imprescindible que hi hagi un bon manteniment de les lleres. 

 

Cal tenir present que per a considerar el mur a la modelització hidràulica realitzada, ha de 

presentar unes característiques constructives que permetin suportar l’empenta de l’aigua sense 

que es produeixi bolcament ni lliscament del mur en cas d'avinguda. 

 

 

1.3.2. Risc d’incendi. 

 

El municipi de Santa Cristina d'Aro presenta un alt risc d’incendi forestal. La superfície del 

càmping està entapissada per una massa forestal dominada per boscos mixtes de suro i 

coníferes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de risc d’incendi bàsic (DMAH) 

 

L'àmbit d'estudi es troba en una zona de baix risc d'incendi atesa la seva ubicació en la plana 

d'inundació del riu Ridaura, i a la incorporacio en la seva vegetació, de frondoses. 
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1.3.3. Riscos geològics. 

 

1.3.1. Risc sísmic. 

 

De la consulta del mapa de zones sísmiques en considerar l’efecte del sòl (ICC, 2001) es 

desprèn que el municipi de Santa Cristina d'Aro s’ubica en la zona de intensitat 2, amb I = VI-

VII, rang també aplicable si observem el mapa de zones sísmiques per a un sòl mitjà.  

 

Pel que fa a la vulnerabilitat sísmica i danys a edificis (ICC, 2001), al municipi de Santa Cristina 

d'Aro li corresponen danys moderat. 

 

La norma de Construcció Sismoresistent (Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre): Parte 

General y Edificación (NCSE-02) (BOE del 11 d’octubre de 2002) proporciona els valors 

següents per als paràmetres d’acceleració sísmica bàsica i el coeficient de contribució (K): 

 

Acceleració sísmica bàsica (ab) : 0,05 g 

Coeficient de contribució (K) : 1,0 

 

També en funció de la norma esmentada, les formacions geològiques presents es classifiquen 

com de tipus III per què els terrenys són bàsicament al.luvials. Amb això s’obté un coeficient del 

terreny de: 

 

C = 1,6 pel tipus III 

 

1.3.2. Desprendiments. 

 

Els terrenys se situen en una orografia pràcticament planera, per la qual cosa no es preveu risc 

de desprendiments. 

 

Tampoc es contempla el risc d'enfonsaments, atès que el subsòl està conformat per materials 

al.luvials uniformes. 
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1.4. Medi socioeconòmic. 

 

1.4.1. Dades de població.  

1.4.1.1. Evolució de la població. 

 

En el següent quadre es presenta l’evolució de la població als darrers anys: 

 

ANY PADRÓ INCREMENT 

2015 5089 -0,33 

2014 5194 2,46 

2013 5128 1,19 

2012 5106 1,74 

2011 5066 -0,02 

2010 5067 0,99 

2009 5017 6,06 

2008 4713 3,52 

2007 4547 7,32 

2006 4.214 5,48 

2005 3.983 6,23 

2004 3.735 5,70 

2003 3.522 8,97 

2002 3.206 4,90 

2001 3.049 4,82 

2000 2.902 5,93 

1999 2.730 2,93 

1998 2.650   

Creixement mitjà 3,99 

  *Font: Idescat (1998-2015) 

 

La població de Santa Cristina d'Aro, en els darrers 18 anys manté un creixement demogràfic 

positiu, a l’entorn del 3,99%, tot i que si tenim en compte els parcials, des de l'any 2010 fins 

l'actualitat, el creixement baixa a l'1%, mentre que l'acumulat entre 1998 i 2009 és de l'ordre del 

5,6%. 

 

L’estructura poblacional de Santa Cristina d'Aro (2015) presenta una població principalment, de 

mitjana edat. Actualment, la població menor de 15 anys representa un 17% i la compresa entre 

16 i 64 anys equival a un 66,8%, mentres que la superior a 65 anys és un 16,2% del total.  

 

1.4.1.2. Densitat de població. 

 

Atenent a les darreres dades sobre població (5.089 habitants al 2015) i a la superfície municipal 

(67,5 km2), a Santa Cristina d'Aro li correspon una densitat de població de 75,3 habitants per 

km2. 
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1.4.1.3. Capacitat d’acollida municipal. 

 

En el següent quadre resum es presenten les dades anteriors a les quals s’han afegit les 

d’allotjament existents, i les segones residències, per tal d’extreure’n la capacitat d’acollida: 

 
Places 

hoteleres+ 
campings 

Segones 
residències+ 

habitatge buits 

Població 
resident 

Suma de places Cens 
d’habitatges 

%segona 
residència 

367+3.966+41 3.900+831 5.066 14.171 3.639 43,3% 

*Font: Idescat 2011 

 
Del nombre d’habitatges principals i el cens corresponent se n’extreu que el nombre d’habitants 

per habitatge és de 2,46. 

 

1.4.1.4. Nombre d’habitatges per tipus. 

 

En el següent quadre resum es presenta el nombre d’habitatges segons la tipologia: 

Nombre d’habitatges Principals Secundaris Buïts Total 

Santa Cristina d'Aro 2.062 1.300 277 3.639 

(%) 56,7 35,7 7,6 100 

Idescat 2011 

 

 

1.4.2. Estructura socioeconòmica de la població. 

1.4.2.1. Població en relació amb l’activitat. 

 

De la població que està en edat de treballar (> 16 anys), es diferencia la que treballa (població 

activa) i la que no ho fa per diferents motius (vellesa, escolaritat, incapacitat física,..): 

 

Municipi població > 16 anys actius ocupats desocupats Inactius 

Santa Cristina d'Aro 5.066 3.988 2.921 2.147 775 2.096 

* Font: Idescat (2011) 

 
La suma del total d’ocupats i els aturats, conformen la població activa. Representa el 57,6 del 

total de la població. 

 

1.4.2.2. Ocupats per grans sectors d’activitat. 

Tot seguit exposem com es reparteixen els treballadors per grans sectors: 

 
Any Agricultura indústria construcció serveis Total 

Març 2016 1,1% 8,4% 11,5% 79,0% 2.032 

* Font: Idescat 

 

De les dades de l’Idescat del primer trimestre de 2016, se n’extreu que el total d’afiliats a la 

seguretat social és de 2.032 treballadors. Destaca el sector serveis, seguit de la construcció i la 

indústria, i molt per darrera, el sector primari. 
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1.5. Infrastructures i equipaments. 

 

1.5.1. Índex de motorització. 

 

Es presenta una relació del nombre de vehicles existents al municipi: 

 

Any Turismes Motocicletes Camions furg Altres Total 

2014 2.767 710 943 185 4.605 

% 60,1 15,4 20,5 4,0 100 

*Parc de vehicles per tipus (Idescat). 
 

Per tipus de vehicles destaquem els turismes que representen el 60%, seguits de les 

furgonetes i finalment les motocicletes. 

 

1.5.2. Construccions. 

 

En trobar-se en funcionament, el càmping disposa de totes les construccions, infrastructures i 

equipaments necessàries segons requeriments de la normativa sectorial. Hi trobem: 

 

 Recepció i control d'accés 

 Supermercat 

 Bar-restaurant  

 Àrea d'unitats d'acampada 

 Zones ajardinades 

 Piscines 

 Zones de sanitaris, safareigs/bugadeeria i aigüeres 

 Emmagatzematge de gasoil i de GLP 

 Sala de calderes 

 Taller 

 Elements de lloguer (bungalows i mòbil-home) 

 Pàrquing 

 Perruqueria 

 Local social 

 Instal.lacions d'ús compartit: àrees esportives, parcs infantils i minizoo 

 Centre esportiu 

 Magatzem 

 Infermeria 
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El càmping està obert des del 20 de març al 2 de novembre (a 2015 el càmping va ser obert del 

02/04 al 13/09 a diari, mentre que la resta de la temporada tan sols s'obre caps de setmana i 

Ponts), això és, 195 dies: 

 

 TB: 20 de març a 30 de juny; i 1 de setembre a 2 de novembre 

 TA: 1 de juliol a 31 d’agost 

 

Es distingeixen dos tipus de clients: residents (439 famílies de 5 persones/parcel.la que varen 

estar des de 20/03 al 02/11; vénen regularment); i directes (17.390 clients a una mitjana de 9 

nits).  

 

L'ocupació mitjana al 2015 va ésser de 2.900 persones/nit. 

 

 

1.5.3. Infrastructures hidràuliques. 

1.5.3.1. Sanejament. 

 

Les aigües residuals del càmping són abocades a la xarxa de clavegueram municipal, que les 

condueix fins a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. 

 

Aquesta estació depuradora, gestionada pel Consorci de la Costa Brava, es caracteritza per 

presentar un cabal disseny de 35.000 m
3
/dia que correspon a una població equivalent de 

175.000 habitants, donant servei a les poblacions de Castell d’Aro, Pla d’Aro, Santa Cristina 

d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. 

 

L’any 2015 es varen tractar uns 4.205.900 m3. D’aquests, uns 750 m3 es varen reutilitzar pels 

diferents municipis. Es varen produir 850 tones de fangs que es varen emprar en l’agricultura 

per a la millora dels camps. 

 

Amb tot, de les gràfiques es desprèn que l’EDAR funciona al 50-60%, i té per tant una capacitat 

molt superior a la que li requereix l’entrada de totes les aigües residuals; l'any 2015 es varen 

tractar 4.205.900m3. Atenent, que el cabal subministrat d’aigua potable a les instal.lacions del 

càmping és de 77.946 m3, dels que 54.562m3 varen tenir ús domèstic, es podria dir que la 

generació d’aigües residuals al càmping representa el 1,3% del total que arriba a l’EDAR. 

 

Les aigües residuals generades en cada bloc de serveis comuns i en la resta d'edificis són 

canalitzades a través dels principals carrers cap al S fins a abocar-les a la xarxa de 

clavegueram pública que passa sota el camí paral.lel al riu Ridaura. 
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1.5.3.2. Aigua potable. 

 

L’abastament d’aigua potable està gestionat pel Consorci de la Costa Brava. Segons dades 

d’aquest, l’any 2015 el municipi de Santa Cristina d'Aro va consumir 316.200m3. 

 

La propietat del càmping informa que l’any 2015, el càmping va consumir 77.946m3, el que 

representa gairebé el 25% del total que rep el municipi. El 30% dels quals va tenir un ús de reg 

d’enjardinament, i la resta, 54.562m3 tenen ús domèstic. D'aquí s'han de descomptar els 

5.548m3 procedents del Tipi o centre esportiu fora del càmping, amb la qual cosa el consum 

total d'ús domèstic (incloent el volum destinat a piscines) és de 49.014 m3. 

 

Atenent que el consum anual és de 49.014 m3/any; això és 251,35m3/dia (195 dies d'obertura), 

i que la mitjana diària és de 2.900 persones, el consum ratio serà de 86,7 litres/persona.dia. 

 

Amb la previsió de desenvolupament de incorporació de les 341 parcel.les (1.364 previstes - 

1.023 actuals), que suposen 1.023 persones més (3 persones/parcel.la), tenint en compte una 

previsió de baixada de la ratio a 63,7 litres/dia.persona, i els 195 dies d'obertura, tindrem una 

demanda complementària de 12.715 m3/any, que sumades a l'actual (49.014 m3/any), faran un 

total demandat de 61.729 m3/any. 

 

Amb tot, tindrem: 

 Domèstic : 61.729 m3/any 

 Tippi : 5.548 m3/any 

 Enjardinament: 23.384 m3/any 

 

Total demandat anual 90.661 m3/any (77.946 m3/any de 2015 + 12.715 m3/any de nova 

incorporació). 

 

Existeixen dos dipòsits d’aigua amb capacitat total de 1.400m3 instal.lats al sector entre la 

carretera general i el carrer Joan Balletbó o Casanovas. 

 

1.5.3.3. Aigües plujanes. 

 

Les aigües plujanes són recollides per la xarxa de pluvials que discorre sota els principals 

carrers de la instal.lació, i conduïdes cap al S per ser finalment abocades al riu Ridaura. 
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1.5.3.4. Infraestructura viària. 

 

L’accés al càmping es fa a través del carrer Josep Balletbó i Casanovas, que alhora connecta 

amb la carretera GI-662, a l'altura del km 2, que uneix les poblacions de Castell d'Aro amb 

Santa Cristina d'Aro.  

 

A l’interior del càmping la mobilitat és bona i dissenyada mitjançant una trama ortogonal amb 

dos eixos principals: un des de l'entrada cap al riu, i l'altre a la meitat de la finca com a eix 

transversal. Aquests eixos estructuren les unitats d'acampada i els blocs de serveis 

comunitaris. La resta d'accessos, també amb una distribució ortogonal, porten a cadascuna de 

les parcel.les a través de vials en terra separats 16m entre ells. 

 

Pel que fa a l'aparcament, el càmping disposa d'una zona comuna a l'entrada del càmping, i 

d'una altra menor, també pavimentada, al S del sector B. També hi ha la possibilitat de deixar 

els vehicles dins la parcel.la en algunes zones de les unitats d'acampada. 

 

 

1.5.3.5. Infraestructura de telecomunicacions. 

 

El càmping disposa de xarxa de telecomunicacions soterrada. 

 

 

1.5.3.6. Infraestructura energètica. 

 

El càmping disposa d'una estació transformadora en l'entrada a la instal.lació de la que surt una 

línia de mitja tensió que arrenglera amb el límit N de la instal.lació. D'altra banda, el sector S del 

càmping està travessat discontínuament per una línia d'alta tensio de 110kv que creua el 

massís de Cadiretes amb destí a l'estació receptora de la Vall d'Aro. 

 

El consum anual durant el 2015 ha estat de 1.578.218 kWh, amb un consum per nit d'ocupació 

de 8.093,43 kWh. A partir d'aqui, i coneixent el nombre de parcel.les actuals (1.364) extraiem 

una ràtio de consum energètic de 1,98 kWh/dia.persona. 

 

D'altra banda, s'han emprat combustibles fòssils per a produir energia: gas-oil (39.733 litres = 

203,76 litres per nit d'ocupació), propà (22.641 litres = 116,11 litres per nit d'ocupació) i butà (82 

litres = 0,42 litres per nit d'ocupació). 
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1.5.3.7. Infraestructura per a residus. 

 

La taxa de generació de residus municipals per habitant a Santa Cristina d'Aro se situa a 

l’entorn dels 2,5 kg/hab/dia (any 2014), molt per sobre la mitjana catalana (1,5kg/hab/dia),  

 

La recollida selectiva municipal se situa a l’entorn del 46%, mentre que la fracció resta ha anat 

disminuint fins assolir el 54%.  

 

En les instal.lacions del càmping es disposa d'una àrea de recollida de residus comuna a 

l'extrem N, en contacte amb el carrer Josep Balletbó i Casanovas, amb capacitat per a 45 

contenidors de rebuig i selectiva, inclosa la matèria orgànica. 

 

D'altra banda, en l'espai de recepció i manteniment es disposa d'altres contenidors de més 

reduides dimensions on es recull el rebuig, la selectiva i els residus especials. 

 

El gestor de les recollides és l'empresa GBI Serveis SAU, i la periodicitat és de 1 camió 

bicompartimentat de rebuig i vidre al dia, i 1 altre camió per a la resta de recollida selectiva 2 

cops per setmana. 

 

Amb tot, durant el 2015 s'han recollit els següents volums: 

 

Fracció Volum (kg) % 

Rebuig 528.000  55,7 

Total rebuig 528.000 55,7 

Paper i cartró 49.280 5,2 

Envasos lleugers 13.992 1,5 

Vidre 232.320 24,5 

Matèria orgànica 115.200 12,2 

Ferralla 9.028 1,0 

Total selectiva 419.820 44,3 

TOTAL 947.820 100 

Residus especials 250 ut  

Oli vegetal 590 litres  

Poda i jardineria 275 m3  

  

La recollida selectiva es manté als nivells que es mostren en el quadre municipal a l'entorn del 

44%, per sobre dels límits fixats pel PROGREMIC. 

 

Fent la comparativa amb els residus recollits en tot el municipi, podem extreure que els residus 

totals recollits al càmping suposen el 20% del total, cosa que permet dir que aquesta instal.lació 

és el termòmetre per a conèixer l'evolució en la generació de residus municipals. 
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Els residus de rebuig es porten a l'abocador de Lloret de Mar, mentre que la recollida selectiva 

és gestionada pel Consell Comarcal. Els residus especials són portats a la deixalleria 

municipal, mentre que els olis vegetals són recollits per un gestor autoritzat. 

 

Si tenim en compte que la generació de residus domèstics (rebuig+selectiva) ha estat de 

947.820 kg, durant 195 dies i amb una ocupació mitjana de 2.900 residents/dia, obtindrem una 

ràtio de generació de residus de U1,68 kg/usuari/dia U, força pròxima a la ràtio de la mitjana 

catalana (1,5 kg/hab/dia). 

 

 

1.6. Medi atmosfèric. 

1.6.1. Nivells d’immissió de partícules. 

 

La capacitat és la mesura de la concentració “extra” que pot asimilar el medi ambient sense 

arribar a la superació dels límits d’immissió legals. En el cas de Santa Cristina d'Aro, la 

capacitat del territori per les PST i l’SO2 és molt alta. 

 

La vulnerabilitat és l’indicador del perill a l’exposició a un contaminant. En el cas de Santa 

Cristina d'Aro, els mapes de vulnerabilitat indiquen valors nuls l’exposició de les PST, SO2 i 

CO. 

 

L’activitat el càmping no està inclosa en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de 

l’Atmosfera (CAPCA). 

 

 

1.6.2. Soroll. 

 

Les zones de sensibilitat del mapa de Santa Cristina d'Aro són: 

 

 Zona A (Lar < 60 dBA) de sensibilitat acústica alta. Correspon a la trama urbana 

situada en cotes més altes. 

 Zona B (Lar < 65 dBA) de sensibilitat acústica moderada. Correspon a la xarxa viària 

secundària. 

 Zona de sensibilitat baixa C (Lar < 70 dBA). Correspon al traçat de la xarxa viària 

principal. 
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L’àmbit d’estudi s’emmarca entre la zona de sensibilitat acústica alta tot i que envoltada d'una 

trama viària principal que li confereix una sensibilitat acústica baixa, això és, la C-31 pel S i la 

GI-662 pel N; així doncs, l'àmbit del PEU s'emmarca en la classificació A3, d'habitatges en 

medi rural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Ambient lumínic. 

 

A tenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn, desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el 

territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica: 

 

 Zona E1. Protecció màxima. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

 Zona E2. Protecció alta. Tota la resta de sòl no urbanitzable.  

 Zona E3. Protecció moderada. El sòl urbà i urbanitzable. 

 

El PEU s’adaptarà a la normativa vigent que en aquest cas és el Reial Decret 1890/2008, de 14 

de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal.lacions 

d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, 

essent previsible la seva substitució durant la tramitació del PE. 
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Amb això, l’àmbit d’estudi està inclosa en la zona E2, amb una Uprotecció alta a la contaminació 

lluminosaU en trobar-se dins del sòl no urbanitzable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa al terme municipal de Santa Cristina d'Aro. DGQA. 

 

1.7. Patrimoni arquitectònic i arqueològic. 

 

Dins de l'àmbit d'estudi es troba un element del patrimoni históric de la finca: 

 

UMas Sant Josep U.  

És una gran casa pairal construïda l'any 1882. El 1886 es va bastir la capella situada al costat 

de la casa. Originàriament aquesta finca es dedicava a les feines del camp i comtava amb 

edificacions annexes com: graner, quadres i molí. 

 

L'edifici es configura al voltant d'un pati central i amb unes torretes emplaçades als vèrtexs. A 

l'entrada principal s'alça un torre més elevada (PB+3PP). Les torres cantoneres tenen PB+2PP, 

i els cossos intermedis són de PB+PP. 

 

L'habitatge aconsella la seva preservació en atenció a la seva tipologia arquitectònica i l'entorn 

rural i paisatgístic del sector dels Camps de Santa Maria. 
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U1.8. Anàlisi quantitativa de les emissions GEH. 

 

1.8.1. Càlcul de les emissions de GEH derivades del Pla. 

 

A través de “La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

(GEH), març 2014, hem arribat a quantificar les emissions de GEH pel que fa al consum 

elèctric, tèrmic en el cas de l’habitatge, i el relacionat amb la generació dels residus, i finalment, 

una estimació de la producción de CO2 per mobilitat. 

 

UConsum elèctric. 

El consum elèctric mitjà anual de la instal.lació és de 8.093 kWh i cada kWh produeix 0,248 kg 

CO2; amb això tindrem que la generació anual de GEH de la instal.lació és de 394.485 kg CO2. 

 

Pel que fa al consum tèrmic (calefacció i aigua calenta) és de 402 litres (gasoil, butà i propà) i la 

generació de gasos és de 0,186kg CO2/kWh, havent fet la conversió (1m3= 11,63 kWh); la 

generació anual de GEH de la instal.lació per consum tèrmic serà de 1 kg/CO2. 

 

Així doncs, tindrem que les emissions totals de CO2 pel consum elèctric i tèrmic de la 

instal.lació serán de 394 tones CO2/any. 

 

UResidus municipals. 

Coneixent que el cànon de producció de residus a l'establiment és de 1,68 kg/habitant.dia i que 

les diferents fraccions es dresgranen com segueix, amb el corresponent dada d’emissió de 

gasos: 

 Vidre (factor d’emissió: 30,5 gr/kg residu) =  232.320 kg (7.086kg CO2) 

 Paper (factor d’emissió: 56,4 gr/kg residu)=   49.280 kg (2.779 kg CO2) 

 Envasos (factor d’emissió: 120,1 gr/kg residu)=  23.020 kg (2.762 kg CO2) 

 Fracció resta (factor d’emissió: 624,7 gr/kg residu)=  643.200 kg (401.807 kg CO2) 

 

Amb tot, la generació de GEH de la instal.lació serà de 414 tones CO2/any. 

 

 

UMobilitat. 

Atès que es tracta d'un càmping de grans dimensions amb multitud de serveis (supermercat, 

restaurant, bar, piscines, sales de joc, espectacles, gimnàs,...) a l'abast dels clients (grans i 

petits), no hi ha desplaçaments dels visitants que aprofiten les seves vacances sencerament 

dins de l'establiment. Els clients que surten de les instal.lacions ho solen fer en bicicleta, bé 

pròpies, bé adquirides de lloguer en el mateix establiment. 
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Pel que fa al personal, la major part disposen de lloc de residència a l'interior de les 

instal.lacions del càmping. Únicament es pot comptar amb el desplaçament d'unes 15 persones 

que viuen als pobles de l'entorn i que per tant es mouen una distància diària d'uns 5km, amb la 

qual cosa es recórre una distància d'uns 75 km/dia. 

 

Si la producció de CO2 és de 0,15kg/km, tindrem una producció diària de 11,25 kg, això és 2,2 

tones CO2/any. 

 

 

1.8.2. Generació total de GEH amb la proposta adoptada: 

 

UPer consum elèctric i tèrmic. 

394 tones CO2 

UPer generació de residus. 

414 tones CO2  

UPer mobilitat. 

2,2 tones CO2. 

 

Amb tot, la instal.lació genera un total de 810 tones CO2/any. 

 

Tenint en compte que cada hectàrea de superfície vegetal (boscos i conreus de llenyoses) 

absorbeix 5 tones/any de CO2, caldran 162 ha de bosc per a fixar els gasos emesos 

actualment.  

 

Coneixent que el municipi disposa de 5.600 ha de bosc, Utotes les emissions generades per la 

nova proposta seran fixades amb escreix U. 
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2. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL. 

 

Tot seguit es plantegen els principals objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla: 

 

2.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació. 

 

1. Compatibilitat amb el UPOUM U que classifica els terrenys com a zona de càmping (clau 

21) que s’ordenaran a través d’un PEU segons estableixen els articles 260 i 261 de la 

seva normativa urbanística. 

 

2. Compatibilitat amb el UPla Territorial Parcial de les Comarques Gironines U (PTPCG) atès 

el sector es troba en sòl de protecció preventiva. 

 

3. UAprofitament de la distribució ortogonal de la vialitat principalU per a dissenyar la zona 

d'unitats d'acampada. 

 

4. UPreservar el patrimoni arquitectònic U existent, aqui representat pel Mas Sant Josep. 

 

 

2.2. El cicle de l’aigua. 

 

1. Prevenir el risc d'inundació dels terrenys adjacents als torrents que fan de límit E i W 

mantenint les seves lleres lliures d'obstacles; així com dels terrenys adjacents a la riba 

esquerra del riu Ridaura mantenint el mur en perfectes condicions. Objectiu prioritari 

del PEU del riu Ridaura. 

 

2. Es farà un seguiment trimestral del Uconsum d’aigua potable U per tal de comprovar que 

no se superi la quota máxima assignada per plaça. Es descriuran les actuacions 

necessàries per l’adaptació de la demanda, en concordança amb les previsions del Pla 

sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya. Les determinacions hauran d’ésser 

concordants amb les mesures del Decret 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació 

del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

 

3. La xarxa d’abastament donarà abast a la xarxa de distribució d’aigua potable, les 

hidrants i el reg automàtic. 

 

4. Se seguiran implementant mesures per a Ufomentar l’estalvi d’aigua U amb accions com: 

mecanismes de regulació de cabals, la instal.lació de filtres especials per a les 

piscines, la utilització de plantes amb baix consum d’aigua o els mecanismes d’irrigació 

de baix consum. 
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5. Es continuarà dissenyant la Uxarxa separativa d’aigües negres i plujanes U, amb 

conduccions soterrades. Les pluvials seran conduïdes al riu Ridaura; mentre que les 

aigües residuals, es connectaran amb la xarxa de clavegueram municipal per ser 

tractades a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro.  

 

2.3. Biodiversitat. 

 

1. UPreservació de la integritat de la vegetació que entapissa els terrenys del càmping U, i 

que s'assimila a les plantacions de frondoses associades, en el nostre cas, al bosc de 

ribera del riu Ridaura. 

 

2. Introducció de Ucriteris de biodiversitat en la concepció dels espais lliures U, amb la 

plantació d’arbres i arbusts autòctons diversos, resistents a l’estrés hídric, el vent, la 

salinitat i la insolació. 

 

3. Quedarà Uprohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores. 

 

4. UControl de la intrusió de les espècies invasores Udetectades a l’exterior del càmping com 

l'acàcia. 

 

5. Eliminació de les plantes al.lòctones i invasores detectades als trams finals dels torrents 

de Canyet i dels Dimonis. Objectiu prioritari del PEU del riu Ridaura. 

 

6. Restitució de la vegetació autòctona en els espais dels torrents on s'han eliminat les 

plantes al.lòctones i invasores. Objectiu prioritari del PEU del riu Ridaura. 

 

 

2.4. Protecció del paisatge. 

 

1. UMinimització de les visuals de les edificacions i instal.lacions U, tant des de fora del 

càmping, com des de l’interior, amb l’objecte d’assolir la màxima qualitat paisatgística 

pels usuaris. 

 

2. UTractament paisatgístic sobre tanques i murs U, tant a l’exterior com a l’interior de les 

instal.lacions del càmping.  

 

3. Quant a la tipologia edificatòria dels bungalous, Uutilització de materials i tonalitats 

acords amb l’entorn U. 
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4. UAprofitament dels desnivells existents per a la creació de voladissos U sota els quals 

s’encabeixen equipaments.  

 

5. UMimetització d’algunes infrastructures i equipaments U emprant materials integradors 

com la fusta tractada, i ocultació darrere barreres físiques integrades. 

  

2.5. Protecció del medi atmosfèric. 

 

2.5.1. Eficiència energètica de les edificacions. 

1. UAdaptació al Decret 21/2006 U, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis: solucions constructives en façanes, cobertes 

i finestres; aprofitament de la llum natural, il.luminació de baix consum, foment 

d’energies renovables. 

 

2.5.2. Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants. 

1. US’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75 U, de 6 de 

febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 

de juny. 

 

2. US’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009 U, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats. 

 

2.5.3. Contaminació acústica 

1. UAdequació al mapa de capacitat acústica municipal U i a les zones de sensibilitat acústica 

definides per aquell. 

 

2. UGarantir els nivells d’immissió U establerts en l’Ordenança municipal vigent en cada 

moment, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Fixar per a 

cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn. Adaptació d’horaris per a 

la circulació de vehicles dins de l’equipament. 

 

2.5.4. Contaminació lumínica 

1. Adoptar un Uenllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica U. 

Adaptació al Decret 82/2005, de 3 de maig, que aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; així com al RD1890/2008, pel que 

s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal.lacions d’enllumenat exterior i 

les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-7. 
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2.6. Gestió dels residus. 

 

1. Disseny d'un punt verd accessible per a Uoptimitzar la recollida de residus U assimilables a 

domèstics (rebuig i valoritzables); i d'un punt de transferència dins del càmping on es 

recolliran aquests i la resta de residus (no especials i especials). 

 

2. ULa gestió dels residus s’adaptarà al Decret Legislatiu 1/2009 U, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus. 

 

 

 

U222.7. Principals objectius mediambientals. 

 

1. Gestió correcte per a prevenir el risc d'inundabilitat. 

2. Mantenir i implementar noves mesures per a l’estalvi d’aigua potable. 

3. Preservar la qualitat del bosc de ribera del torrent de Canyet 

4. Eradicar les plantes al.lòctones i invasores a l'interior del camping i torrents adjacents 

5. Foment de les energies renovables. 

6. Mantenir i implementar noves mesures per a l'estalvi energètic. 

7. Mantenir els criteris d’integració paisatgística. 

8. Mantenir l'actual model de gestió dels residus. 

9. Preservar el certificat de qualitat ambiental ISO 14001. 
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3. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 

 

Els articles 260 i 261 del POUM de Santa Cristina d'Aro són els que regulen la clau 21 de 

càmping, i preveuen la realització del present PEU per a poder continuar amb l’activitat 

económica turística del càmping.  

 

És per això que no es preveuen altres alternatives d’ordenació que la proposada. 
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4. PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS EN EL MEDI AMBIENT, I MESURES 

CORRECTORES PER A PREVENIR-LOS, REDUIR-LOS I COMPENSAR-LOS. 

 

4.1. Cicle de l'aigua. 

 

Impacte 1.  

L'estudi d'inundabilitat que es presenta en el marc del PEU assegura que no existeix risc 

d'inundabilitat ni per part del riu Ridaura, ni dels torrents de Can Canyet i dels Dimonis, que fan de 

límits S, E i W, respectivament. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible 

 

Mesura 1. 

Les instal.lacions del càmping presenten una sèrie de mesures passives que evitaran la seva 

inundabilitat, com ara el mur de bloc de formigó que s'aixeca 2m per sobre de tot el perímetre 

S, E i W. A aquesta mesura s'ha d'afegir les motes de terres aixecades en varis trams del mur 

S i que suportaran l'empenta de l'aigua, cas del sobreeiximent del riu Ridaura. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motes de reforç al mur S 

 

Mesura 2. 

Preservació dels recs de Canyet i dels Dimonis sense obstacles en la seva llera per a prevenir 

el risc d'inundabilitat, sobretot pel que fa al manteniment de les obres de drenatge i les lleres. 

Impacte final: compatible. 
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Mesura 3. 

Estudi tècnic que garanteixi de la capacitat resistent del mur de protecció. 

Impacte final: compatible. 

 

Impacte 2.  

El desenvolupament del PEU suposarà un consum anual per a l'ús domèstic d'uns 90.000 

m3/any. La ràtio de consum per persona i dia actualment és de 86,7 litres, per sota de la 

dotació mínima per plaça, que és de 150 litres/persona/dia segons estableix l’article 10 de 

l’Ordre de 11 de juliol de 1986.  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible. 

 

Mesura 1.  

L’abastament d’aigua potable es fa a través de la xarxa pública que abasta el municipi i que 

passa sota el carrer d’accés al càmping. Dóna abast a l’aigua sanitària, xarxa de reg i xarxa 

d’hidrants. En el càmping (terrenys annexes entre carrer Joan Balletbó i ctra comarcal) s’hi 

troben instal.lats dos dipòsits que sumen 1.400m3 per a subministrar amb suficiència en cas de 

tall en el subministrament. És recomanable portar un registre trimestral del consum d’aigua amb 

l’objecte d’avaluar les millores i detectar consums anòmals. 

Impacte final: compatible. 

 

Mesura 2. 

Amb les següents mesures pel foment en l’estalvi d’aigua es preveu la reeducció de la ratio a 

63,7litres/dia.persona: 

1. UReguladors de pressió de l’aigua U a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels 

edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una 

pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any. 

2. UAirejadors per a aixetes i dutxes U, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors 

de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8l/mn per 

a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres 

mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua. 

3. UCisternes dels vàters U, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran 

de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.   

4. UEl reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes estalviadors U com la micro-irrigació 

i el rec per degoteig. Aquests sistemes han d’incloure programadors, sensors d’humitat 

o altres tecnologies per a evitar regar quan no hi hagi necessitats hídriques o en hores 

de màxima insolació. 

5. Control de Upossibles fuites al dipòsit U principal. 

6. UCanvis dels filtres de la piscina U per a reduir el consum quan es procedeixi a la seva 

neteja. 

Impacte final: compatible. 
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Impacte 3.  

El desenvolupament complet del PEU generarà un nou volum d’aigües residuals estimat en 

12.715m3/any, que sumats als 49.014 m3/any actuals faran un total de 61.729 m3/any a tractar. 

Qualificació de l’impacte: Umoderat 

 

Mesura 1. 

Se seguirà fomentant la xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres són 

recollides per una xarxa de plujanes que travessa el càmping en totes direccions per a abocar-

les al riu Ridaura; mentre que les aigües residuals són abocades a la xarxa de clavegueram 

municipal, que passa sota el camí paral.lel al Ridaura, per a finalment conduir-les cap a l’EDAR 

de Castell-Platja d’Aro on són tractades. La capacitat d’aquesta planta cobreeix amb escreix la 

generació d’aigües residuals, atès que actualment el seu rendiment és del 50-60%, i el volum 

que es generarà representarà el 1,47% del total d'aigües tractades a l'EDAR. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Xarxa de plujanes amb imbornals 

que recullen l'escorrentiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abocament de les aigües 

plujanes al Ridaura. 

  



Estudi Ambiental Estratègic del Pla Especial del camping Mas Sant Josep a Santa Cristina d'Aro Abril 
2017 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   

 

47 

Mesura 2.  

Distribució de pipi-can en diversos punts per a la recollida de les residuals generades per les 

mascotes. 

Impacte final: compatible. 

 

Mesura 3.  

Distribució de vàters quimics per a buidar els dipòsits de les caravanes. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Pipi-can i vàter químic a l'extrem 

NW del càmping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 4.  

Punt de rentat de caravanes per a evitar l'abocament d'aigües brutes al sòl i prevenir la 

contaminació de l'aqüífer. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Punt de rentat de caravanes. 
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4.2. Biodiversitat i connectivitat. 

 

Impacte 1.  

El desenvolupament del PEU no afectarà cap peu d’arbre de l'entorn del càmping, que bàsicament 

consisteix en vegetació de ribera. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible. 

 

Mesura 1.  

Al llarg dels anys, s’han anat plantant peus de plàtan creant malles ortogonals que cobreixen 

tot el càmping, i que recorden les plantacions forestals de frondoses que es feien a l'entorn dels 

cursos fluvials més importants. Altres espècies són els pins pinyoners plantats al llarg de les 

principals avingudes, així com els peus d'olivera que s'han plantat a l'entorn de l'aparcament 

principal. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

Plantació de plàtans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantació de pi pinyer al llarg dels 

principals carrers. 
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Plantació d'oliveres a l'aparcament 

de l'entrada del càmping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacte 2.  

En el sector S, sobretot al tram final del rec de Can Canyet i al llarg del riu Ridaura, s'han 

inventariat peus d'acàcia i canya, que resulten ser dues de les espècies amb més poder 

naturalitzador. S'han localitzat alguns peus esparsos d'acàcia a l'interior. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible-moderat. 

 

Mesura 1.  

Eradicació de l'espècie i previsió de la seva aparició amb inspeccions periòdiques, sobretot al 

llarg del perímetre S, així com al llarg dels trams finals dels recs dels Dimonis i Canyet. 

Actuació prevista al Pla especial del riu Ridaura. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Acàcies (Robinia pseudoacacia), 

originària dels EUA (Apalatxes) al 

rec dels Dimonis amb en la 

cantonada amb el mur S del 

càmping. 
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Mesura 2.  

Preservació de la qualitat del bosc de ribera del torrent de Canyet, amb moltes espècies 

autòctones, i plantació de les mateixes en les àrees on s'han eliminat les acàcies i el canyar. 

Actuació prevista al Pla especial del riu Ridaura. 

Impacte final: compatible. 

 

Mesura 3.  

Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten tot 

seguit: 

UArbres 
 

acàcia (Robinia pseudoacacia) 

ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

mimosa (Acacia dealbata) 

morera del paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  

troana (Ligustrum lucidum) 

 
UArbusts 

 

Amorpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  

budlèia  (Buddleja davidii) 

cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  

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

piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 

 

UPlantes entapissants i reptants 
 

Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

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

bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 

cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

lligabosc (Lonicera japonica) 

Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 

tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

 

UPlantes crasses i assimilables 
 

aloe maculat (Aloe maculata) 

atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

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

Einadia nutans 
 

UPlantes aquàtiques 

 
Azolla sp. 

Cyperus eragrostis 

Elodea canadensis 

jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  

Myriophyllum aquaticum 

Salvinia natans 
 

UGramínies per a hidrosembra i gespes 
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Eragrostis curvula 

Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 

 

UAltres espècies (ornamentals, etc.)  
 

acant (Acanthus mollis)  

Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  

canya (Arundo donax)                                                                                                   
Erigeron karvinskianus 

gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  

nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 

 

UPlantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat invasora / de 

dispersió 

 

Aster pilosus 
Aster squamatus 

Datura stramonium 

Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 

Seneci del Cap Senecio inaequidens 

Solanum chrysotrichum   

Impacte final: positiu. 

 

4.3. Paisatge. 

 

Impacte 1.  

Tot i les dimensions del càmping i la seva situació enmig de la plana inundable del Ridaura, amb 

l'existència d'edificacions i serveis comunitaris generen molt poques visuals.  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible. 

 

Mesura 1.  

Al llarg dels anys, s’ha conformat una massa vegetal a l’entorn del càmping, que talla qualsevol 

visual generada tant per les instal.lacions i edificacions, com pels bungalows. Des de l’interior, no 

s’obtenen visuals portes enfora del càmping degut a l’atapeïment boscós.. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

Barrera vegetal conformada per 

les plantacions de plàtans. 
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Mesura 2.  

Des de l’entorn N del càmping no s’observen visuals de les instal.lacions degut a la baixa altura el 

mur i l'apantallament vegetal amb tuies. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Tancament 1m d'altura amb bloc 

colorejat i tuies fins a 2,5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 3.  

Des de l’entorn S del càmping no s’observen visuals de les instal.lacions degut a l'atapeïment per 

part de la vegetació que bé surt del càmping, bé s'escampa des del riu. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

Tancament amb mur de bloc al 

perímetre S, envaït parcialment 

per la vegetació. 
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Mesura 4.  

Colorejat terrós del mur de bloc a la part interior del càmping. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Pintat del mur amb colors terrosos, 

ben integrats paisatgísticament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 5.  

Bungalous construïts amb la màxima simplicitat, en fusta tractada i tonalitats acords amb l’entorn. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

 

 

Bungalou tipus amb elements 

arquitectònics i tonalitats 

integrades amb l’entorn. 
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Mesura 6.  

Tots els edificis de la instal.lació estan pintats amb colors terrosos acords amb l’entorn. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

 

Edifici de serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 7.  

Apantallaments vegetals per a separar les parcel.les i evitar la visualització dels elements interiors. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Altre bloc de serveis amb 

tonalitats terroses i salmonades. 

Parcel.les amb apantallaments 

vegetals. 
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Mesura 8.  

Disseny d'estructures i jardineres amb fusta tractada. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Elements ubicats a l'entrada de la 

instal.lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 9.  

Integració del punt verd emprant fusta tractada. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

Punt verd per a l'abocament de 

residus situat al costat de 

l'aparcament principal. 
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Mesura 10.  

Disseny d'espais destinats a l'esplai. 

Impacte final: compatible. 

 

 

 

 

Parc infantil al sector N dissenyat 

amb tonalitats integradores i 

envoltat de vegetació autòctona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Medi atmosfèric. 

 

Impacte 1. 

El desenvolupament del PEU no suposarà un increment destacat en el consum energètic 

respecte el que hi ha actualment. La major part prové del subministrament elèctric, mentre que 

l'ús de combustibles fóssils és minoritari (gas-oil, propà i butà). 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible-moderat U.  

 

Mesura 1. 

Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 

com ara:  

 Disseny de les edificacions amb grans finestrams de manera que hi hagi la màxima 

eficiència en la captació de llum natural. 

 Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris interiors 

(s'utilitzaran làmpades classe B o superior segons Directiva 98/11/CE). 

 Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les 

edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, 

sistemes passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...) 

 Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i 

cobertes.  
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 Els aparells d’aire condicionat de nova adquisició hauran de complir la classe A 

d’eficiència energètica. 

 Les làmpades tant a interiors com a exteriors seran majoritàriament de baix consum. 

Substitució progressiva dels focus de les pistes d'esports per leds. 

 El sistema d’il.luminació de les instal.lacions comunes disposarà de cèlul.les 

fotosensibles i detectors de presència, o bé un sistema d’il.luminació controlat amb 

temporitzadors. 

 El càmping portarà un registre trimestral del consum d’energia per a avaluar les 

millores i consums anòmals. 

 

 

 

Edifici de recepció amb grans 

finestrams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc dels serveis comunitaris 

amb entrada de llum natural des 

del sostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foment de les energies renovables tot aprofitant el sostre dels edificis principals per a 

instal.lar plaques fotovoltaiques; a partir de les quals es pot escalfar l’aigua de la 

piscina en temporada baixa i la dels sanitaris en temporada alta. 

 Estudi de viabilitat per a substituir el subministre de gas-oil, butà i propà per gas 

natural. 
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Impacte 2. 

No es preveu la generació d’immissions a l’atmosfera, més que les generades de la combustió 

de les calderes, els vehicles que hi transitaran, i els residus generats pels nous residents. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

Mesura 1 

S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de 

protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. S’acompliran les 

determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès d’adequació de 

les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’intervenció 

integral de l’administració ambiental.  

Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible. 

Mesura 2 

Des de 2007 s'ha minimitzat les emissions de CO de les calderes dels blocs sanitaris així com 

dels que hi ha al TIPI, assolint nivells mitjans  de 30 ppm (límit tolerable 1.445 ppm). 

Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible. 

Mesura 3 

Utilització de vehicles elèctrics per a reduir les immissions a l’atmosfera i el soroll. 

Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible. 

 

 

 

S’utilitza un vehicle elèctric per al 

desplaçament del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacte 3. 

Durant la fase d’explotació del càmping hi ha un lleuger increment de la lluminositat nocturna. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  
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Mesura 1. 

Se seguirà adoptant un enllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica. 

El disseny de les lluminàries serà de projecció horitzontal i les làmpades de VSAP. Adaptació al 

Decret 82/2005, de 3 de maig, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, així 

com al RD 1890/2008, pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal.lacions 

d’enllumentat exterior; essent previsible la seva substitució durant la tramitació del PE. En les 

zones exteriors la instal.lació es farà amb pàmpols que tindran un flux a l’hemisferi superior 

inferior a l’1%.  

Qualificació final: compatible. 

 

 

 

Lluminàries baixes amb projecció horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 2 

A partir de les 23 h es reduirà la il.luminació i es mantindrà només a l'àrea d'accés, sanitaris i 

voltants de les piscines, així com als vials interiors; la mínima que permeti la circulació de 

vianants. Als vials peatonals s'hi instal.laran balisses de làmpades de VSAP de 80cm d'altura 

màxima, inclinades i sempre dirigides cap al terra. 

Qualificació final: compatible. 

 

Impacte 4 

Durant l’explotació de l’equipament es genera un nou estat acústic. 

Qualificació: Ucompatible U. 
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Mesura 1 

Garantir els nivells d’immissió establerts en l’Ordenança municipal vigent en cada moment, el 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Les instal.lacions per al subministrament 

d’aigua calenta, climatització no han d’originar en els edificis contigus nivells d’immsisió 

superiors als que estableix aquesta normativa. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 2 

Qualificació final: compatible. 

 

 

4.5. Gestió dels residus. 

 

Impacte 1. 

El desenvolupament de l’equipament genera un volum de residus assimilables a domèstics 

(rebuig i selectiva) estimat 1,67 kg/usuari/dia. Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

 

Mesura 1. 

S’adoptaran els criteris establerts al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Es classificaran els 

residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, de residus 

industrials. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 2. 

En el sector N, i en contacte amb el carrer Joan Batlló Casanovas, es localitza el punt verd de 

la instal.lació on s'acumulen la major part de contenidors grans de rebuig i selectiva. És l'indret 

on l'empresa concessionària de l'Ajuntament fa les buidades. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 3. 

D'altra banda, també s'ha delimitat un espai a la recepció i al taller de manteniment on es 

disposa de contenidors de menors dimensions per a la recollida integral de residus (rebuig, 

selectiva, RAEE, especials) i que fa de punt de transferència al punt verd anterior, amb 

l'excepció dels residus especials que són portats a deixalleria o a centres de recuperació a 

través de gestors autoritzats. 

Qualificació final: compatible. 
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Mesura 3. 

Atès que bona part dels residus generats són producte de la poda i jardineria, es plantejarà la 

implantació d’un centre de compostatge propi que podria estar localitzat en el sector SW. 

Qualificació final: compatible. 

 

 

 

 

Punt verd de gestió dels residus 

de rebuig, matèria orgànica, 

vidre, cartró i envasos lleugers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida de restes vegetals que 

es porten al sector NW juntament 

amb les restes de poda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Patrimoni. 

 

Impacte 1. 

El desenvolupament del PEU no suposarà greuges pel patrimoni existent, en el nostre cas el 

Mas Sant Josep que es conserva en molt bones condicions.  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  
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Mesura 1. 

No es preveuen mesures correctores 

Qualificació final: compatible. 

 

 

4.7. Qualitat ambiental. 

 

El càmping Mas Sant Josep, disposa del certificat de qualitat ambiental ISO 14001 des de 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 1. 

Exigència a les empreses subcontractades de les fitxes de seguretat dels materials/productes 

que utilitzin durant la realització dels treballs al centre (desinfeccions, tractaments 

fitosanitaris,...) 

Qualificació final: compatible. 
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Mesura 2. 

Minimització tant en qualitat com en toxicitat potencial dels residus pel manteniment de les 

instal.lacions: pintures i vernissos de fase aquosa i dissolvents no organoclorats, productes de 

neteja biodegradables i amb baix contingut en fosfats, productes fitosanitaris ecològics, 

escumes aïllants lliures de HCFC's....   

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 3. 

Es farà una reserva d'espai en l'edifici de recepció on es disposarà d'un plafó expositiu i de 

tríptics per a fomentar el patrimoni natural associat al riu Ridaura, així com la xarxa de camins 

fluvials associats. Actuació prevista al Pla especial del riu Ridaura. 

Qualificació final: positiu. 

 

 

4.8. Canvi climàtic. 

 

Impacte 1. 

El desenvolupament del PEU no suposarà un increment en la petjada de carboni del municipi.  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

 

Mesura 1. 

No es preveuen mesures correctores doncs, com s'ha calculat en l'apartat corresponent, 

l'extensa superfície boscosa municipal adsorbirà les emissions que es produeixen actualment, 

amb escreix.  

Qualificació final: compatible. 
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5. PLA DE SEGUIMENT AMBIENTAL. 

 

A partir del seguiment ambiental s'avaluarà, de manera fàcil i ràpida, el compliment dels 

objectius ambientals i la realització de les mesures correctores integrades en el Pla. 

 

Per això, es defineixen els següents indicadors mediambientals: 

 

1. Ràtio de consum d'aigua potable. 

L'objectiu relacionat és l'avanç en l'estalvi en el consum d'aigua potable. 

 

Es portaran registres trimestrals del consum d'aigua en cada sector, i es compararan amb els 

registres d'anys anteriors per a comprovar la seva evolució. A partir del nombre de parcel.les 

actuals i el nombre total de dies d'obertura, s'ha extret una ràtio de consum d'aigua per usuari i 

dia que està a l'entorn dels 86,7 litres. 

 

L'indicador, doncs consistirà en recalcular trimestralment aquesta ràtio i avaluar la seva 

evolució a mesura que es desenvolupen la resta de parcel.les que completaran el Pla especial 

del càmping i s'implementen les noves mesures per a l'estalvi d'aigua, assolint una ràtio de 63,7 

litres/dia.persona.   

 

2. Ràtio de consum energètic. 

L'objectiu relacionat és l'avanç en l'estalvi en el consum energètic, i la introducció d'energies 

renovables. 

 

Es portaran registres bimensuals del consum energètic en cada sector, i es compararan amb 

els registres d'anys anteriors per a comprovar la seva evolució. A partir del consum energètic 

per nit (8.093,43 kWh) i el nombre de parcel.les actuals (1.023), s'ha extret una ràtio de consum 

energètic per usuari i dia que està a l'entorn dels 2,64 kWh. 

 

L'indicador, doncs consistirà en recalcular cada dos mesos aquesta ràtio i avaluar la seva 

evolució a mesura que es desenvolupen la resta de parcel.les que completaran el Pla especial 

del càmping.   

 

Atès que s'ha previst la introducció d'energies renovables amb la construcció dels nous blocs, 

se separaran els consums per tipus d'energia; de manera que pot emprar-se com un altre 

indicador el percentatge d'energia renovable consumida respecte la convencional o prcedent 

d'altres fonts. 
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3. Ràtio de generació de residus. 

L'objectiu relacionat és la reducció en la generació de residus i el foment de la recollida 

selectiva en origen. 

 

Es portarà un control mensual dels residus generats, separant els residus de rebuig, respecte 

dels selectius. Actualment la recollida selectiva representa el 44,3% del total de residus 

generats, per a la qual cosa ens trobem per sobre dels límits fixats al Progremic; i pel que fa a 

la ràtio de producció de residus ens trobem a l'entorn dels 1,68 kg/resident.dia, quelcom per 

sobre de la mitjana catalana. 

 

L'indicador, doncs consistirà en recalcular anualment aquesta ràtio i avaluar la seva evolució a 

mesura que es desenvolupen la resta de parcel.les que completaran el Pla especial del 

càmping.   

 

4. Superfície ocupada per plantes al.lòctones i invasores. 

 

L'objectiu és millorar la qualitat ecològica de l'espai fluvial.  

 

Després de les campanyes anuals d'eliminació de plantes invasores i al.lòctones presents als 

trams finals dels torrents dels Dimonis (oest) i Canyet (est), així com a l'interior del càmping i 

límit S confrontant amb el camí fluvial, es farà un recompte de la superfície tractada. 

 

Així doncs, l'amidament es farà per m2 eliminat de plantes invasores i/o al.lòctones. 

 

5. Superfície fluvial recuperada. 

 

L'objectiu és millorar la qualitat ecològica de l'espai fluvial.  

 

Una vegada netes les superfícies abans ocupades per plantes invasores i al.lòctones es farà 

una plantació amb espècies autòctones presents en aquests torrents. 

 

L'indicador consistirà en calcular els m2 de tram fluvial recuperat. 
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6. Pes del riu dins de l'agenda d'activitats culturals del càmping. 

 

L'objectiu és millorar promoure la participació ciutadana, l'educació ambiental i la identitat social 

sobre l'espai fluvial.  

 

S'habilitarà un espai dins de l'espai de la recepció on s'exposarà un plafó informatiu i es tindrà 

accés a uns tríptics explicatius del patrimoni natural fluvial, així com de les rutes en bici i  a peu 

a través dels camins fluvials. 

 

L'indicador serà el nombre de tríptics lliurats, així com les informacions donades en la recepció.  
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6. RESUM DE CARÀCTER NO TÈCNIC. 

 

Amb el present document (Estudi Ambiental Estratègic) sobre el Pla Especial del càmping se 

segueix amb el tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària, donant-se resposta al 

Document d'Abast emés per l'OTAA a Girona del Dept de Territori i Sostenibilitat, en data 9 de 

març de 2017.  

 

El contingut de l’EAE atèn a l’Annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, i inclou els apartats del nivell de detall especificats en el Document d’Abast emés 

per l’OTAA de Girona. 

 

El Pla especial del càmping té per objecte regular l'activitat existent. Adaptant les 

infraestructures, equipaments i altres instal.lacions a la normativa sectorial vigent amb criteris 

d'eficiència i sostenibilitat ambiental. 

 

El Pla distingeix tres zones: acampada (ZUA), equipaments privats (ZEP) i vialitat privada 

(ZVP). Actualment el càmping disposa de 1.023 places, i tot i que amb el desenvolupament del 

pla es podrien assolir les 1.718 unitats d'acampada, les estimacions s'han fet per a 1.364 

unitats d'acampada: 50% per a tendes, 10% per a mòbils i semimòbils, i 40% per a fixes. 

Disposa de 3 edificis de serveis que passaran a 4, a més dels edificis de recepció, bar-

restaurant, supermercat i àrees de joc. Disposa de vialitat per a vehicles i d'altra específica pels 

vianants. Tot el càmping està dissenyat com si estigués ocupant una gran plantació d'arbres de 

ribera disposats ortogonalment. La superfície total de l'establiment és de 282.002,30m2. 

 

Urbanísticament, el Pla és compatible doncs es troba en sòl no urbanitzable, amb ús de 

càmping (POUM de Santa Cristina d'Aro); isupramunicipalment es troba sobre sòl de protecció 

preventiva (PTPCG) on s'admet l'ús de càmping. Finalment, cal destacar el Pla especial 

urbanístic del riu Ridaura al seu pas pel terme de Santa Cristina d'Aro, que inclou part dels 

terrenys del càmping que estan sota risc d'inundabilitat per períodes de 100 i 500 anys. 

 

La seva proximitat al riu Ridaura, i la seva delimitació per ponent i llevant amb altres dos 

cursos: recs dels Dimonis i Canyet, respectivament, fa que el conjunt tingui les connotacions 

d'una unitat paisatgística fluvial. Altres subunitats dominants són l'agrícola pels camps que 

s'estenen a E i W de l'àmbit; i sobretot la subunitat periurbana per la proximitat de les 

infraestructures de primer ordre (C-31) i per situar-se entremig de les poblacions de Santa 

Cristina d'Aro i Castell d'Aro.  
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El Pla es troba damunt de l'aqüífer al.luvial del riu Ridaura, que en aquest tram ja apareix 

desdoblat en superficial i profund. Es tracta d'un aqüífer força vulnerable per l'antic ritme 

d'explotació i per la contaminació per nitrats procedents de fonts agráries i dejeccions 

ramaderes. L'establiment, però, no n'exerceix cap pressió. 

 

Pel que fa al medi biòtic, cal destacar la vegetació de ribera autòctona del rec del Canyet (límit 

E), mentre que la resta de cursos presenten una vegetació molt empobrida i en bona part estan 

envaïts per plantes al.lòctones i invasores. L'interior del càmping manté una antiga matriu tipica 

de les plantacions de frondoses vora riu, en aquest cas de plàtans, entre els quals s'hi disposen 

les unitats d'acampada. No hi ha hàbitats d'interès comunitari, ni zones d'especial interès 

connector per a la fauna. 

 

El principal risc natural és el d'inundació, tot i que l'estudi d'àmbit local fet sobre els tres cursos, 

indica que els murs de contenció, recolzats per la mota S són suficients per a evitar l'entrada 

d'aigua a l'establiment. 

 

El sector serveis ocupa un 79% de la població, sent el turisme el principal actiu econòmic del 

municipi. El 57% dels habitatges són principals, mentre que el 36% són segones residències. 

 

L'establiment disposa d'infrastructures d'abastament d'aigua potable connectada a la xarxa 

pública i de sanejament connectada a l'EDAR de Castell-Platja d'Aro. La demanda actual és 

compatible amb la capacitat d'abastament i de tractament. La xarxa de plujanes és separativa i 

va directament al riu Ridaura. El consum energètic és majoritàriament elèctric i prové de l'ER de 

la Vall d'Aro. Pel que fa als residus, se superen les ràtios del Progremic quant a la recollida 

selectiva i la ràtio per persona de generació total de residus se situa sensiblement per sobre de 

la mitjana catalana. 

 

Pel que fa al canvi climàtic, no es contemplen més emissions de les que es generen actualment 

a través del consum energètic de les instal.lacions principals del càmping (elèctric i tèrmic), així 

com dels residus generats. El total d'emissions de CO2 generades per l'establiment necessitarà 

un 3% del total de massa boscosa municipal per ser adsorbit. 

 

Els principals impactes poden venir donats pel risc d'inundabilitat derivat de l'obstaculització de 

les lleres dels torrents dels Dimonis i de Canyet. El desenvolupament de la totalitat del Pla 

revertirà en un augment del consum d'aigua potable, del consum energètic, de la generació 

d'aigües residuals i de la generació de residus. L'existència de plantes al.lòctones i invasores 

en les 3 lleres que circumden el càmping suposarà l'entrada d'aquestes espècies. 
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En relació a les mesures derivades dels impactes anteriors, així com de les actuacions 

programades en el Pla especial del riu Ridaura, cal remarcar: 

 

1. Gestió del risc d'inundabilitat: comprovant el manteniment de la secció de les obres de 

drenatge i de les lleres dels torrents dels Dimonis i de Canyet. Actuació prioritària PE 

Ridaura. 

2. Foment de mesures per a l'estalvi en el consum d'aigua potable. 

3. Foment de mesures per a l'estalvi energètic. Implementació de fonts d'energia 

renovables (fotovoltaica en sostres dels nous edificis). 

4. Eradicació dels peus d'arbres (acàcies) i herbàcies (canyar) presents en els trams 

finals d'aquells recs, així com en l'espai entre el camí fluvial i el límit S del càmping. 

Actuació prioritària PE Ridaura. 

5. Restitució d'aquestes superfícies amb espècies autòctones per tal de millorar la qualitat 

ecològica d'aquests cursos fluvials. Actuació prioritària PE Ridaura. 

6. Foment per a la creació d'un centre de compostatge per a la valorització de la poda. 

7. Foment del patrimoni natural associat al riu Ridaura amb plafó expositiu i lliurament de 

tríptics. Actuació no prioritària PE Ridaura. 

 

El Pla de vigilància ambiental, a través d'una sèrie d'indicadors ambientals, serà l'eina que 

avaluarà la correcta evolució de les mesures proposades dins d'aquest PEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roses, a 11 d'abril de 2017 

L’Autor de l’estudi 

 

 

 

Miquel Fort i Costa 

Consultor mediambiental i geòleg, col.legiat 1685 
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ANNEXES 

Annex 1. Determinacions del Document d’Abast 
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Annex 1. Determinacions del Document d’Abast. 

 

El Document d’Abast determina l’amplitud i el nivell de detall que ha de tenir l’Estudi Ambiental 

Estratègic, (EAE) del PEU del càmping Mas Sant Josep, amb el següent grau de detall:  

 
1. En relació a l'abastament d'aigua: 
 
1.1. Descripció gràfica i escrita de la xarxa d'abastament que s'usarà per a abastir el sector. 
Indicant si és xarxa municipal o bé una xarxa pròpia, i reflectir quina o quines fonts l'alimenten 
(aigües superficials, subterrànies, dessalades, regenerades,...). 

 
L'establiment del càmping està connectat a la xarxa municipal (Consorci de la Costa Brava), 
que ve alimentada en part pels aqüífers del Ridaura, i en part per les aigües superficials 
recollides a l'embassament de El Pasteral (l'any 2003, aquest últim representava un 41% del 
total consumit). 
 
La connexió es fa a través dels dipòsits situats fora de l'àmbit al N: un aeri de 400m3, i un altre 
de soterrat de 1.000m3; des d'aquí s'alimenta a la xarxa del càmping. 
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1.2. Obtenció per part del Consorci de la Costa Brava d'un certificat que conforme aquesta 
xarxa garanteix el futur volum d'aigua (m3/any) que demandarà el nou àmbit urbanístic. En el 
cas d'usar fonts pròpies cal acreditar el títol concessional. 
 
A través de la instància presentada a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, es dòna fe que s'ha 
sol.licitat el certificat conforme la xarxa actual garantirà el nou volum demandat pel càmping.  
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1.3. Determinació de les futures necesitats d'aigua (m3/any) derivades del desenvolupament 
del planejament. 
 
Atenent que el consum anual és de 49.014 m3/any; això és 251,35m3/dia (195 dies d'obertura), 
i que la mitjana diària és de 2.900 persones, el consum ratio serà de 86,7 litres/persona.dia. 
 
Amb la previsió de desenvolupament de incorporació de les 341 parcel.les (1.364 previstes - 
1.023 actuals), que suposen 1.023 persones més (3 persones/parcel.la), tenint en compte una 
previsió de baixada de la ratio a 63,7 litres/dia.persona, i els 195 dies d'obertura, tindrem una 
demanda complementària de 12.715 m3/any, que sumades a l'actual (49.014 m3/any), faran un 
total demandat de 61.729 m3/any. 
 
Si li sumem el reg destinat al parc d'atraccions Tippi (fora del càmping) i que puja a 5.448 
m3/any, així com el cabal destinat a reg d'enjardinament (que suposa un 30% del consum 
total), i que puja a 23.384 m3/any, tindrem un cabal total previst a consumir de 90.661 m3/any.  
 
 
 
1.4. Caldrà justificar que el càmping disposa de sistema d'abastament, individual o conjunt, 
viable i sostenible i que, en tot cas, la Normativa urbanística del PEU haurà de recollir el 
següent: 
 

 Internalització dels costos de l'abastament d'aigua 

 Aprofitament d'aigües plujanes 

 Reutilització d'aigües residuals depurades. 
 
En el punt 1.1. queda justificat que el càmping disposa de sistema d'abastament individual 
connectat a l'actual xarxa municipal, per tant provinent dels aqüífers i de l'embassament de El 
Pasteral, i gestionat pel Consorci de la Costa Brava. 
 
Les aigües plujanes no s'aprofiten; són evaquades del càmping a través de la xarxa de plujanes 
dissenyada de forma soterrada, de manera que no es barregen amb les aigües residuals sinó 
que són abocades directament al riu Ridaura.  
 
Les aigües residuals són evaquades a través de la xarxa de sanejament que les porta a l'EDAR 
de Castell-Platja d'Aro. Tot i que en un principi el càmping va proposar l'aprofitament de 
l'efluent pel reg, l'ACA no en va donar permís per tirar endavant amb la iniciativa perquè les 
aigües no acomplien les exigències quant als paràmetres físico-químics i bacteriològics.   
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2. En relació al sanejament de les aigües residuals: 
 
2.1. Avaluació quantitativa (m3/any) de la nova producció d'aigües de sanejament derivada de 
desenvolupar el PEU del càmping, amb especificacions de si són: residuals domèstiques, 
residuals industrials o pluvials. 
 
El volum total d'aigua consumida en les instal.lacions del càmping d'ús domèstic serà de 61.279 
m3/any, que serà el mateix volum que s'haurà de depurar a l'EDAR. 
 
No se'ls afegeixen les aigües plujanes que disposen d'una xarxa separativa i són vessades 
directament al riu Ridaura a través de la xarxa de plujanes. 
 
 
2.2. Anàlisi de la infrastructura actual de sanejament municipal, justificació del grau de 
suficiència d'aquesta envers el nou creixement planificat, i previsions d'actuació. 
 
Les aigües residuals generades són conduïdes cap a l'EDAR de Castell-Platja d'Aro, 
gestionada pel Consorci de la Costa Brava, amb un cabal de disseny de 35.000 m3/dia 
(població equivalent de 175.000 habitants), donant servei a les poblacions de Castell d'Aro, 
Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. 
 
El volum tractat a l'EDAR el 2015 fora de 4.205.900 m3; atenent que l'aportació del càmping va 
suposar un 1,3% d'aquest total, i que amb el nou pla augmentarà al 1,46% del total tractat; no 
hi haurà cap problema per què l'EDAR pugui assimilar el nou volum, tenint en compte que 
actualment funciona la 50-60%.  
 
 
2.3. Definició de com es resoldrà la depuració de les aigües residuals, i de com i on es 
retornaran al medi. 
 
Com s'ha dit, el volum d'aigües residuals domèstiques generades al càmping es depurarà a 
l'EDAR de Castell-Platja d'Aro. 
 
Del total tractat el 2015, uns 750 m3 es varen reutilitzar en varis municipis per al reg i neteja de 
carrers. D'altra banda, es varen produir 850 tones de fangs que es varen emprar en l'agricultura 
per a la millora dels camps. 
 
 
2.4. Definició de com i on es retornaran al medi les aigües pluvials. Justificació que aquest 
retorn no originarà afeccions a tercers. 
 
Les aigües plujanes es retornaran al medi a través de la xarxa de plujanes dissenyada sota el 
càmping, que les condueix de N a S cap al riu Ridaura, que fa de límit S de les instal.lacions. 
En fer-se de forma soterrada, no hi haurà afeccions a tercers. 
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3. El Pla haurà d'incorporar un pla de manteniment de les obres de drenatge existents i de les 
lleres dels cursos fluvials, amb l'objectiu d'evitar possibles afeccions a la zona del càmping en 
cas d'avingudes sobtades. 
 

Tal i com especifica l'informe de l'ACA, i inclou el Pla Especial del riu Ridaura en l'actuació 

PER-mf-06 de "gestió de la inundació en els terrenys d'acampada del càmping Mas Sant 

Josep", no hi haurà risc d'inundació dels dos cursos d'aigua perimetrals, sempre i quan les 

lleres i les obres de drenatge dels torrents de Canyet i dels Dimonis estiguin lliures d'obstacles 

que impedeixin la circulació del flux d'aigua. 

 

Així doncs, s'haurà de dissenyar un pla de manteniment que consistirà en el seguiment periòdic 

de l'evolució de la vegetació arbustiva i herbàcia que colonitza les lleres dels torrents amb 

inspeccions oculars semestrals i la desbrossada i retirada de l'excés de vegetació. D'altra 

banda,  i després de les pluges més fortes, es farà una inspecció de les entrades, sortides i 

interiors de les obres de drenatge per a comprovar que res no les obstaculitza i per tant redueix 

la seva secció; en quin cas, es procedirà a la seva retirada i transport a deixalleria. 

 

 

4. La capacitat resistent del mur de protecció haurà de quedar garantida mitjançant un estudi 
tècnic i a la implantació de les mesures que del mateix es puguin desprendre. 

 

En l'annex corresponent s'estudia la capacitat de resistència del mur del llindar Sud, on 

s'estudia primerament la capacitat actual per a suportar els esforços requerits per l'estudi 

d'inundabilitat. 

 

Una vegada comprovat que el mur actual no és suficient es proposen tres solucions: 

 

1. Formació de talús de terres per tal de disminuir l'alçada lliure del fust, fins una altura 

d'1m. Així doncs, farà de contrafort del mur actual. 

2. Formació de contraforts cada "L" metres, que reforçaran el fust acoblant-se 

perpendicularment, i recrescuts puntuals de la sabata correguda coincidint amb cada 

contrafort. 

3. Construcció de mur de bloc paral.lel adossat a l'actual fust, reblert de formigó i armat, i 

recrescut puntual de la sabata correguda. 

 

Pel que a les tres portes existents, es proposa reforçar el brancal aplicant l'opció 2 o 3, segons 

les necessitats funcionals del càmping. 
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Opció 1 

 

Opció 2 

 
 
Opció 3 
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Distribució de les opcions al llarg del mur del llindar Sud. 
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5. Avaluar la compatibilitat del PEU del càmping amb els objectius del futur PEU del riu 
Ridaura. En aquest sentit, i tenint en compte la influència del càmping en l'entorn immediat, 
marcat per la presència de 3 cursos fluvials, es considera necessari que l'EAE, proposi 
mesures que tinguin com objectiu la conservació i la millora de l'entorn immediat del càmping. 
 

a) Introducció. 

 

El Pla Especial Urbanístic de recuperació, ordenació i protecció del riu Ridaura va ser aprovat 

definitivament per la CTUG en data 20/12/2012 i publicat al DOCG nº 6342 en data 25/03/2013. 

 

L'àmbit territorial és el traçat del riu Ridaura i els seus terrenys adjacents al llarg del terme 

municipal de Santa Cristina d'Aro. L'àmbit objecte d'estudi s'emmarca a l'extrem Est, dins de 

l'àmbit d'ordenació del Parc Fluvial Est (PF-2) i del Càmping (C). 

 

L'objecte del PEU és la regulació dels usos i activitats en l'àmbit fluvial en compatibilitat amb la 

millora de l'estat natural del riu, la protecció enfront els riscos, la potenciació de les seves 

funcions hidrogeomorfològiques i de connectivitat biològica, i l'aprofitament de les seves 

possibilitats socials. 

 

Així doncs, el PEU ha de garantir l'establiment de les mesures necessàries per a l'adequada 

preservació, consolidació, millora, valorització, dinamització i gestió de l'espai fluvial del 

Ridaura. 

 Àmbit d'ordenació del parc fluvial est i del càmping. PEU riu Ridaura. 

 

En aquest mapa es pot comprovar com la delimitació aten a que les instal.lacions del càmping 

ocupen parcialment terrenys inundables per avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn. 
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Zones d'ordenació. Pla especial urbanístic riu Ridaura. 

 

 

b) Objectius i criteris generals del Pla. 

 

Deriven de les determinacions que estableix el POUM quant a les intervencions a efectuar per 

a la millora i recuperació d'aquesta àrea com a parc fluvial, corredor verd i espai natural en tot 

el tram que discorre pel municipi. Això implica planificar tant l'àrea pròpiament urbana com la 

hidrogràfica situada en terreny rústec, forestal o agrícola. 

 

La seva vocació se centra en determinar les millors condicions per tal de compatibilitzar la 

funcionalitat hidràulica i, la recuperació i conservació dels valors naturals del riu amb la seva 

integració a l'estructura urbana de Santa Cristina, i amb les possibilitat de ser un referent social 

com a lloc de lleure públic. 

 

Els objectius de càracter general són: 

1. Fer compatible les necessitats hídriques i de secció hidràulica suficient pel desguàs de 

les avingudes periòdiques del riu, amb la seva disponibilitat com a espai lliure i de 

passeig per a la població, i amb la preservació dels seus valors naturals més rellevants. 

2. Fixar la compatibilitat d'usos i lleure públic amb la de recuperació de les 

característiques pròpies de l'àrea de ribera per a millorar-ne les condicions 

mediambientals de la mateixa. 

3. Incorporar les mesures per a la recuperació del bosc de ribera i regular la tala d'arbrat. 

4. Millorar i recuperar el riu en els seus aspectes mediambientals i de lleure públic. 
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5. Millora la qualitat urbana i paisatgística de l'entorn més immediat i de tota l'àrea urbana 

amb la potenciació d'aquest parc fluvial a tot el llarg de la mateixa. 

 

Els criteris generals que permeten desenvolupar els objectius són: 

 Tenir en compte les condicions diferencials de l'area urbana, d'una banda, i de l'àrea 

fluvial situada en zona rústega o agrícola, de l'altre. 

 En l'àrea urbana es tracta d'assolir una bona integració amb la trama de la ciutat i de 

preveure una freqüentació que pot ser relativament elevada. 

 En l'àrea rústega o agrícola la prioritat es troba en la potenciació dels ecosistemes de 

ribera i de la funcionalitat ecològica del sistema fluvial. 

 Procurar la compatibilitat dels usos urbans amb el risc d'inundació, a nivell de 

mecanismes de gestió o de mesures estructurals d'infraestructura hidràulica que 

s'hauran d'incorporar als programes d'urbanització i edificatoris corresponents. 

 Incorporar els criteris de tractament i adequació funcional i paisatgística que fixi el PEU 

als sectors de sòl urbanitzable i políons d'actuació afectats per l'àmbit del Pla. 

 

c) Objectius específics. 

 

A partir de la descripió i la diagnosi prèvia dels diferents medis de l'espai fluvial, es defineixen 

una sèrie d'objectius específics que desenvolupen els objectius generals anteriors. 

 

Es descriuen tot seguit els objectius específics que serien d'aplicació a l'àmbit del càmping i els 

espais més immediats (torrents de Canyet i dels Dimonis i marge esquerre del Ridaura), així 

com les fórmules d'intervenció (AI= actuacions prioritàries, AR= accions complementàries, 

NU=normativa urbanística i RU= recomanció urbanística): 

 

Medi Físic 

1.1. Disposar de més aigua i de major qualitat 

1.1.2. Optimitzar la recàrrega dels aqüífers (AI, AR) 

1.1.4. Protegir la qualitat de l'aigua superficial i subterrània (AI, AR, NU) 

1.3. Minimitzar el risc d'inundació 

1.3.2. Garantir la seguretat des béns i persones a través de la gestió del risc d'inundació (AI, 

AR). 

Medi Natural 

2.1. Millorar la qualitat ecològica de l'espai fluvial 

2.1.3. Controlar i reduir la proliferació d'espècies al.lòctones i invasores (AI, AR, NU, RU) 

2.2. Fomentar la connectivitat ecològica i paisatgística de l'espai fluvial 

2.2.2. Garantir la permeabilitat ecològica transversal i longitudinal del riu (AI, AR) 

2.3. Conservar elements d'interès del paisatge natural 

2.3.2. Donar a conèixer el patrimoni natural de l'àmbit fluvial (AR) 
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Medi Urbà 

3.2. Delimitar i ordenar el sistema d'espais lliures 

3.2.6. Esponjar la transició urbana entre el nucli urbà (SUD Cami Vell) i el càmping Sant Josep 

amb una zona natural permeable connectada al riu  (NU, AI, AR) 

3.4. Delimitar i ordenar el sistema hidràulic 

3.4.2. Recollir la normativa urbanística (TRLU aplicable en els àmbits inunadbles (NU) 

Medi Social 

4.1. Ordenar els usos socioeconòmics i la diversitat del paisatge fluvial 

4.1.4. Projectar el riu a nivell turístic (AR). 

 

d) Actuacions previstes al Pla i relacionades amb l'àmbit del càmping. 

 

En relació a aquests objectius el Pla fa una proposta d'actuacions entre les que destaquem: 

 

PER-mf-06. Gestionar el risc d'inundació a la zona d'acampada del càmping San Josep. 

La prioritat establerta és molt alta. 

 

Els requeriments són: 

 Elaborar estudi d'inundabilitat d'àmbit local en els trams de la riera dels Dimonis i del 

torrent de Canyet, que limiten amb les instal.lacions del càmping, amb l'objectiu de 

determinar el nivell de risc hidrològic existent així com les mesures de protecció a 

projectar. 

 Reubicar la zona d'acampada del càmping ubicada en terrenys inundables per 

avingudes de 500 anys 

 Redactar un Pla d'evacuació. 

 

PER-mn-01. Eliminar les espècies al.lòctones i invasores. 

La prioritat establerta és molt alta. 

 

Els requeriments són: 

 Esbrossada del canyar i aplicació de glifosfat (herbicida) 

 Tala i aplicació de glifosfat per a l'acàcia 

 Regulació pel control de la dispersió en la jardineria a través d'ordenança municipal 

 

PER-mn-02. Regenerar i mantenir el bosc de ribera. 

La prioritat establerta és molt alta. 

 

Els requeriments són: 

 Plantada d'arbres de ribera com: freixes, oms, pollancres, salzes, verns, sarga, saulic i 

saüc. 
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 Protegir la vegetació de ribera amb la plantació en segona línia de pi pinyer, alzina, 

suro i roure. 

 

PER-mn-03. Conservar els hàbitats d'interès comunitari. 

La prioritat establerta és molt alta. 

 

Els requeriments són: 

 Conservar tots els peus i HIC que en el cas del Ridaura són: les vernedes i altres 

boscos de ribera afins, freixenedes, pinedes de pi pinyer, alzinars amb pins i suredes. 

 Els treballs permesos seran: neteja e la vegetacio seca i morta, esbrossada i 

estassada, aclarida selectiva, sanejament d'heures i altres enfiladisses competidores, 

processat de residus vegetals. 

 

PER-ms-04. Impulsar l'educació ambiental relacionada amb el riu. 

La prioritat establerta és mitjana. 

 

Els requeriments són: 

 Donar a conèixer el patrimoni natural de l'àmbit fluvial, així com la xarxa de camins 

fluvials d'ús social i de relació amb el riu, mitjançant la divulgació a través de tríptics. 

 
 
 
e) Compatibilitat del PE del càmping amb el PEU del riu Ridaura. 

 

Anem a relacionar el grau d'acompliment del PE del càmping en relació a les actuacions 

previstes al PEU del riu Ridaura. 

 

PER-mf-06. Gestionar el risc d'inundació a la zona d'acampada del càmping San Josep. 

 

Es va realitzar un estudi d'inundabilitat detallat del tram del riu Ridaura al seu pas per les 

instal.lacions del càmping, així com dels torrents de Canyet i dels Dimonis, amb un model 

bidimensional que considera l’existència del mur perimetral situat al voltant del càmping. 

 

De l’observació dels resultats, es detecta que no es produeix afecció a la instal·lació del 

càmping de Mas Sant Josep per a un període de retorn de 500 anys. El flux preferent de 

l’avinguda de 500 anys de període de retorn del Ridaura, queda restringida pel mur del costat S 

del càmping i la carretera C-31. 

 

Pel que fa al desbordament del Torrent de Can Canyet (límit E), afecta principalment al marge 

esquerra, sense tenir conseqüències directes en les instal·lacions del càmping. 
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La inundació del Torrent del Dimonis (límit W) afecta al sector situat entre les cases de 

Barcelona i el mur del costat oest del càmping, sense afectar la instal·lació. 

 

Els resultats obtinguts en aquest estudi es donarien en el cas que les lleres i obres de drenatge 

estiguin lliures d’obstruccions que impedeixin el flux d’aigua i el correcte funcionament de 

l’obra, per tant, és imprescindible que hi hagi un bon manteniment de les lleres. 

 

Cal tenir present que per a considerar el mur a la modelització hidràulica realitzada, ha de 

presentar unes característiques constructives que permetin suportar l’empenta de l’aigua sense 

que es produeixi bolcament ni lliscament del mur en cas d'avinguda. 

 

Així doncs, el PE del càmping acompleix amb aquesta mesura establerta al PEU del Ridaura. 

 

PER-mn-01. Eliminar les espècies al.lòctones i invasores. 

 

Tot i no formar part de les instal.lacions del càmping, s'han observat algunes agrupacions 

d'acàcies i sobretot canyar al llarg del torrent dels Dimonis, i al tram final del torrent de Canyet. 

 

El Pla especial del càmping preveu l'eradicació d'aquestes espècies en els torrents dels 

Dimonis i de Canyet, amb la tala, esbrossada i aplicació d'herbicides, si s'escau. 

 

Així doncs, el PE del càmping acompleix amb aquesta mesura establerta al PEU del Ridaura. 

 

PER-mn-02 i PER-mn-03. Regenerar i mantenir el bosc de ribera, i conservar els HIC. 

 

En consonància amb la mesura anterior, l'espai ocupat per les plantes eradicades serà 

substituït per la plantada d'arbres de ribera com: freixes, oms, pollancres, salzes, verns, sarga, 

saulic o saüc. 

 

Es mantindrà la vegetació que s'arrenglera al torrent de Can Canyet, en molt bon estat i 

conformada per alzina (Quercus ilex), pi pinyer (Pinus pinea), suro (Quercus suber), salze 

(Salix alba), lledoner (Celtis australis); i a la part més meridional, el roure (Quercus pubescens). 

La vegetació arbustiva està dominada per l'aloc (Vitex agnus-castus). 

 

Així doncs, el PE del càmping acompleix amb aquestes mesures establertes al PEU del 

Ridaura. 
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PER-ms-04. Impulsar l'educació ambiental relacionada amb el riu. 

 

L'espai de recepció del càmping disposarà d'un espai on s'exposarà un plafó expositiu i es 

podrà obtenir tríptics informatius que donaran a conèixer el patrimoni natural de l'àmbit fluvial, i 

l'existència d'una xarxa de camins fluvials que conformen l'anella verda del terme de Santa 

Cristina d'Aro. 

 
Així doncs, el PE del càmping acompleix amb aquesta mesura establerta al PEU del Ridaura. 

 

Zones d'intervenció. Pla especial urbanístic riu Ridaura. 
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6. Incorporar una avaluació dels efectes ambientals de la mobilitat generada i preveu mesures 
correctores per a disminuir els desplaçaments en cotxe. 
 

Atès que es tracta d'un càmping de grans dimensions amb multitud de serveis (supermercat, 
restaurant, bar, piscines, sales de joc, espectacles, gimnàs,...) a l'abast dels clients (grans i 
petits), no hi ha desplaçaments dels visitants que aprofiten les seves vacances sencerament 
dins de l'establiment. Els clients que surten de les instal.lacions ho solen fer en bicicleta, bé 
pròpies, bé adquirides de lloguer en el mateix establiment. 
 
Pel que fa al personal, la major part disposen de lloc de residència a l'interior de les 
instal.lacions del càmping. Únicament es pot comptar amb el desplaçament d'unes 15 persones 
que viuen als pobles de l'entorn i que per tant es mouen una distància diària d'uns 5km, amb la 
qual cosa es recórre una distància d'uns 75 km/dia. 
 
Si la producció de CO2 és de 0,15kg/km, tindrem una producció diària de 11,25 kg, això és 2,2 
tones CO2/any, quantitat molt poc significativa i fàcilment absorbida per les masses boscoses 
municipals. En aquest cas caldran tan sols 0,44 ha de bosc. 
 
 
 
7. El document ambiental haurà d'incloure un pla de seguiment ambiental del PEU que permeti 
avaluar de manera fàcil i ràpida, el compliment dels objectius ambientals i la realització de les 
mesures correctores integrades en el Pla. En aquest sentit, el document ambiental haurà 
d'incorporar mesures correctores que tinguin com a objectiu optimitzar els consums energètics i 
promoure l'ús de recursos energètics renovables, d'acord amb la normativa urbanística del Pla. 
 

Es desenvolupa en el capítol 5 (Pla de seguiment ambiental) d'aquest document. 
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PLÀNOLS 

 

Mapa 1. Usos del sòl. Mesures correctores 
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